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Apresentação

Direito, Estado e Sustentabilidade. Três categorias fundamentais
no atual estágio da complexa realidade social. Compreendê-las exige uma
visão aberta e abrangente, por isso que docentes e discentes vinculados
ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ
da UNIVALI, sob a Coordenação do Professor Dr. Maurizio Oliviero,
da Universidade de Perugia-Itália, Professor Visitante do Exterior,
com bolsa CAPES, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Ciência Jurídica – Cursos de Mestrado e Doutorado – PPCJ/UNIVALI,
apresentam artigos nas áreas de Filosofia, Direitos Fundamentais, Direito Ambiental/Sustentabilidade, Direito Marítimo e Portuário, Teoria
Garantista/Justiça Restaurativa/Meios de Resolução de Conflitos e o
Novo Código de Processo Civil.
Para compreender esta dinâmica complexidade, somos chamados a ler
e reler o que a realidade nos apresenta. O Prof. Josemar Sidinei investiga
a “crise contemporânea manifestada no aumento de conflitos jurídicos
na ótica da dialética do reconhecimento. A criminalidade, o aumento
de litígios judiciais, de separação e divórcio, de conflitos trabalhistas,
entre tantos problemas, refletem a própria crise da relação do Eu com
o Outro. As pessoas parecem cada vez mais centradas no próprio ego,
no próprio mundo, de tal modo que os outros são apenas extensões do
mundo, que pode ser utilizado e instrumentalizado à sua conveniência”.
Os professores, Clovis Demarchi, Denise Siqueira Garcia e Rafael
Padilha dos Santos discutem o princípio da Dignidade Humana em
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diversos contextos. O elo que estabelecem está em ser a Dignidade Humana o princípio fundante e sustentáculo da Sociedade. “A dignidade da
pessoa humana aparece como valor supremo e com uma dimensão que
se abre criticamente à dinamicidade cultural da sociedade e, enquanto
limitador normativo da política serve de alicerce orientativo para a
busca de procedimentos para que se alcance o consenso fundamental”.
Em um viés de discussão sobre Direito ambiental e Sustentabilidade,
os professores Paulo Márcio Cruz, Liton Lanes Pilau Sobrinho e Gabriel
Real Ferrer, em conjunto com os Doutorandos Maikon Glasenapp, Luciana de Carvalho Paulo Coelho, Heloise Siqueira Garcia, Adilor Danieli,
Rafaela Borgo Koch e Flávio Schlickmann nos apresentam textos que
procuram contribuir para “fomentar a reflexão sobre a possibilidade dos
espaços democráticos de governança e regulação transnacionais como
possíveis ambientes para a construção de sociedades mais solidarias
(econômicas e ambientalmente sustentáveis)”, bem como discutir sobre
temas específicos como recursos hídricos, avaliação ambiental estratégica, e a responsabilização pela utilização de agrotóxicos.
Os professores Cesar Luiz Pasold e Osvaldo Agripino de Castro
apresentam reflexões sobre as bases do direito portuário brasileiro e o
risco nas atividades marítimas e portuárias. “O incremento da economia brasileira e, por sua vez, da atividade empresarial, tem demandado
maior uso das atividades marítimas, tais como pesquisa e exploração
de petróleo no mar e transporte marítimo de pessoas, cargas, inclusive
de substâncias nocivas e perigosas, bem como atividades portuárias,
dentre as quais, serviços de manuseio e armazenagem de cargas, praticagem, trabalho portuário, dragagem de aprofundamento e manutenção
e rebocadores”.
O professor Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, o Dr. Carlos
Roberto da Silva e os doutorandos Natammy Luana de Aguiar Bonissoni
e Salustino David dos Santos Andrade apresentam algumas reflexões
sobre a Teoria Garantista, a Justiça Restaurativa e os Meios Alternativos
de Resolução de Conflitos. “A atual conjuntura do Estado brasileiro caracteriza-se por uma crise político-econômica que influencia negativamente
o funcionamento do Poder Judiciário. Este mau gerenciamento estatal
dos recursos, em uma interação sistemática, contribui para a crise em
todos os setores do Estado”. Mas, mesmo assim, “o edifício democrático
deve estar assente sobre os direitos fundamentais, respeitando valores
de liberdade, igualdade, dignidade e segurança jurídica”.

Apresentação

xix

Os professores Pedro Manoel Abreu e Francisco José Rodrigues de
Oliveira Neto, em conjunto com o Dr. João Batista Lazzari e o Dr. Gilson
Jacobsen e o doutorando Celso Leal da Veiga Junior, trazem discussões sobre o novo Código de Processo Civil. “O cotidiano profissional
e acadêmico está movimentado em relação às consequências da Lei
13.105/2015, que inova em procedimentos, acarretando expectativas,
reflexões e dúvidas. Se uma finalidade do ‘Novo Código de Processo
Civil’ é desafogar o Judiciário ou facilitar a tramitação e a obtenção de
resultados com mais rapidez, existem nele artigos provocadores pela
subjetividade e dificuldades comportamentais à efetividade dos mesmos.
Porém, precisamos e devemos confiar no futuro, contribuindo para que
a norma processual civil seja dinâmica e promissora, melhorando a vida
em Sociedade”.
A obra, assim, estruturada sobre estas três grandes categorias:
Direito, Estado e Sustentabilidade procura tratar de temas que são
fundamentais nestes tempos de grandes transformações na ideia de
Direito, de profundas discussões sobre a real finalidade do Estado e
de necessária participação social visando proteger e garantir o nosso
convívio social, político, ambiental e tecnológico.
Um material para reflexões sobre temas fundamentais e permanentes, centrados na convivência e na constante afirmação da democracia
e da cidadania.
Boa leitura!
Itajaí, dezembro de 2015.
Organizadores:
Dr. Clovis Demarchi
Dr. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto
Dr. Pedro Manoel Abreu
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Narcisismo e
os Conflitos na
Modernidade: uma
Análise a Partir da
Dialética do
Reconhecimento
de Hegel
Josemar Soares1

INTRODUÇÃO
A modernidade representa uma época de conflitos. A quantidade de
ações no Judiciário é enorme. Qualquer desentendimento gera motivo
para uma ação judicial. O Direito que deveria buscar o justo é frequentemente usado como instrumento de briga pessoal ou forma de ganhar
dinheiro fácil.
Nesse contexto o Direito não consegue garantir a ordem e a paz
social, o que se percebe pelo elevado índice de violência, criminalidade
e processos judiciais, que aumentam exponencialmente com o passar
dos anos. O individualismo chegou a tal ponto que o aniquilamento
do outro não significa nada, não é um problema, não causa remorso.
Segundo dados do Relatório de 2012 do Conselho Nacional de Justiça
em 2011 havia mais de 90 milhões de processos em trâmite no Brasil,
sendo que 26 milhões haviam sido iniciados em 2011.

1

Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009), Mestre
em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2003) e Mestre em Educação
pela Universidade Federal de Santa Maria (1999). Professor dos cursos de Mestrado
e Doutorado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, do
Mestrado em Turismo e da graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí
UNIVALI. Coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão Paidéia do CNPQ. E-mail:
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Conforme dados do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM,
a taxa anual de homicídios aumentou 275,3% entre 1980 e 2011 (de
13.910 em 1980 para 52.198 em 2011). No mesmo período também a
taxa de suicídios aumentou 152,9% (de 3.896 para 9.852).2
Entre esse crescimento destaca-se ainda que cada vez mais os latrocínios surgem como principal causa de tantas mortes, superando o
homicídio, o que faz a recomendação de Maquiavel aos príncipes para
que não confisquem bens da população acrescentar ainda mais sentido,
pois segundo o intelectual florentino as pessoas sofrem mais a perda da
propriedade do que a morte do próprio pai3. A impressão que transmite
é que para o Eu o Outro não tem dignidade nem autonomia, sendo apenas um instrumento a espera do sujeito, que pode instrumentalizá-lo
conforme preferir. Desse modo não há remorso consciente na prática
criminosa contra o outro.
De alguma forma tais chocantes fenômenos parecem colocar em xeque a própria ideia de sociabilidade, ou, de modo ainda mais profundo,
de alteridade, que por muito tempo foram consideradas fundamentos
indispensáveis para a própria constituição do ser humano, aqui entendido não apenas como ser biológico.
Este artigo pretende investigar a crise contemporânea manifestada no
aumento de conflitos jurídicos na ótica da dialética do reconhecimento.
O objetivo é demonstrar que os fatos concretos são apenas fenomenologia de uma crise mais profunda, que diz respeito à própria falência
nas relações de alteridade. A criminalidade, o aumento de litígios judiciais, de separação e divórcio em relações matrimoniais, de conflitos
trabalhistas, entre tantos problemas que aumentam continuamente na
sociedade contemporânea, refletem a própria crise da relação do Eu com
o Outro. As pessoas parecem cada vez mais centradas no próprio ego,
no próprio mundo, de tal modo que os outros são apenas extensões do
mundo, que pode ser utilizado e instrumentalizado à sua conveniência.

2

Os dados de suicídio já foram bem superiores, alcançando a marca de 1555 em 1995.
Por outro lado é necessário salientar que dados de suicídio sempre são mais nebulosos
e controversos que aqueles de homicídio. É certo que a margem de suicídios é consideravelmente maior, pois trata-se de uma causa mortis ainda vista com temor. Dados
retirados da fonte: WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2013: homicídios e
juventude no Brasil. Rio de Janeiro: CEBELA; FLACSO, 2013. Disponível em: <http://
mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>. Acesso em:
24 set. 2013.
3

MACHIAVELLI, Niccolò. O Príncipe. 2. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
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Não parece coincidência o fato de aumentar a preocupação com
suposta cultura narcisista nos dias atuais, sobretudo no que se refere
às novas gerações de jovens. O aumento simultâneo do individualismo
egoísta, a ponto de ser considerado narcisista, e de conflitos judiciais
não pode ser analisado como mera coincidência, deve-se averiguar as
possíveis conexões entre os fenômenos.
Desse modo o artigo primeiro aborda a discussão acerca da alteridade
como condição humana para sociabilidade, privilegiando a leitura hegeliana da dialética do reconhecimento. Em segundo momento estuda-se
em viés psicanalítico a questão do narcisismo e do egoísmo, a partir das
abordagens de Freud e Fromm. Por fim encerra-se com reflexões sobre
como esta problemática prejudica ou até impede a realização daquilo
que Hegel chamou de eticidade, que seria pressuposto indispensável
para a vida livre em sociedade. Alguns apontamentos tendo em vista
a exploração de novas pesquisas são oferecidos ao final do trabalho.
Em relação às citações de Hegel, tanto na Fenomenologia do Espírito
como na Filosofia do Direito utilizar-se-ão as obras reunidas na coleção
de 20 volumes Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft4, com estes trechos em
alemão aparecendo sempre no formato de nota de rodapé. No tocante às
traduções foram utilizadas as de Paulo Meneses, da editora Vozes para a
Fenomenologia e das editoras Loyola e Unisinos para a Filosofia do Direito5.

1

ALTERIDADE E DIALÉTICA DO RECONHECIMENTO COMO
CONDIÇÃO DE SOCIABILIDADE

Platão, ao apresentar os pressupostos de uma Cidade ideal na sua
República, apresenta a Justiça como conceito central para formação do
melhor Estado, e entendendo Justiça como “a cada um fazer o que lhe
é devido”, formulação que torna-se mais clara se retomada a ideia de
que em tal Cidade cada indivíduo seria responsável por uma função
específica, sendo uns produtores, outros comerciantes, outros soldados, outros governantes, etc.6 Ora, se a cada um é devida determinada
4

HEGEL, G. W. F. Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1986; HEGEL, G. W. F. Grundlinien der Philoshophie des Rechts oder Naturrecht
und Staatswissenschaft im Grundrisse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.
5

HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes, 2005; HEGEL, G.
W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência
do Estado em Compêndio. São Paulo: Loyola; São Leopoldo: Unisinos, 2010.

6

PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
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função significa que nenhum indivíduo é independente dos demais.
Se algum especializa-se na produção de sapatos também precisará de
alimentos para sobreviver, logo necessitará estabelecer relações com
o agricultor, e assim por diante para relação social. O fundamento do
Estado, então, parece estar em certas relações sociais que vislumbram
o processo de civilização.
Bastante diversa é a explicação hobbesiana, já no século XVII, para
o qual os homens, se deixados livres em estado de natureza, tornam-se
inimigos entre si, o verdadeiro homo hominis lupus. O ser humano seria
essencialmente egoísta e as relações intersubjetivas que constituiriam
o fundamento do Estado teriam como justificativa tão somente a própria segurança7. Não há aqui preocupação com o outro, mas apenas a
instrumentalização a favor de si. A passagem do estado de natureza ao
estado civil seria um pacto (implícito ou não) em que cada indivíduo
aceita ceder parte de sua liberdade, transferindo o poder de ser governado a uma entidade superior, o Estado. É a ideia de Contrato Social,
subterrânea a toda a teoria política moderna, inclusive constitucional.
Da monarquia às democracias é indispensável a premissa de que a Constituição representa a vontade do povo, e de que o Estado, a obediência
às leis e aos governantes é um ato de vontade livre de cada indivíduo.
Sem tal premissa a própria lógica constitucional moderna resulta falha,
independente se o fundamento é Hobbes, Locke8, Rousseau9, Montesquieu10, entre outros contratualistas11.
Hegel, no entanto, já havia criticado severamente a formulação
teórica do Contrato Social, a partir do argumento do crime, ou da in-justiça (Ungerekichtigkeit), que segue aqueles do dano civil e da fraude.
Para o filósofo alemão o ato criminoso surge quando o indivíduo vê o
direito apenas como aparência (Schein) e não em seu real conteúdo de
liberdade, de tal modo que a agressão ao outro constitui verdadeira
negação desta relação de liberdade em sua universalidade. O sujeito que
7

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico
e civil. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
8

LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

9

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

10
11

MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

O contrato social está implícito, também, na Teoria Pura do Direito de Kelsen, pois do
contrário não haveria fundamento racional para a ideia de norma fundamental, já que o
próprio autor afirma que somente uma norma pode fundamentar outra norma. KELSEN,
Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
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comete o crime, neste caso, acaba por negar a própria ideia de Direito,
de Contrato Social, que vigora naquela sociedade.12
Os elevados índices contemporâneos de criminalidade e violência
urbana indicam que cada vez mais pessoas passam a negar a ideia de
sociabilidade, e por consequência aquela de Contrato Social, pois revelam ausência de empatia pelo Outro, de tal forma que o Outro se torna
mero obstáculo a ser transposto para realização de satisfação pessoal
(a obtenção de um bem, por exemplo). Na esfera do Direito Penal os
crimes lesivos contra a vida são entendidos como agressões não apenas
contra a vítima, mas contra a própria sociedade, a ponto de ser permitida
a esta a decisão final sobre o futuro do sujeito acusado (condenação ou
absolvição) na forma do Tribunal do Júri. Em outras palavras, a sociedade decide sobre o futuro de um indivíduo que decidiu por si próprio
negar o Contrato Social.
Hegel já criticara a formulação hipotético-dedutiva do Contrato
Social quando apresenta seu esboço de Direito Abstrato. O Direito enquanto norma positiva é abstrato, porque em si mesmo não passa de
criação externa e desprovida de conteúdo, que o indivíduo aceita senão
como apenas aparência, mas não o seu próprio conteúdo de Liberdade.
O indivíduo não reconhece tal norma como posta por ele, e por isso,
na medida em que for necessário para sua vida, poderá negá-la. Daí a
existência de fraudes, crimes e toda espécie de afronta contra a ordem
jurídica.
12

Particularmente interessante é o § 100, sobre a punição como direito do criminoso:
“A lesão que sofre o criminoso não é apenas justa em si, – enquanto justa, ela é, sua
vontade sendo em si, um ser-aí de sua liberdade, de seu direito; porém ela também é
um direito do criminoso mesmo, ou seja, posto em sua vontade sendo aí, em sua ação.
Com efeito, em sua ação, enquanto é a de um ser racional, reside o fato de que ela é algo
universal, que por ela é estabelecida uma lei que ele reconheceu para si nela, portanto
sob a qual ele pode ser subsumido como sob o seu direito”. Mais esclarecedor ainda é
o comentário de Hegel ao parágrafo citado: “Beccaria, como se sabe, negou ao Estado
o direito de infligir pena de morte, pela razão de que não se podia presumir que esteja
contido no contrato social o consentimento dos indivíduos de se deixar matar, antes
tem de ser admitido o contrário. Contudo, o Estado não é de modo algum um contrato,
nem a sua essência substancial é incondicionalmente a proteção e a garantia da vida e
da propriedade dos indivíduos enquanto singulares [...]”. Hegel demonstra que a ideia
de contrato social acaba por revelar uma série de direitos ao sujeito criminoso, pois
tendo regras postas por ele, é direito do criminoso receber esta pena e não aquela. Ou
seja, implícita ou explicitamente, o Estado autoriza o indivíduo a cometer tal crime,
desde que aceite a pena estabelecida. O resultado disso só pode ser um direito como
aparência e sem conteúdo, mera formalidade. Para esclarecimentos mais incisivos de
Hegel sobre sua rejeição à teoria do contrato social ver § 75.
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Também Grossi afirma que para o cidadão comum o Direito não lhe
aparece como posto por ele, mas como um dado externo e pesado que
lhe foi imposto13. Direito e Justiça se veem assim cindidos. Direito é uma
determinação da ordem vigente e que busca apenas controlá-lo. Justiça
seria outra coisa, outra ideia, e que passaria longe da instância legal.
Observa-se a recente onda de protestos em diversas partes do mundo
contra seus governos representantes. As queixas são tantas e se diversificam em cada contexto. Hardt e Negri abordam este fenômeno a partir
da crise do sistema da democracia representativa, pois o povo não se
veria mais reconhecido pelos seus governantes eleitos14.
Certamente este efeito existe, mas não se esvazia ali. Pois a crise do
sistema representativo pode auxiliar a explicar a explosão de protestos, mas não explica o crescimento da violência urbana e de processos
judiciais, que revelam a existência de um conflito intersubjetivo muito
mais profundo e já enraizado na sociedade. A violência, seja ela física,
moral, psicológica, e que não se limita ao homicídio, ao roubo, ao estupro, mas abarca também as lides trabalhistas, práticas empresariais
ilegais, divórcios e todo tipo de relação conflituosa, identifica-se muito
mais com uma crise séria que atinge o núcleo da convivência humana.
De alguma forma cada pessoa busca no Outro a responsabilidade da
sua frustração e tenta também no outro a solução para a própria vida.
A problemática remonta a uma das passagens mais emblemáticas
e profundas da filosofia hegeliana, a dialética entre senhor e escravo,
na Fenomenologia do Espírito, que trata do movimento da consciência em
busca de reconhecimento.
O motivo que impele a consciência a buscar o reconhecimento
é o Desejo (Begierde). “A consciência-de-si que pura e simplesmente é para si, e que marca imediatamente seu objeto com o caráter
negativo; ou que é, de início, desejo – vai fazer pois a experiência
da independência desse objeto” 15. Desejo, desde a perspectiva de

13

GROSSI, P. Mitologias jurídicas da modernidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.
14

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão: guerra e democracia na era do império. Rio de Janeiro: Record, 2005.
15

“Dieses aber ist nur diese Einheit selbst, so daß sie nicht zugleich für sich selbst ist.
So selbständig also das Bewußtsein, ebenso selbständig ist an sich sein Gegenstand”.
FE, A verdade da certeza de si mesmo, HW 7, p. 139.
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Spinoza16, indica a carência de algo que impele alguém a sair de si e
buscar um ser-Outro. Para Hegel os primeiros desejos são puramente
biológicos, como saciar a fome, a sede, o sexo, etc. Mas nenhum desejo
é sua própria finitização. A consciência não finitiza seu desejo neste
alimento, nesta atividade, neste objeto, pois são todas manifestação
do próprio Desejo em si mesmo. No fim o que a consciência busca é a
própria Vida.
No meio fluído universal, que é um tranquilo desdobrar-se-em-leque das figuras, a vida vem-a-ser, por isso mesmo, o movimento
das figuras, isto é a vida como processo. A fluidez universal simples é o Em-si; a diferença, essa mesma fluidez é o Outro; Porém,
devido a tal diferença, essa mesma fluidez vem-a-ser o Outro;
pois ela agora é para a diferença, que é em-si e para-si-mesma, e
portanto o movimento infinito pelo qual aquele meio tranquilo
é consumido; isto é, a vida como ser vivo.17
E a consciência, enquanto ente humano, se busca a Vida, inevitavelmente chega a desejar outra consciência. É o que assinala Hyppolite:
O desejo se refere aos objetos do mundo; depois, a um objeto
mais próximo de si mesmo, a Vida; enfim, a uma outra consciência de si, é o próprio desejo que se procura no outro, o desejo de
reconhecimento do homem pelo homem18.
O processo de negação dos desejos, portanto, é inesgotável, resultando que o ser humano vive em alteridade essencial, pois sempre se
sentirá impelido a desejar um Outro.
É o momento da dialética do reconhecimento em Hegel, que de
fato se inicia visando apenas interesse próprio, isto é, a consciência, ao
16

SPINOZA, Baruch de. Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica,
2007.
17

“Das Leben in dem allgemeinen flüssigen Medium, ein ruhiges auseinendarlengen der
Gestalten wird eben dadurch zur Bewegung derselben, oder zum Leben als Prozeß. Die
einfache allgemeine Flüssigkeit ist das Ansich, und der Unterschied der Gestalten, das
Andere; Flüssigkeit wird selbst durch diesen Unterschied das Andere; denn sie izt jetzt
für den Unterschied, welcher an und für sich selbst, und daher die unendliche Bewegung
ist, von welcher jenes ruhige Medium aufgezehrt wird, das Leben als Lebendiges”. FE,
A verdade da certeza de si mesmo, HW 3, p. 141.
18
HYPPOLITE, Jean. Gênese da Fenomenologia do Espírito de Hegel. 19. ed. São
Paulo: Discurso Editorial, 1999. p. 177.
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buscar o Outro, o faz apenas para satisfazer um desejo próprio, sendo
o Outro mero instrumento de realização deste desejo.
Mas ao realizar tal movimento a consciência de si perceberá que o
Outro faz o mesmo esforço em relação a ela. Ambas as consciências saem
de si para reconhecer o Outro, e neste processo ambas se reconhecerão
como a si mesmas. Ao buscar o Outro para satisfazer o meu desejo e
perceber que o Outro faz o mesmo movimento se medeia a dialética de
reconhecimento, em que as ambas as consciências eliminam a desigualdade entre elas. Tal movimento, para Hegel, possui dupla significação:
Para a consciência-de-si há uma outra consciência-de-si [ou seja]:
ela veio para fora de si. Isso tem dupla significação: primeiro, ela
perdeu a si mesma, pois se acha numa outra essência. Segundo,
com isso ela suspendeu o Outro, pois não vê o Outro como essência, mas é a si mesma que vê no Outro.19
Em outras palavras, a consciência, para reconhecer o Outro, precisou
suspender20 a si mesma, passando a ter o Outro como essencial e a si
como inessencial. Por outro lado ela medeia o Outro para si. Ou seja, ao
mesmo tempo em que suspende a si vê a si no Outro. E o Outro realiza
o mesmo movimento nela. Duplo movimento de relativização de si, mas
que ao mesmo tempo mantém o dado originário da busca por satisfação
de si. Não se trata nem de absolutizar a si e nem de absolutizar o Outro,
ou, para empregar termo especificamente hegeliano, nem finitizar-se
em si e nem finitizar-se no Outro.
A consciência, que antes era ‘em si’, apenas voltada a si mesma,
tornou-se para-um-outro, ao suspender a si e buscar o reconhecimento do outro. O retorno a si constituirá aquilo que Hegel chamará de
consciência em si e para si, isto é, aquela consciência capaz de sair de
si para reconhecer o Outro mas de não perder o próprio centro. É desse
19

“Es ist für das Selbstbewußtsein ein anderes Selbstbewußtseins; es ist außer sich
gekommen. Die hat die gedoppelte Bedeutung: erstlich, es hat sich selbst verloren, denn
es findet sich als ein anderes Wesen; zweitens, es hat damit das Andere aufgehoben, denn
es sieht auch nicht das andere als Wesen, sondern sich selbst im anderen”. FE, A luta
por independência e dependência, HW 3, p. 274.
20

O termo “suspender” seria uma tradução aproximativa do alemão “aufhebung”, que
em Hegel possui uma significação bastante precisa, pois filosoficamente identifica o
movimento de superação de um dado anterior, mas conservando-o, isto é, atualizando-o.
Suspender, então, é negar o dado sem eliminá-lo. O novo dado conserva o anterior e o
atualiza. A tradução por “atualização” também não seria precisa, pois não assinalaria
o aspecto negativo e fundamental.
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movimento que, para Hegel, nasce a ideia de Para-Nós21, uma figura
universal em que as consciências reconhecem-se reciprocamente como
iguais. É somente no Para-Nós que sujeitos coletivos ou universais (como
a sociedade) possuem validade e presença. Tal ideia será aprofundada
adiante por meio do conceito de Eticidade.
Mas o desejo não se finitiza no reconhecimento. Após reconhecer
e ser reconhecida por Outro a consciência buscará a afirmação de si
diante deste Outro. O resultado é uma luta22 que as coloca entre a vida
e a morte. Aquela consciência que teve coragem para arriscar tudo de si
torna-se senhor, enquanto a outra, que se abalou diante da possibilidade
do fim da existência, finitizou em si mesma e na vida, e tornou-se escravo.
A luta por reconhecimento, mais que plano natural é a luta na dimensão espiritual, a luta por reconhecimento que movimenta o desejo
de cada ser humano de ser reconhecido.
São consciências que ainda não levaram a cabo, uma para a outra, o
movimento da abstração absoluta, que consiste em extirpar todo
ser imediato, para ser apenas o puro ser negativo da consciência
igual-a-si-mesma. Quer dizer: essas consciências ainda não se
apresentaram, uma para a outra, como puro ser-para-si, ou seja,
como consciência-de-si. Sem dúvida, cada uma está certa de si
mesma, mas não da outra; e assim sua própria certeza de si não
tem verdade nenhuma, pois sua verdade só seria se seu próprio
ser-para-si lhe fosse apresentado como objeto independente ou,
21
22

FE, A verdade da certeza de si mesmo, HW 3, p. 125.

Em importante texto do período da juventude intitulado Da Positividade da Religião
Cristã Hegel formulava o Amor (Liebe) como fundamento para a vida ética, que depois
na Fenomenologia do Espírito, primeira obra da fase intelectual madura seria substituído pela ideia de Luta. Ainda assim o Amor constituirá elemento essencial para
construção do sistema da Eticidade nas Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, vez
que é a base da instituição da Família. É certo que a passagem do Amor para a Luta é
uma das questões que intriga e estimula estudos hegelianos até hoje. A Luta não pode
ser entendida como superação do Amor, mas como nova forma de estabelecer vínculos
éticos. A Luta manifesta, mais que o Amor, a condição dialética do conflito, vez que
põe duas consciências a se desafiarem. Pode-se dizer que o Amor está presente na
dialética do reconhecimento, mas o Amor apenas em si mesmo é insuficiente para as
relações sociais, pois a existência de conflitos é inevitável. O problema não é falsear
uma inexistência de conflitos, mas aprender a superá-los e não finitizar-se neles. E esta
passagem existencial é proporcionada apenas pela fenomenologia da luta. Em síntese
não cabe afastar o amor, mas atualizá-lo na dialética do reconhecimento. Para o texto
Da Positividade da Religião Cristã. HEGEL, G. W. F. Escritos de juventud. México: Fondo
de Cultura Econômica, 1978.
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o que é o mesmo, o objeto [fosse apresentado] como essa pura
certeza de si mesmo. Mas, de acordo com o conceito do reconhecimento, isso não é possível a não ser que cada um leve a cabo
essa pura abstração do ser-para-si: ele para o outro, o outro para
ele, cada um em si mesmo, mediante seu próprio agir, e de novo,
mediante o agir do outro.23
A consciência de si do escravo passa a trabalhar para o senhor, tornando-se intermediadora deste com o mundo. O escravo, em primeiro
momento, torna-se dependente do senhor, que lhe permitir viver.
Entretanto, também o senhor torna-se dependente do escravo, pois
a própria condição de senhor apenas produz realidade se reconhecida
por um escravo.
Esta relação de dependência recíproca, mas pendente favoravelmente para o lado do senhor, está fadada a inverter-se na medida em
que o senhor torna-se ocioso e o escravo trabalha. O escravo forma-se,
aprimora-se pelo trabalho, torna-se competente no ofício, a ponto de
poder libertar-se do senhor. É por isso que Kojève afirma que a dialética
do senhor e do escravo é principalmente a dialética do escravo, e que
esta dialética é aquela da civilização ocidental24. A história ocidental,
sobretudo moderna, é a história do escravo trabalhador que por meio
dele liberta-se do senhor.
Estas linhas hegelianas exercerão também notável influência no
existencialismo, já que a relação entre Eu e Outro constitui a relação
primária e básica de toda dimensão humana. O ser humano existe
apenas a partir de díades. Primeiro biologicamente, nasce a partir de
23

“[...] selbständige Gestalten, in das Sein des Lebens, – denn als Leben hat sich hierder
seiende Gegenstand bestimmt – versenkte Bewußtsein, welche füreinander die Bewegung der absoluten Abstraktion, alles unmittelbare Sein zu vertilgen, und nur das rein
negative Sein des sichselbstgleichen Bewußtsein zu sein, noch nicht vollbracht, oder
sich einander noch nicht als reines Fürsichsein, das heißt, als Selbstbewußtsein dargestellt
haben. Jedes ist wohl seiner selbst gewiß, aber nicht des andern, und darum hat seine
eigne Gewißheit von sich noch keine Wahrheit; denn seine Warheit ware nur, daß sein
eignes Fürsichsein, sich ihm als selbständiger Gegenstand, oder, was, dasselbe ist, der
Gegenstand sich als diese reine Gewißheit seiner selbst dargestellt hätte. Dies aber ist
nach dem Begriffe des Anerkennens nicht möglich, als daß wie der andere für ihn, so
er für den andern, jeder an sich selbst durch sein eigenes Tun, und wieder durch das
Tun des andern, diese reine Abstraktion des Fürsichseins vollbringt”. FE, A luta por
independência e dependência, HW 3, p. 148.
24

KOJÈVE, Alexandre. Introdução à Leitura de Hegel. Rio de Janeiro: Universidade
Estadual de Rio de Janeiro, 2002.
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outro, precisa das leis naturais para continuar vivo, de alimento para
sobreviver, etc. Depois socialmente precisa do outro para conviver, para
trabalhar, para constituir família, e assim por diante para a realização
de cada satisfação.25 Além do existencialismo essa relação fundamental
entre o Eu e o Outro seria estudada amplamente por diversas correntes
psicológicas.
A partir da dinâmica de reconhecimento entre o Eu e o Outro Hegel
estabelece consequências lógicas em toda a sua filosofia, principalmente
na dimensão política e jurídica. A sua Filosofia do Direito estrutura-se
nas relações dialéticas entre indivíduos, indivíduos e instituições e entre instituições, demonstrando que a realização da Ideia de Liberdade
no mundo, aquilo que definirá como Eticidade (Sittlichkeit), depende
da dialética de reconhecimento entre os indivíduos e as instituições.
O direito somente pode ser respeitado se os indivíduos respeitarem
uns aos outros como iguais membros de uma comunidade. O mesmo
fundamento é válido para o casamento e fundação da família, das corporações, e assim de toda a estrutura política que movimenta o Estado.
Entretanto, a dialética envolve real saída de si para reconhecer o Outro,
e não mero movimento formal. O direito e as instituições são apenas
aparências sem conteúdo se os indivíduos não se reconhecerem como
iguais em dignidade, como iguais em direitos e deveres. Não há razão
do indivíduo não respeitar as leis e instituições se ele se reconhece nelas
e se reconhece no Outro. Porque se ele se reconhece no Outro sabe que
agredir o Outro e as instituições é como agredir a si mesmo. A famosa
fórmula hegeliana do Espírito Objetivo como Eu que é Nós e Nós que é
Eu não é mera tautologia, mas real conteúdo da Eticidade. O Estado e
a sociedade são um corpo só.
É necessário investigar a causa desta cisão, o motivo que impele o
sujeito a praticar atos que violam totalmente a lógica da eticidade. A
proposta neste artigo é abordá-la a partir da crise na alteridade e na
dialética do reconhecimento, ou seja, quando o Eu já não consegue sair
de si e reconhecer o Outro, mas mantém-se enclausurado em si, em
seu próprio mundo, onde é o centro e majestade, e todos os demais são
apenas instrumentos que devem adaptar-se à sua lógica. Não é difícil
perceber que tal descrição não se distancia do individualismo egoísta e
do narcisismo, amplamente estudados pela teoria psicoanalítica.
25

Merleau-Ponty, por exemplo, utilizará a dialética entre senhor e escravo em uma
abordagem bastante próxima da psicossomática. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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INDIVIDUALISMO E NARCISISMO NA ÓTICA PSICANALÍTICA

Tornou-se senso comum atribuir às recentes gerações qualificações
como ‘narcisista’, ‘individualista’, ‘preguiçosa’, sendo que muitas vezes
tais definições vêm acompanhada de projeções como Geração N ou outras. Em síntese poder-se-ia dizer as novas gerações são cada vez mais
centradas em si mesmas, como se o mundo inteiro (logo também a
sociedade) girasse ao redor do jovem. De acordo com Paula, “A cultura
narcisista faz com que os indivíduos cada vez mais se ocupem de seu
próprio prazer, buscando a maximização da satisfação de suas necessidades e desejos.”26.
Não se pode pôr de lado, todavia, que tal sintoma vem sendo observado há muitas décadas, pois discussões semelhantes podem ser
presenciadas em escritos de Psicologia durante todo o decorrer do
século XX, ao menos. Desse modo as raízes do problema não podem
ser, evidentemente, cada nova geração, mas um mecanismo anterior
que subsiste e enfraquece cada nova geração. Talvez não sem razão a
deusa Atena, personificação da Sabedoria para os gregos antigos, tenha
ensinado ao jovem Telêmaco, logo ao início da Odisseia, que nunca os
filhos se equiparam aos seus pais; em geral, pelo contrário, são inferiores27. A percepção de que a atual geração é sempre menos preparada à
anterior, portanto, parece se arrastar por todo o trajeto da civilização
humana e certamente exigiria que se iniciassem pesquisas e análises
que extravasam o presente objeto de estudo. Por hora basta afirmar
que a suposta cultura do narcisismo não pode ser reputada somente à
geração atual de jovens, como se aqui explicasse a causa e seus efeitos,
sem recorrer a bases anteriores.
A palavra narcisismo originou-se de um mito grego sobre um jovem e
belo rapaz chamado Narciso que, com indignação, desprezava a afeição
que tinham por ele, até que um dia ao olhar sua imagem refletida na
água de uma fonte apaixonou-se por ela, permanecendo à beira da fonte
tentando abraçar sua imagem e acabou definhando-se. Hoje, o termo
narcisismo é usado para se referir aos sentimentos que o indivíduo tem
por si mesmo e a forma com que controla sua autoestima28.
26

PAULA, Ana Paula Paes de. Eros e narcisismo nas organizações. RAE – eletrônica,
São Paulo, v. 2, no 2, jul./dez. 2003.
27
28

HOMERO. A Odisseia. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

LUBIT, Roy. O impacto dos gestores narcisistas nas organizações. RAE – Revista
de Administração de Empresas, São Paulo, v. 42, no 3, p. 66-77, jul./set. 2012.
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Freud afirma que o narcisismo, em origem, é um fenômeno natural a qualquer ser humano, pois todos teriam, no início, a si próprios
como objeto sexual, mas que depois entrariam em conflito com tabus
e padrões sociais, gerando daí diversas implicações psicológicas que
serão decisivas na formação da personalidade de indivíduo específico29.
Todas as pessoas, nos primeiros anos de vida, manteriam atos para com
o próprio corpo que denotariam esta posição sexual para consigo próprio30, mas que tais atitudes são reprovadas e punidas, primeiro pelos
pais, depois por toda a sociedade. Assim cada pessoa se vê obrigada a
rejeitar este natural amor (inclusive sexual) para com o próprio corpo.
O encanto de uma criança reside em grande medida em seu
narcisismo, seu autocontentamento e inacessibilidade, assim
como também o encanto de certos animais que parecem não se
preocupar conosco, tais como os gatos e os grandes animais carniceiros. Realmente, mesmo os grandes criminosos e humoristas,

29

Rios afirma que “O narcisismo é uma fase normal do desenvolvimento psíquico,
fundamental para a constituição do eu e do lugar do outro em nossas vidas. As dificuldades no relacionamento intersubjetivo ocorrem quando, por algum motivo, a saída
dessa fase fica comprometida ou, na vida adulta, o retorno a ela encapsula o eu em si
mesmo, caracterizando um modo de subjetividade na qual não há legítimo valor e interesse pelo outro.”. RIOS, Izabel Cristina. O amor nos tempos de Narciso. Interface,
Botucatu, v. 12, no 25, p. 421-426, abr./jun. 2008. p. 422.
30

“O bebê humano inicialmente experimentaria vários tipos de relação com o mundo,
e um que é especialmente importante é a amamentação, que satisfaz a necessidade de
autoconservação, mas também fornece o prazer oral, ligado ao ato de chupar [Lutschen]
o seio materno. Tendo a memória de satisfação desse ato, a criança passa a chupar o
próprio dedo ou o bico, mostrando claramente que o prazer que se vinculava inicialmente
à autoconservação ganhou um “valor próprio”, e tem seu sentido na experiência de
excitação corporal. Essa ideia é expandida por Freud a todos os processos de interação
somática do infante com a realidade, e configura o auto-erotismo, em que a satisfação
seria difusa por todas as zonas erógenas — sendo que qualquer parte do corpo poderia
ser uma, dependendo de sua estimulação. A partir de diversos processos que não nos
cabe investigar aqui, “uma nova ação psíquica” pode ser dita ocorrendo na criança: a
formação da unidade do ego. Uma vez configurada, essa unificação acarreta uma espécie
de canalização da libido para esse núcleo do que virá a ser a individualidade, momento
em que a criança experimenta uma primeira forma de narcisismo, caracterizado por um
sentimento de onipotência, de completude, de mescla com todos os objetos de prazer
e exclusão de tudo o que quebra essa unidade ideal.” FREITAS, Verlaine. Indústria
Cultural: o empobrecimento narcísico da subjetividade. KRITERION, Belo Horizonte,
no 112, p. 332-344, dez. 2005. p. 335.
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conforme representados na literatura, atraem nosso interesse pela
coerência narcisista com que conseguem afastar do ego qualquer
coisa que o diminua. É como se os invejássemos por manterem
um bem-aventurado estado de espírito – uma posição libidinal
inatacável que nós próprios já abandonamos31.
Desse modo, por mais que as pessoas sejam forçadas a reprimir o
próprio narcisismo natural na infância a atitude narcisista em si jamais é
eliminada, restando inconsciente nos adultos. O resultado desse processo é uma abertura progressiva ao narcisismo da criança, conferindo-lhe
maior liberdade que ele mesmo teve, quando na infância. E é a partir
desse ponto que se inicia o fenômeno prejudicial ou até patológico do
narcisismo.
Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os
filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que de há muito abandonaram.
O indicador digno de confiança constituído pela supervalorização,
que já reconhecemos como um estigma narcisista no caso da
escolha objetal, domina, como todos nós sabemos, sua atitude
emocional. Assim eles se acham sob a compulsão de atribuir
todas as perfeições ao filho – o que uma observação sóbria não
permitiria – e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele32.
A atitude de supervalorizar o filho, atribuindo qualidades exageradas
que racionalmente o pai não poderia fazer, e fingindo não enxergar as
deficiências, não pode ser, evidentemente, referente ao filho em si, pois
este ainda não apresentou qualquer desenvolvimento para merecer tais
elogios, mas uma atitude essencialmente narcisista dos pais, que veem
o filhos como “produções” deles, e portanto, partes deles, de tal modo
que exercem o abandonado narcisismo amando de modo supervalorizado
o filho, quando, no fundo, estão amando a si mesmos. Mas é aqui que
inicia a construção do indivíduo narcisista na figura do filho.
Além disso, sentem-se inclinados a suspender, em favor da
criança, o funcionamento de todas as aquisições culturais, que

31

FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). In: SALOMÃO,
Jayme. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. 14. p. 96.
32

FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). p. 97.

Narcisismo e os Conflitos na Modernidade: uma Análise a Partir da Dialética do Reconhecimento

15

seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar, e a renovar em
nome dela as reivindicações aos privilégios de há muito por eles
próprios abandonados. A criança terá mais divertimentos que
seus pais; ela não ficará sujeita às necessidades que eles reconheceram como supremas na vida. A doença, a morte, a renúncia ao
prazer, restrições à sua vontade própria não a atingirão; as leis da
natureza e da sociedade serão ab-rogadas em seu favor; ela será
mais uma vez realmente o centro e o âmago da criação – ‘Sua
Majestade o Bebê’, como outrora nós mesmos nos imaginávamos.
A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais
realizaram – o menino se tornará um grande homem e um herói
no lugar do pai, e a menina se casará com um príncipe como
compensação para sua mãe. No ponto mais sensível do sistema
narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a
segurança é alcançada por meio do refúgio na criança. O amor
dos pais, tão comovedor, o qual, transformado em amor objetal,
inequivocamente revela sua natureza anterior33.
Os pais transferem para os filhos a responsabilidade de seus próprios
projetos inacabados de vida, e tal comunicação se faz pela projeção irresponsável de engrandecimento da criança, que, de fato, é tratada como uma
Majestade. Para o bem-estar da criança os pais tentam, verdadeiramente,
romper e modificar as leis naturais e sociais. Por um lado, ama-se os
filhos no lugar de a si mesmos, e por outro obtém-se da criança, através
do carinho superestimado, o pacto silencioso da mesma para o futuro34.
É certo que tal atitude dos pais nasce das privações e dificuldades que
eles mesmos tiveram que suportar, a contragosto, e agora não desejam
que seus filhos enfrentem o mesmo caminho. Por mais que a descrição
freudiana seja do narcisismo patológico não é difícil perceber que tal
fenômeno, em maior ou menor grau, é presente em praticamente todas
as famílias. O filho, ao ser encarregado da pressão paterna, será capaz
de responder a altura das expectativas? Na infância os pais mudam as
leis naturais e sociais para agradá-lo como uma Majestade, mas depois
a Sociedade não lhe tratará da mesma forma, o que acarreta, inevitavelmente, dificuldades de relacionamentos e construções de carreiras. Em
muitos casos advém a frustração, que depois é novamente transmitida

33
34

FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). p. 97-98

MONTI, Mario Rossi. Contrato narcisista e clínica do vazio. Revista Latinoamericana de Psicologia Fundamental, São Paulo, v. 11, no 2, p. 239-253, jun. 2008.
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aos próprios filhos.35 Nesse sentido, este tipo de cultura perpetua-se,
mas a cada geração a responsabilidade torna-se inferior e os agrados,
maiores, resultando em um narcisismo inconsciente e latente que é
reforçado a cada geração. Talvez daí decorra a sensação de que cada
geração é mais narcisista que a anterior.
Erich Fromm também aborda a problemática dos relacionamentos,
mas alarga a discussão para além das fronteiras do domínio familiar. Para
Fromm tal fenômeno, embora possa ser observado em várias culturas
ou períodos históricos, é refletido de modo mais profundo e evidente na
sociedade moderna (principalmente ocidental), e possui íntima relação
com a questão do desenvolvimento da liberdade moderna36.
Liberdade em si é uma categoria essencialmente moderna e ocidental, porque diz respeito ao despertar de certo tipo de individualidade
que é praticamente inexistente nas culturas anteriores. Até a Idade
Média o senso privado e subjetivo não era tão fundamental assim, pois
a vida, em sua origem e finalidade, era revestida em sua coletividade.
Era a Família, o Clã, a Comunidade, a Cidade, o Estado, o Império, a
Igreja, etc. O indivíduo não existia fora da universalidade. Por isso não
há contradição entre a ética e a política aristotélica. A Felicidade do
ser humano passa, impreterivelmente, pelo bem-estar social. Também
a República de Platão somente é possível formando tanto o indivíduo
como o Estado. O ser humano é, por essência, um ser social.
Embora seja possível ver no Humanismo Renascentista o início da
cisão entre o Indivíduo e o Universal é certamente com as Reformas protestantes que a ferida é realmente aberta. Isto porque no Renascimento
o Homem é certamente privilegiado, mas dentro de uma harmonia que
inclui Deus e o Mundo, isto é, o Homem situado no interior de uma
realidade maior e transcendental.
A abertura moral do luteranismo e do calvinismo, permitindo a
cada indivíduo ter contato direto com Deus, sem necessitar passar pela
intervenção institucional da Igreja é um abalo que permitirá inúmeras
reimpostações. Se é verdade que a burguesia e o indivíduo comerciante
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Freud sintetiza as possibilidades de amor narcisista no seguinte esquema. “Uma
pessoa pode amar: em conformidade com o tipo narcisista: (a) o que ela própria é
(isto é, ela mesma), (b) o que ela própria foi, (c) o que ela própria gostaria de ser, (d)
alguém que foi uma vez parte dela mesma”. FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo:
uma introdução (1914). p. 97.
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já era uma realidade desde muitos séculos antes, ao mesmo tempo é
difícil imaginar o rápido desenvolvimento que o espírito capitalista apresentou sem o acompanhamento moral e espiritual do protestantismo,
conforme a conhecida tese de Weber37.
Com isso desenvolve-se maior senso individualista, primeiro em
seu aspecto espiritual e moral, depois econômico e político. As grandes
transformações que o mundo veria ocorrer nos séculos seguintes são
impensáveis sem esta ruptura anterior. Primeiro lutou-se para poder
cultuar Deus em fórum privado, sem depender de uma instituição.
Depois de conquista a liberdade de culto/religião o homem passaria
a lutar por uma série de outras liberdades e direitos (políticos, civis,
econômicos etc.). Não só as Reformas Protestantes, mas também a
Revolução Francesa, a Independência Americana, a Revolução Russa e
outras se situam no interior desta problemática.
O problema está, conforme Fromm, no fato de que a liberdade
conquistada anteriormente não parece provocar o efeito desejado nas
gerações seguintes. Assim, a liberdade de culto reivindicada na Reforma
vai desenvolver a ausência de espiritualidade profunda, assim como a
luta pela liberdade de expressão deságua na massificação de pensamentos. Em outras palavras, a luta para ter a própria religião pode eliminar
a essência do fenômeno religioso, assim como a luta pela liberdade
de expressão reduz consideravelmente a diversidade de formas de expressões. A liberdade conquistada por uma geração torna-se um fardo
pesado e angustiante para as gerações futuras. É interessante notar
que tal visão auxilia a explicar a realidade brasileira atual, pois a luta
de gerações anteriores pela democracia acarreta o peso à geração atual
de exercer a democracia. Tal fenômeno, entretanto, parece inerente a
qualquer conquista de nova responsabilidade, pois a obtenção de um
cargo melhor também obriga o sujeito a novas posturas, mais maduras.
O problema, então, não está no direito ou na liberdade conquistados em si mesmos, mas na atitude e no senso de responsabilidade dos
indivíduos que o exercem.
O resultado desse processo na psicologia do indivíduo moderno é
assinalado por Fromm: “Nossa meta será evidenciar que a estrutura da
sociedade moderna afeta o homem de duas maneiras simultaneamente:

37

WEBER, Max. Die protestantiche Ethik un der Geist des Kapitalism. München:
C. H. Beck, 2004.
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ele fica mais independente, confiante em si e crítico, e fica mais isolado,
sozinho e com medo”38.
O sentimento crescente e expansivo de liberdade e direitos forma
o indivíduo crítico e isolado, que busca cada vez mais se autoafirmar
como centro e núcleo da sociedade. A teoria de Fromm distancia-se da
psicanálise freudiana a partir do momento em que insere as condições
sociais e econômicas como fatores indispensáveis para se compreender
a psicologia individual, não centrando a análise apenas no aspecto biológico, e, mais especificamente, libidinoso. No caso do homem moderno
não há como analisar o homem afastando-o do sistema econômico.
O problema não está no individualismo, consequência inevitável
da racionalidade moderna, mas no lado mais prejudicial e agressivo do
individualismo contra o todo social, o egoísmo.
O egoísmo não é idêntico ao amor de si próprio, mas exatamente seu oposto. O egoísmo é uma espécie de cupidez; como tal,
contém um caráter de insaciabilidade, devido ao qual jamais há
qualquer verdadeira satisfação. A cobiça é um poço sem fundo
que exaure uma pessoa num esforço indeterminável para satisfazer a necessidade sem jamais atingir a satisfação. A observação
acurada mostra que enquanto a pessoa está satisfeita, mas sempre
inquieta, sempre movida pelo medo de não conseguir bastante,
de perder algo, de ser despojada de algo. Está cheia de uma
ardente inveja contra qualquer um que possa ter mais que ela.
Se observarmos ainda mais de perto, especialmente a dinâmica
inconsciente, veremos que este tipo de pessoa basicamente não
gosta de si mesmo, detestando-se profundamente39.
O egoísmo, que aqui não se confunde com o fenômeno natural e
positivo do amor de si próprio (que poderia ser a faceta positiva do
egoísmo) que integra o narcisismo natural da criança, significa aquela
atitude extremamente individualista do sujeito que utiliza os outros
apenas como instrumentos para saciar sua satisfação40. Não há sincero
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FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. p. 91.
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FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. p. 99.
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“O sentimento de isolamento e incapacidade do homem moderno é ainda reforçado
pelo caráter assumido por todas as relações humanas. O relacionamento concreto de
um indivíduo com outro perdeu seu caráter direto e humano, assumindo um espírito
de manipulação e instrumentalidade”. FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. p. 101.
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vínculo com o outro, que perde sua condição de sujeito, tornando-se
mero objeto para instrumentalização do egoísta. Retomando as linhas
hegelianas é a consciência que se limita a ver o outro como escravo,
sem reconhecê-la em sua integridade.
Fromm insiste que a mesma atitude pode ser identificada na figura
narcisista.
O mesmo subsiste com a chamada pessoa narcisista, que não está
tão interessada em conseguir coisa para si quanto em se admirar
a si própria. Apesar de superficialmente estas pessoas assim
parecerem estar muito apaixonadas por si mesmas, na realidade
elas não se estimam, e seu narcisismo – como o egoísmo – é uma
supercompensação para a carência básica de autoestima41.
Nem o egoísta e tampouco o narcisista possuem real amor próprio,
na visão de Fromm, no máximo um interesse pessoal em determinadas
satisfações, mas não amor em senso mais profundo, pois conforme o
autor esboça mais detalhadamente na Arte de Amar, amar exige maturidade e autonomia, de tal forma que é impossível a alguém que não
ama o outro ser capaz de amar a si mesmo, da mesma forma que é
impossível amar o outro sem amar a si mesmo, pois o amor envolve
uma atitude mais séria diante da própria vida em si. O sujeito egoísta
e narcisista não ama, apenas busca supercompensação para carência
básica de autoestima, conforme assinalado pelo autor42.
A estrutura de vida moderna prepara solo fértil para a propagação
tanto do indivíduo destrutivo como daquele que, sentindo-se sozinho
e isolado, se junta a uma coletividade maior em busca de se sentir com
maior poder.43 O primeiro, destrutivo, auxilia no entendimento da explosão de violência urbana, pois se o outro é apenas instrumento para
satisfação da minha carência pode ser inclusive agredido.44 O segundo
efeito permite maior compreensão, primeiramente do surgimento de
doutrinas e ideologias hoje incompreensíveis para muitos, como o
fascismo e o nazismo, e depois para adesões de tantas pessoas a instituições bastante comuns como qualquer grupo social, sobretudo aquilo
41

FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. p. 100.

42
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FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. p. 149.
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que Maffesoli chamará de tribos, um fenômeno específico da sociedade
dita pós-moderna45.
Esta cultura do egoísmo e do narcisismo, advinda do fenômeno do
individualismo exacerbado da modernidade, implica consequências
próprias para o âmbito jurídico. Um indivíduo que visa os outros seres
humanos apenas como satisfações da própria necessidade não é capaz
de envolver-se em projetos de aprimoramento social. É deste fenômeno
que surgem tantos fatos reputados como criminosos pelo Direito Penal e
tantas lides trabalhistas, por exemplo. Em suma, é a própria dificuldade
de conviver com o outro, de entender seus valores.
Toda essa problemática impede a realização da ideia de eticidade de
Hegel, que seria pressuposto indispensável para a vida livre em sociedade e assim se tem uma crise nas relações de alteridade que resultam
em uma crise em todo o âmbito social.

3

ETICIDADE E A CRISE NAS RELAÇÕES DE ALTERIDADE

Hegel inicia a exposição da Eticidade no § 142 das Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito:
A eticidade é a ideia da liberdade, enquanto Bem vivente, que tem
na autoconsciência seu saber, seu querer, e pelo agir dessa, sua
efetividade, assim como essa tem, no ser ético, seu fundamento
sendo em si e para si e seu fim motor, – [a eticidade é o conceito da
liberdade que se tornou mundo presente e natureza da autoconsciência46.
Por autoconsciência entende-se aqui a mesma figura da consciência
de si, já indicada na Fenomenologia do Espírito. Somente por meio da
consciência de si é possível elevar um projeto social como a eticidade.
Muitas interpretações foram feitas da Filosofia do Direito de Hegel, da
liberal ao comunismo, do enaltecimento do indivíduo ao absolutismo
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MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
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estatal. A eticidade, conforme exposto no conceito do § 142, não se
baseia nesta fragmentação.
A eticidade resultada do saber e do querer da consciência de si,
depois de superar diversos momentos, a se iniciar pela dialética do
reconhecimento. A eticidade é o conceito da liberdade que se tornou
mundo presente e natureza da consciência de si, isto é, a própria ideia
de Liberdade realizada, de que de tal forma se tornou uma segunda
natureza da consciência de si.
O ser ético, dessa forma, não é externo e coercitivo à consciência,
mas seu próprio conteúdo, de tal forma que as instituições e leis que
derivarem daquela comunidade e Estado não são opressoras contra seus
membros, mas a manifestação da vontade dos indivíduos.
Isto não significa que Hegel autoriza considerar qualquer Estado como
livre e manifestação da eticidade. A eticidade é um processo espiritual e
histórico, e que nasce apenas de uma série de dialéticas fenomenológicas
e históricas efetuadas pelo indivíduo e pela humanidade, de tal forma
que para Hegel seria possível somente na modernidade47.
O mundo ético é harmônico e dialético, onde uma série de interesses
(família, sociedade civil, Estado, indivíduo etc.) coexistem, às vezes de
modo conflituoso, mas sem jamais ameaçar a existência do ser ético,
ou da eticidade em si.
A eticidade seria aquele momento de convivência social onde os
indivíduos sabem ser membros efetivos de uma totalidade maior, seja
ela o Estado ou a comunidade em geral, e respeita a Constituição e as
normas emanadas pelo Poder Público não por atitude de obrigação, mas
por vontade livre.
Por outro lado, a substância ética, suas leis e suas potências,
não passam, para o sujeito, como algo de estranho, mas, tem
o testemunho de constituir em si mesma sua própria essência,
onde tem o seu sentimento e nele vive como um elemento não
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Embora possua relação, a eticidade da Filosofia do Direito não é a mesma eticidade
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diferente de si. Trata-se de uma relação imediata, que é mais
idêntica que na fé e na confiança.48
Entretanto, mais importante que o respeito em si às instituições e
normas, que parecem ser mais efeito que causa, é o processo de reconhecimento mútuo, já realizado pelas consciências de si. O indivíduo
não agride o outro e as instituições porque reconhece o outro e as instituições como ele próprio, pois todos são membros de uma totalidade
orgânica, logo agredir o outro é agredir a si mesmo. Objetivamente
falando o homicídio não é o ato de matar apenas um indivíduo, mas a
própria ideia de humanidade, e o representante eleito que se aproveita
de seu cargo para praticar atos ligados à corrupção não está apenas
enriquecendo ilicitamente, mas agredindo o ser ético do Estado. Entretanto, tais preocupações e discernimentos não perpassam a consciência
do sujeito que pratica tais atos.
Não se reputa aqui que o sujeito precisa saber discernir as ideias de
reconhecimento e ser ético. Na verdade, se tal ideia estivesse enraizada
em seu ser, de modo inconsciente ele se negaria a praticar tais atos. O
problema não é a inconsciência da dialética do reconhecimento, mas a
sua falência ou até inexistência nos dias atuais.
O problema é existencial e, portanto, anterior à esfera jurídica, política e social, anterior inclusive à esfera ética/moral.
Na dialética do reconhecimento hegeliana a consciência precisa sair
de si e reconhecer o outro como a si mesmo. Como já salientado, Hegel
substituiu o amor pela luta/conflito, portanto não se trata de exigir das
pessoas o amor, o sentimento genuíno pela humanidade, como queria
Fromm, e como foi tão salientada na filosofia cristã, mas apenas um
sentimento de respeito mútuo pelo outro, de reconhecimento de seu
valor e humanidade, de entender que o outro é igual a ele mesmo, então
ambos membros de um mesmo projeto social maior. Amor seria uma
etapa ainda mais evoluída desse processo.
O que se coloca em questão é se uma consciência que não reconhece
o outro pode reconhecer a si mesma. Como afirmava Hegel, reconhecimento é necessariamente mútuo. Ser pessoa implica em ser reconhecido
por outros como pessoa, da mesma forma que ser proprietário de um
48

“Anderseits sind sie dem Subjekte nicht ein Fremdes, sondern es gibt das Zeugnis des
Geistes von ihnen als von seinen eigenen Wesen, in welchen es sein Selbstgefühl hat und darin
als seinem vo sich ununterschiedenen Elemente lebt, – ein Verhältnis, das unmittelbar
noch identischer als selbst Glaube und Zutrauen ist. FD, A eticidade, § 147, HW 7, p. 295.

Narcisismo e os Conflitos na Modernidade: uma Análise a Partir da Dialética do Reconhecimento

23

bem implica em reconhecer o outro também como proprietário de um
bem. Não há real dicotomia entre direitos e deveres. Exercer o direito
responsabiliza o sujeito no dever de respeitar o direito alheio.
A sociabilidade parece fato natural ou ao menos indispensável ao
ser humano. Para os gregos era um dado evidente, formulado na famosa
sentença aristotélica de que um indivíduo que vive isolado só poderia
ser um deus ou uma besta. É da condição humana buscar o outro. O
ser humano não apenas vive, mas convive. A crise contemporânea de
convivência, explicada parcialmente pelo excesso de egoísmo (narcisista)
põe em debate uma crise ainda mais profunda, que acomete a própria
natureza humana.
Retomando Fromm, o indivíduo que não consegue amar ou respeitar
o outro, evidentemente não o reconhece como sujeito da mesma dignidade e humanidade que ele. Mas um ser humano que já não é capaz de
reconhecer outro ser humano tampouco pode reconhecer a si mesmo.
Trata-se, portanto, de dupla dificuldade: respeitar o outro e respeitar a
si. O segundo aspecto é ainda mais dramático, pois se superado viabilizaria o reconhecimento do outro.
Não há contradição entre não respeitar a si e ao mesmo tempo ser
excessivamente egoísta e narcisista, alcançando o patamar fora da zona
positiva e natural do ego. O narcisista não ama a si mesmo, mas uma
imagem de si mesmo, geralmente fictícia. São estereótipos e características que ele reputa a si que lhe causam admiração. Independe aqui
que se tais características são verdadeiras ou não, isto é, se integram
realmente a sua personalidade ou não, porque o que está em jogo é o
respeito pela imagem e não pelo próprio Eu. O indivíduo narcisista não
está na mesma linha da sentença délfica do “conhece-te a ti mesmo”,
porque a sua verdadeira personalidade lhe está distante, talvez lhe
aterrorize. O que lhe interessa é a imagem que construiu de si mesmo.
Não é suficiente dizer que a falência social, jurídica e política atual
seja efeito de uma crise dos valores, porque discutir valores implicaria
questionar quais valores estão ausentes e quais devem ser privilegiados.
O valor não é um dado absoluto, mas algo que é atribuído em determinado contexto. Liberdade, dignidade, autonomia, igualdade, solidariedade, entre outros, embora certamente fundamentais e indispensáveis
para o desenvolvimento humano, receberam conotações distintas em
cada cultura e período histórico. Valores não são dados imediatos, mas
construídos historicamente. Embora possa se falar em crise dos valores tal crise parece ser mais profunda e referir-se à própria existência
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humana, de tal modo que a crise dos valores é reflexo desta. Isto pode
ser extraído mais facilmente quando discutido em uma perspectiva fenomenológica, que elaborada a partir dos filósofos do Idealismo Alemão
recebe em Husserl seu formulador mais consistente.
Husserl já salientara a Crise nas Ciências Europeias na década de 30
do século passado, demonstrando como as pesquisas haviam perdido o
mundo-da-vida, isto é, aquela realidade primeira que constitui o próprio
mundo. O ser humano parecia perdido labirinticamente nos fenômenos.
O método fenomenológico busca transcender as aparências e atingir a
essência. O sujeito quando analisa o objeto não o encontra em sua real
identidade, mas revestido com diversas fenomenologias. Para isso é
necessário cultivar uma intencionalidade de consciência conforme ao
mundo-da-vida49. É nessa linha que se entende a crise atual. A crise
de valores é fenomenologia da crise existencial mais profunda e que se
refere à falência humana em sua condição de alteridade, de dialética
do reconhecimento.
O homem é, ontologicamente, um ser social. O Eu reconhece o Outro como a si mesmo. Talvez aqui se situe o fundamento da crise atual.
O que se observa, em outra via, é que a cultura e as instituições reforçam tal egoísmo narcisista e a incapacidade de reconhecer o outro e
a si mesmo. Perdeu-se a cultura da responsabilidade e da profundidade,
substituindo-a pela do lazer e do entretenimento, conforme apresentou
Vargas Llosa em sua obra mais recente50. Não há uma cultura a responsabilizar qualquer pessoa a realizar e ser funcional ao bem-estar social,
pelo contrário, é dever do coletivo prover ao indivíduo. Desse modo
educa-se o jovem para a alienação e inefetividade. Está-se a nutrir uma
pedagogia avessa em que é função do Estado garantir assistência, e
não do indivíduo conduzir a própria vida, do professor em fazer o aluno aprender, e não deste em estudar, e assim por diante. A totalidade
é orgânica, de tal modo que ela só pode prosperar se seus membros
contribuírem.
Como salientado por Freud, em troca de um bem-estar que não viveu
os pais retiram a responsabilidade dos filhos, privando-os da dificuldade
e inserindo-os em um mundo fictício em que são verdadeiras Majestades.
A democracia é o governo de todos enquanto igualmente responsáveis e
49
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não o governo de todos em que todos são Majestades, que é para onde
se dirige a sociedade contemporânea. Parece urgente a construção de
uma pedagogia para a responsabilidade, via mais direta à maturidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro de todo esse contexto abordado no artigo está o Direito, que
tem toda sua estrutura em torno da ideia de conflito. O Direito Penal lida
com o conflito entre o transgressor e a sociedade ou particular, o Direito
do Consumidor com o conflito entre o fornecedor e o consumidor, o
Direito Ambiental com o conflito entre as pessoas e o meio ambiente,
O Direito do Trabalho com o conflito entre empregado e empregador.
Isso não significa que se deve acabar com o conflito. A existência do
conflito por si só não é um mal, no pensamento de Hegel significa uma
dialética que dará origem a superação, desenvolvimento. O problema
é que na modernidade grande parte dos conflitos não visa a busca de
algo melhor, mas a simples e pura destruição.
O Direito deve manter seu papel de solucionador de conflitos, que
sempre existirão na sociedade e necessitam de um aparato estatal que
os resolva e garanta a harmonia entre os indivíduos que compõem a
sociedade. O problema é quando o Direito se torna um incentivo de
criação de conflitos. Muitos indivíduos, em vez de buscarem a solução
pacífica do conflito preferem usar o Direito como arma para o aniquilamento do outro.
Muitos empregados ao saírem da empresa em que trabalham entram
com ações trabalhistas para se vingarem dos antigos empregadores ou
conseguirem um dinheiro fácil, já que em muitos casos é mais econômico
para o empregador pagar o ex-funcionário do que arcar com as despesas
e gastar um longo tempo com um processo judicial.
Existe ainda hoje a chamada “indústria do direito moral”, qualquer
mero incômodo é motivo para se entrar em juízo buscando uma indenização de danos morais. O Superior Tribunal de Justiça – STJ chegou
a condenar um pai a pagar R$ 200 mil de indenização por não ter dado
afeto para a sua filha51.
Apesar disso tudo, o Direito não tem condições de mudar a sociedade
individualista e narcisista, não é papel dele mudar o caráter das pessoas
51

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1159242, do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Brasília, DF, 10 de maio de 2012.
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e suas concepções. É da educação o papel de mudar o indivíduo, de o
tornar responsável, maduro, de preparar o jovem para que desenvolva
a capacidade de reconhecimento do outro e de si mesmo.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1159242, do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Brasília, DF, 10 de maio de 2012.
FREITAS, Verlaine. Indústria Cultural: o empobrecimento narcísico da subjetividade. KRITERION, Belo Horizonte, no 112, p. 332-344, dez. 2005.
FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). In: SALOMÃO, Jayme. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. 14.
FROMM, Erich. A Arte de Amar. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
______. O Medo à Liberdade. 13. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
GROSSI, P. Mitologias jurídicas da modernidade. Florianópolis: Fundação
Boiteux, 2007.
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão: guerra e democracia na era do
império. Rio de Janeiro: Record, 2005.
HEGEL, G. W. F. Escritos de juventud. México: Fondo de Cultura Econômica,
1978.
______. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes, 2005.
______. Grundlinien der Philoshophie des Rechts oder Naturrecht und
Staatswissenschaft im Grundrisse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.
______. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural
e Ciência do Estado em Compêndio. São Paulo: Loyola; São Leopoldo: Unisinos, 2010.
______. Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
HUSSERL, Edmund. A crise das ciências europeias e a fenomenologia
transcendental: Uma Introdução à Filosofia Fenomenológica. Rio de Janeiro:
Forense, 2012.

Narcisismo e os Conflitos na Modernidade: uma Análise a Partir da Dialética do Reconhecimento

27

HYPPOLITE, Jean. Gênese da Fenomenologia do Espírito de Hegel. 19. ed.
São Paulo: Discurso Editorial, 1999.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
KOJÈVE, Alexandre. Introdução à Leitura de Hegel. Rio de Janeiro: Universidade Estadual de Rio de Janeiro, 2002.
LLOSA, Vargas. A Civilização do Espetáculo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.
LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes,
2001.
LUBIT, Roy. O impacto dos gestores narcisistas nas organizações. RAE – Revista
de Administração de Empresas, São Paulo, v. 42, no 3, p. 66-77, jul./set. 2012.
MACHIAVELLI, Niccolò. O Príncipe. 2. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas
sociedades de massa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
MONTI, Mario Rossi. Contrato narcisista e clínica do vazio. Revista Latinoamericana de Psicologia Fundamental, São Paulo, v. 11, no 2, p. 239-253,
jun. 2008.
PAULA, Ana Paula Paes de. Eros e narcisismo nas organizações. RAE – eletrônica, São Paulo, v. 2, no 2, jul./dez. 2003.
PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
RIOS, Izabel Cristina. O amor nos tempos de Narciso. Interface, Botucatu, v.
12, no 25, p. 421-426, abr./jun. 2008.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
SOARES, Josemar Sidinei. Consciência-de-Si e Reconhecimento na Fenomenologia do Espírito e suas Implicações na Filosofia do Direito. 312 f.
Tese (Doutorado em Filosofia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
SPINOZA, Baruch de. Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

28 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2013: homicídios e juventude
no Brasil. Rio de Janeiro: CEBELA; FLACSO, 2013. Disponível em: <http://
mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>.
Acesso em: 24 set. 2013.
WEBER, Max. Die protestantiche Ethik un der Geist des Kapitalism.
München: C. H. Beck, 2004.

2
A Dignidade Humana
como Fundamento
para a Positivação dos
Direitos Fundamentais
Clovis Demarchi1

INTRODUÇÃO
Quando se estabelece a Dignidade Humana como fundamento para
os Direitos Fundamentais, é considerá-la como condição essencial,
conditio sine qua non dos Direitos Fundamentais. Ou seja, é a partir da
Dignidade Humana que se concebem, se percebem e se delineiam os
Direitos Fundamentais em determinado Estado.
A ideia de Dignidade Humana está presente na evolução do pensamento da humanidade, não como conceito, visto ser moderno, mas
como ideal nas sociedades. A racionalização da ideia é resultante do
pensamento dos séculos XVII e XVIII que além de racionalizá-lo, também o laicizou.
Com a forte positivação do Direito e o desenvolvimento do Constitucionalismo, marca registrada do final do século XIX e início do
século XX, a Dignidade Humana passa a ser destaque e ser fonte para
a fundamentação dos Direitos que vão se positivando nestes contextos
constitucionais.
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Os Direitos Fundamentais estão diretamente relacionados a atuação
do homem e com a positivação passaram a receber este nome e foram
previstos, constitucionalmente, no ordenamento jurídico de algum
Estado. Estes direitos foram lapidados na história.
No Brasil, por exemplo, em todas as sete constituições eles se fazem
presentes, em determinado momento de forma mais forte, em outro de
forma subliminar, mas presente. Isso reforça a defesa da doutrina de
que são, os Direitos Fundamentais, conquistas e respostas às sociedades
no seu tempo e espaço.
A Dignidade Humana e os Direitos Fundamentais se entrelaçam.
Assim como os Direitos Fundamentais garantem a concretização da
Dignidade Humana, por outro lado são os Direitos Fundamentais a
representação dos conteúdos da Dignidade. Ou seja, todos os Direitos
Fundamentais estão providos de algum conteúdo de Dignidade.
O artigo está dividido em três tópicos, sendo o primeiro que caracteriza a Dignidade Humana, o segundo que apresenta as considerações
sobre os Direitos Fundamentais e o seguinte que entrelaça a Dignidade
Humana com os Direitos Fundamentais.
O objetivo é demonstrar que a Dignidade Humana é o fundamento
basilar dos Direitos Fundamentais, o seja, a condição ou ação que
é fundamental, indispensável, imprescindível ou essencial para
a formulação dos Direitos Fundamentais. Para o desenvolvimento
do artigo, foi utilizado o Método Indutivo. A pesquisa é bibliográfica
e documental.

1

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIGNIDADE HUMANA

É possível afirmar que a ideia de Dignidade Humana acompanha a
evolução do pensamento da humanidade, mas certo mesmo é que está
presente na evolução do pensamento ocidental, isso pode ser verificado
desde a antiguidade clássica. A título de exemplificação, observa-se em
Cícero, ao argumentar que a Dignidade do homem era resultante da
“sua posição mais alta na hierarquia da natureza, já que é o único ser
racional dentre os animais”2. Esta ideia, por si só, já diferencia o homem dos demais seres da natureza. Assim como poderia diferenciar um
homem em relação a outro homem, visto que esta ideia relacionava-se
2

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais
na Constituição de 1988. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 33.
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a Dignidade com os cargos e funções, honra e imagem do indivíduo no
contexto social, que “poderia ser alterada ao longo de sua existência”3.
Com o pensamento cristão/católico, a ideia de Dignidade relacionou
o homem com Deus. Visto ser o homem criado à imagem e semelhança
do Criador. Isso, por si só, lhe conferia superioridade em relação aos
demais seres. O homem por ser imagem e semelhança do Criador está
dotado de um valor que lhe era intrínseco. Valor este que não pode ser
quantificado ou reduzido.
É importante que se destaque que a Dignidade Humana é intrínseca e não é resultante de uma norma que a determina, assim como
por exemplo o Direito a Propriedade. A Dignidade antecede a norma.
A Dignidade é característica inata da pessoa humana, “entranha e se
confunde com a própria natureza do ser humano”4.
O pensamento dos séculos XVII e XVIII transformou a concepção de
Dignidade Humana em um processo de racionalização e laicização. Afastou-se da ideia de Dignidade os elementos religiosos. Fundamentou-se
a noção de “igualdade de todos os homens em Dignidade e liberdade”5.
Kant6 desenvolveu uma concepção de Dignidade a partir da autonomia ética do ser humano. “[...] o homem [...] existe como um fim em si
mesmo, e não apenas como meio para uso arbitrário desta ou daquela
vontade”. Desta ideia pode-se depreender que o homem é, em si mesmo,
diferente das coisas que são em relação a algo. Isto nos leva a entender
que diferente das coisas, o ser humano não tem preço, tem Dignidade.
“Em todas as suas ações, [...] deve ser ele sempre considerado simultaneamente como fim”. A coisificação torna o objeto substituível, tem
um valor, um preço. O ser humano não.
Deste pensamento de Kant pode-se reconhecer que a Dignidade
deve ser observada em uma visão comunitária. Neste contexto social
é necessário que se estabeleça limitações de agir, bem como políticas

3

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais
na Constituição de 1988. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 34.
4

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007. p. 38.
5

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais
na Constituição de 1988. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 35.
6

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica e dos Costumes e outros escritos. Tradução: Leopoldo Holzbach. São Paulo: Matin Claret Editora, 2005. p. 58.

32 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

que promovam e garantam a Dignidade da pessoa, seja individual ou
coletivamente.
Com a positivação do Direito e consequente desenvolvimento do
Constitucionalismo, fortemente marcado no início do século XX, a
Dignidade Humana passou a assumir posição de destaque, como valor
e como princípio. Deixou de ser uma ideia filosófica e passou a ser
fundamento na confecção das Constituições, visto que estas passam a
garantir direitos sociais e a promoção do bem-estar dos nacionais.
Detalhe também que com o Estado do Bem-estar Social, a ideia
de Dignidade associa-se a igualdade e justiça e desta forma busca-se
promover a inclusão social bem como o acesso a bens e serviços que
antes eram privilégios de poucos. Observa-se, por exemplo, os direitos
atribuídos aos cidadãos como educação e saúde, que são enunciados
como Direitos Fundamentais”7, estes, por exemplo, nas Constituições
Mexicana de 1917 e Alemã de Weimar de 1919, que inauguram o respeito à Dignidade nas Constituições.
Verifica-se que o discurso anterior de que “todos são iguais perante
a lei”, presente em várias cartas constitucionais, inclusive em todas as
brasileiras desde a de 1824 (art. 179, XIII), é superado por um ideal
de igualdade não mais formal, mas material. O Estado é chamado a
possibilitar aos seus cidadãos condições de vida mais digna bem como
se “reconhece que as desigualdades fáticas entre os cidadãos impedem
aplicação igual da lei entre os considerados iguais”8.
Destaca-se que nas constituições do Brasil a Dignidade Humana
apareceu pela primeira vez na Constituição de 1967, no artigo 157 que
estabelecia que “A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social,
com base nos seguintes princípios: [...] II – valorização do trabalho como
condição da Dignidade Humana”. Na Constituição atual, a Dignidade
da pessoa humana encontra-se positivada no Artigo 1, inciso III, da
Constituição de 1988, como fundamento da República Federativa.

7

ABREU, Pedro Manoel. Estado e Democracia. Coleção Ensaios de Processo Civil.
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. v. 3. p. 38.

8

ABREU, Pedro Manoel. Estado e Democracia. Coleção Ensaios de Processo Civil.
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. v. 3. p. 38.
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DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Aspectos destacados

Os Direitos Fundamentais estão diretamente relacionados à condição humana9 e que com a positivação passaram a receber este nome
e foram previstos constitucionalmente, no ordenamento jurídico de
algum Estado. Sabe-se que estes Direitos foram construídos, pensados
e conquistados no andar da história da Sociedade e tiveram como fundamento e motivos os aspectos sociais, políticos, econômicos e éticos.
O tema é vasto e por este motivo para o presente artigo far-se-á
um coorte, uma abordagem específica. Há na doutrina vasta discussão
sobre sua terminologia e conceito e como a finalidade deste estudo não
se relaciona a isso, mas em verificar como se relacionam os Direitos
Fundamentais com a Dignidade Humana, fazemos esta especificação e
como já afirmado anteriormente, e fundamentado em Perez Luño10, trabalhar-se-á com a ideia de que os Direitos Fundamentais são os direitos
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo.
Comungando da mesma ideia observa-se Ferrari11, que afirma serem os direitos conferidos aos integrantes de determinada Sociedade,
instituídos e garantidos por eficácia normativa em uma ordem jurídica
concreta ou, ainda, Canotilho12 que também afirma serem os direitos
positivados por meio de sua incorporação à Constituição de um determinado país, portanto, limitados espacial e temporalmente.
Destaca-se que é necessário fazer esta abordagem, pois se assim os
entendermos, por estarem positivados na Constituição de um determinado Estado, estão sujeitos ao controle de constitucionalidade daquele
Estado e desta forma são relacionados no sistema jurídico conforme
sua hierarquia e importância. Assim, entender-se-á os Direitos Fundamentais de forma reduzida, ou seja, os direitos que são reconhecidos e
consequentemente incorporados ao ordenamento jurídico. Pela conse9

Aqui entendida como proposto de Hannh Arendt no contexto do labor, trabalho e
ação. Veja ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2007. p. 15 ss.
10

PEREZ-LUÑO, Antônio Enrique. Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. 5. ed. Madrid: Tecnos, 1995. p. 46-47.
11

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito Constitucional. São Paulo: RT,
2011. p. 529.
12
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.
ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 393.
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quente importância, são constitucionalizados13. Dessa forma, não serão
alvos de discussão as considerações sobre caráter material e formal dos
Direitos Fundamentais.14
Os Direitos Fundamentais apresentam diversas características, sendo
uma primeira delas a historicidade. Neste contexto quer se observar que
os direitos nascem e se desenvolvem conforme o tempo e o espaço e
também não nascem todos ao mesmo tempo, conforme afirma Bobbio15
“os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou
podem nascer.” Desta forma, cada Sociedade, cada Estado cria e afirma
os seus Direitos atendendo as demandas da Sociedade específica. Em
sendo assim, como os Direitos surgem no tempo e no espaço, é possível
que desapareça em determinado momento histórico em determinado
Estado que o positivou.16
Outra característica que é apresentada aos Direitos Fundamentais
pela doutrina é o da Universalidade. Esta característica deve ser repensada, pois a ideia de universalidade não condiz com o conceito de Direitos Fundamentais aqui exposto, visto que conforme já alerta Gilmar
Mendes17 esta característica deve ser entendida em termos, pois nem
todos os direitos podem ser pleiteados por todos, assim como não estão
previstos em todos os ordenamentos jurídicos.
Penso que caberia sim a característica da generalidade a qual entende
que atinge a todos os que são ou estão envolvidos por aquele ordenamento. Poder-se-ia entender, então, que esta característica não pode ser
adotada por todos os Direitos Fundamentais, tanto no que diz respeito
à sua titularidade ativa como passiva. Mais específico ainda, poder13

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Diretos Humanos. Rio de Janeiro:
Forense, 2014. p. 23.
14

Havendo interesse nessa discussão verifique: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito
Constitucional. Direitos Fundamentais. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. Tomo
IV. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina,
1996. SARLET, Ingo W. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma teoria geral dos
Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do
advogado, 2012.
15

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 11. ed. São Paulo: Campus, p. 6.

16

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 181.
17

MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica,
2000. p. 119.
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-se-ia dizer que há universalidade quando forem contemplados, como
titulares ativos, todos os homens (independente das circunstâncias) e,
como sujeitos passivos, tanto o Estado como também os particulares.
Contexto este que parece não ser possível.
Da forma que não se pode afirmar a sua universalidade, também se
entende que os Direitos Fundamentais não podem ser contemplados
como absolutos, ou seja que não há restrições. Pois, se assim o fosse
eles passariam a ser limitadores, ou ainda “nenhum objetivo estatal ou
social teria como prevalecer sobre eles, que teriam prioridade absoluta
sobre qualquer interesse coletivo”.18 O simples fato de termos mais de
um Direito Fundamental já coloca um limite e elimina a possibilidade
de ser absoluto, desta forma, um direito fundamental sofre limitações
em face de outros Direitos Fundamentais, pois, “tanto outros Direitos
Fundamentais, como outros valores com sede constitucional podem
limitá-los”.19 Dessa forma a característica de ser um Direito absoluto
se desfaz frente a outro direito que com ele concorra.
Outra característica apresentada para os Direitos Fundamentais é
afirmar que eles são inalienáveis, ou seja, indisponíveis. Isso equivale a
afirmar que eles estão excluídos de qualquer ato de disposição jurídica20
ou material. Não é permitida a sua disposição, logo, não é permitida a
livre disposição sob o pretexto de que houve consenso de seu titular.21
Destaca-se, novamente, que esta característica também não pode ser
entendida de forma absoluta, visto que determinados Direitos Fundamentais podem sim ser disponibilizados. Dessa forma, as características
dos Direitos Fundamentais, comumente apresentadas pela doutrina,
com exceção da historicidade, não subsistem diante do conceito aqui
trabalhado para esta categoria.

18

MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica,
2000. p. 120.
19

MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica,
2000. p. 121.
20

Cfe. José Afonso da Silva Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 181.
21

MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica,
2000. p. 122-123.
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2.2

Direitos Fundamentais como conceito do Constitucionalismo

A ideia de constitucionalismo como é entendido nos dias de hoje
encontra suas origens nas revoluções modernas, mas é possível afirmar
que algumas noções presentes no conceito de constitucionalismo já
eram compreendidas e aplicadas desde a antiguidade.
No considerado berço da Democracia, Atenas, existia um governo
de leis e não de homens. Havia a participação ativa dos cidadãos nos
mais diversos temas de ordem pública. Roma, ao instituir a República, também moldou sua administração em leis, bem como possuía
determinada divisão de poderes entre as instituições. Havia “peso e
contrapeso”. Não se pode esquecer que com a queda da república e a
consequente coroação do Imperador, o que passou a imperar não foram
as ideias constitucionalistas que passaram a serem revistas, no mundo
ocidental pós Idade Média.22
Estas divergências acerca do tempo não resolvem o problema e como
se está discutindo com conceitos diferentes, entende-se não ser possível
compará-los, por isso pode sim ser possível compreender a existência
na Antiguidade, não do constitucionalismo como hoje é apresentado,
mas de ideias que hoje estão instituídas. O que não se pode duvidar é
que a adoção de leis fundamentais para organizar politicamente a Nação, leis estas adotadas pelos Estados, bem como declarar direitos dos
indivíduos, é marca registrada do constitucionalismo moderno, contexto
este do período de transição entre a monarquia absolutista e o Estado
Liberal de Direito, no final do século XVIII.23
Este processo sofreu, sim, influências dos movimentos europeus e
norte-americanos, os quais delimitaram os ideais constitucionais já no
final do século XVII, “pela ideia de separação dos Poderes, garantia dos
direitos dos cidadãos e crença na democracia representativa.”24
Importante neste contexto é analisar o constitucionalismo como
um movimento, como afirma Canotilho25 “[...] tem várias raízes loca22

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 28-30.
23

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: teoria do Estado e da Constituição: direito constitucional positivo. 12. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 215.
24

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: teoria do Estado e da Constituição: direito constitucional positivo. 12. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 216.
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lizadas em horizontes temporais diacrônicos e em espaços históricos
geográficos e culturais diferenciados. Em termos rigorosos, não há um
constitucionalismo mas vários constitucionalismos”.
Como visto, o constitucionalismo passou a ser essencial para a caracterização dos Direitos Fundamentais, visto que precisam ser positivados.
Em regra, os estudiosos classificam os Direitos Fundamentais como
direitos de primeira, segunda e terceira dimensões, fundamentando-se
na “ordem histórica e cronológica em que passaram a ser constitucionalmente reconhecidos”26.
Seguindo esta lógica de Canotilho e transferindo para a realidade
brasileira, observa-se que o Brasil já surgiu sob o manto do constitucionalismo. Mesmo no primeiro momento como império, este se auto
afirmava como Monarquia Constitucional.
Como que os direitos fundamentais são um conceito criado no constitucionalismo? Pois se observa que desde a Declaração de Independência
americana que considerava todos os homens iguais e defendia o direito
à vida, à liberdade e à felicidade, tem-se presente a ideia de Direitos
Fundamentais. Estão aí previstos, positivados na história de um Estado. Em 1791, a Constituição Americana sofreu dez emendas, as quais
estabeleciam absoluta liberdade de expressão, julgamentos abertos e
com júri, proibição de penas cruéis, além do direito do cidadão comum
portar armas27. Estes direitos, dessa forma positivados estão presentes
somente no Estado Moderno.
Na história constitucional brasileira28, desde a constituição imperial de 1824 é possível afirmar que eles estão presentes nos chamados
Direitos de primeira geração, pois encontramos a liberdade, apesar da
religião oficial, havia a liberdade de crença. Os direitos políticos e civis
tinham a liberdade, a segurança individual e a propriedade como base.
Neste contexto histórico não se pode afirmar que a Dignidade Humana se fazia presente, pois como é sabido à época havia escravidão
e, em sendo assim, uma parcela da população não tinha liberdade e
estava à margem de muitos direitos. Os direitos políticos, não eram
26
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universais, mas para uma parcela específica da sociedade e mulher não
tinha direito ao voto.
A priori quando se observa esse contexto histórico, pode-se pensar
como seria possível uma realidade dessas, mas devemos nos lembrar
de Bobbio quando afirma que “os direitos não nascem juntos”, logo
são resultados de conquistas, de lutas. Por isso que não se pode negar
a importância dos Direitos previstos naquele contexto.
Destaca-se mais ainda por ser um marco. Um ponto inicial na busca dos direitos. Por outro lado, essa realidade demonstra que mesmo
nos dias atuais não se completou ainda o que pode ser a plenitude dos
Direitos. Pode ser que para aquele momento histórico foi uma grande
conquista, pois se tratava de uma Carta constitucional outorgada e
de um momento histórico em que prevalecia a vontade de um único
governante. Como afirma Bonavides e Andrade29 “[...] a Constituição
mostrava [...] duas faces incontrastáveis: a do liberalismo, [...] e a do
absolutismo [...].” Ressalta-se ainda que esta constituição assegurava
no Art. 179, XXXIII a instrução primária gratuita a todos os cidadãos.
A Constituição de 1891 influenciada pela Norte Americana de
1789 e de seu modelo republicano e federativo marcou a passagem da
monarquia constitucional. Neste Constituição houve avanços quanto a
direitos políticos, foi assegurado também aos estrangeiros residentes,
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança individual e
à propriedade. Houve regressão quanto a instrução que na constituição
anterior era gratuita. Nesta não se garantiu nada sobre instrução. A liberdade de crença foi respeitada e o Estado passou a ser juridicamente
leigo. Foi instituído o Habeas corpus como garantia do direito fundamental
de liberdade de locomoção.
A Constituição de 1934 é resultado do fim da chamada primeira
república que tinha como marcas o coronelismo e a “política café com
leite”. Em nível internacional, o fim da Primeira Guerra Mundial, a
criação das Constituição do México em 1917 e a Alemã se 1919 que
passaram a ser modelos para as novas constituições dos Estados. O
marco desta Constituição foi a promoção dos direitos sociais, culturais
e econômicos. Estes direitos sociais vieram para afirmar a igualdade
material. Passam a assegurar o direito ao trabalho, à saúde, à moradia.
Condições estas necessárias para uma vida digna. Em termos de direitos
29
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políticos avanços foram apresentados com o voto para maiores de 18
anos, inclusive mulheres.
Ao lado do Habeas Corpus já previsto em 1891, o Mandado de Segurança
é outra garantia expressa. Vem para proteger direito certo e incontestável
contra ato ilegal ou inconstitucional de autoridade. Destaca-se ainda,
conforme Pilau30 que foram garantidos o direito à previdência social,
de assistência médica ao trabalhador e à gestante, repouso semanal e
direito de férias anuais. Positivam-se direitos culturais, o ensino primário, além de gratuito passa a ser obrigatório.
A Constituição de 1937 em relação a direitos, por um lado afirmou-os,
mas por outro os restringiu. Comparando as Constituições observa-se
que houve mais perdas do que ganhos31. Realidade que se justifica pela
situação em que foi criada, ou seja, filha de um regime autoritário.
Importante para a história verificar um contexto desses, pois vem confirmar que os Direitos são resultados de conquistas. Não são doações.
Com o fim da Segunda Guerra e a renúncia de Getulio Vargas, uma
nova Constituição se fez e foi promulgada em 1946. Trouxe de volta
os valores da liberdade (de direito e de fato) perdidos com a ditadura
do Estado Novo. O fim da guerra contribuiu para transformações em
grande parte das Constituições dos países envolvidos. Não havia outra
preocupação a não ser a da retomada do modelo democrático e a defesa
dos Direitos promovidos em cartas anteriores. Inovações foram trazidas,
foi assegurado o acesso irrestrito à Jurisdição sempre que houvesse
lesão a Direito individual do cidadão. É garantida a representação política por meio dos partidos políticos, a pluralidade dos partidos e os
Direitos Fundamentais; o ensino primário é obrigatório e gratuito. Há
um incentivo para tornar a economia do país voltada para os valores
democráticos e promoção do desenvolvimento trabalhador32.
Com o Golpe Militar em 1964 os direitos previstos na Constituição
de 1946 foram desrespeitados até a realização de uma nova constituição
30
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em 1967. Viveu-se sob uma ditadura e os Direitos foram deixados de
lado, ou melhor, deixou-se a Constituição de lado. Em 1967 positivou-se
o Regime Militar. Permitia-se a suspensão dos direitos constitucionais.
O que se pode dizer é que os diretos foram apresentados de formalmente, mas não foram respeitados. Eram de direito, mas não o foram de
fato. Os direitos com a Constituição foram desrespeitados e entregues
à arbitrariedade. O poder era o Executivo.
Para um desavisado que pesquisa a simples comparação de textos
constitucionais, vai observar que a Constituição de 1967 trouxe em
seu bojo muitos avanços no campo dos direitos humanos. Mas estes
avanços foram de direito e não de fato. Pois, de fato, o que houve na
realidade política, social e jurídica foi a negação de todos os direitos
que a Constituição pregava.
Com o fim do regime militar e a concretização da Constituição de
1988, observa-se historicamente que a Sociedade Brasileira evoluiu e
construiu uma Constituição realmente cidadã, para parafrasear Ulisses
Guimarães. Ela marca grandes avanços, fechando o ciclo das três dimensões dos Direitos: liberdade, igualdade e solidariedade. Destacando com
relação à Solidariedade, observa-se a proteção ao meio ambiente visando
adequar e possibilitar a integral promoção do desenvolvimento humano.
A concretização dos Direitos Fundamentais não tem sido tarefa fácil,
mas a Sociedade brasileira vem trilhando com acertos e desacertos na
busca da realização do que é mais adequado ao desenvolvimento humano. Esta realidade pode ser contemplada pelo breve retrato das constituições aqui trazidas. Em momentos históricos houve avanços, depois
retrocessos, novos avanços e assim vai se construindo o movimento
jurídico do Estado brasileiro. Como afirma Bonavides e Andrade33, a
história Constitucional brasileira é marcada por contradições e dificuldades na passagem do nível legal à realidade das relações sociais. Cada
criação constitucional foi uma resposta em relação a situação política,
econômica, social e jurídica da época. Para a época, quem o concretizou,
certamente estava confiante que seria o melhor que poderia ser feito.

3

DIGNIDADE HUMANA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A partir do que foi explicitado, observa-se que a Dignidade Humana
e os Direitos Fundamentais se entrelaçam em uma relação de dupla
33
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implicação. Por um lado a Dignidade Humana exige os Direitos Fundamentais para a sua garantia e efetividade, de outro, são os Direitos
Fundamentais que representam os conteúdos e, portanto vão delimitando
a Dignidade. Desta forma, a relação entre Dignidade Humana e Direitos
Fundamentais é uma relação direta, não se garante a Dignidade Humana
sem Direitos Fundamentais e por outro lado, os Direitos Fundamentais
são a externalização da proteção a Dignidade Humana.
Importante ressaltar que não se pode confundir a Dignidade Humana,
que é um fundamento, com um direito fundamental34. Destaca-se, sim,
o fato de que ela é o fundamento dos Direitos Fundamentais35.
Neste contexto é impossível se admitir que os Direitos Fundamentais
estejam desprovidos de algum conteúdo que não tenha como fundamento a Dignidade. Isso se justifica porque os Direitos Fundamentais
se efetivam na proteção e na garantia da Dignidade.
Dessa forma, não se pode pensar em Direitos Fundamentais sem
conteúdo de Dignidade. Os Direitos Fundamentais respondem a necessidade de efetivação da Dignidade como fundamento. A concretização
dos Direitos Fundamentais implica, como consequência, a proteção à
Dignidade Humana. Assim, a relação que se estabelece é tão próxima
que na concretização dos Direitos Fundamentais é que se efetiva a Dignidade Humana e, por conseguinte, a não concretização dos Direitos
Fundamentais, implica na não realização da Dignidade Humana.

34
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Direitos Fundamentais tais como a vida, a igualdade e a liberdade
possuem estreita relação com a Dignidade. Mais ainda, não existe como
falar nestes direitos a não ser por inteiro. Ou seja, a vida para ser vida
tem que ser digna, caso contrário passa-se a discutir os mínimos existenciais, que passam a estabelecer até que ponto se pode diminuir as
condições de vida. Da mesma forma a liberdade e a igualdade, elas são
por inteiro. Ou seja, as condições devem ser estabelecidas não só, doutrinariamente ou legalmente, mas materialmente. Assim a vida digna
exige algumas condições materiais, como por exemplo, a alimentação,
a moradia e o trabalho. A liberdade possui também atributos materiais
tais como a questão religiosa, sexual e de pensamento e qualquer tentativa de restrição a qualquer destas liberdades fere a Dignidade Humana.
Da mesma forma, – não basta um enunciado de que “todos são iguais
perante a lei”.
Por conseguinte, é certo que a Dignidade se apresenta como medida
dos Direitos Fundamentais, e da mesma forma, a violação a um direito
fundamental está diretamente vinculada à ofensa à Dignidade Humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do artigo foi de demonstrar que a Dignidade Humana é o
fundamento basilar dos Direitos Fundamentais, o seja, a condição ou
ação que é fundamental, indispensável, imprescindível ou essencial
para a formulação dos Direitos Fundamentais.
Ficou demonstrado que a Dignidade Humana se faz presente como
ideia em toda a história da humanidade, mas é recente a sua conceituação e formulação.
É a Dignidade Humana uma condição da existência do ser como
humano. Cabe a ela trazer a essência do que caracteriza o ser humano
na ordem jurídico-social. Por isso é ela o elemento essencial e basilar
quando das positivações legislativas. O homem deve ser levado em conta
como o primeiro elemento.
A Dignidade Humana impõe limites para as ações de qualquer organismo e qualquer forma de organização política ou social. Por isso
que ela é o fundamento que determina o rol de Direitos Fundamentais.
Com a positivação do Direito e o desenvolvimento do Constitucionalismo, a Dignidade Humana passou a ser a fundamentação dos Direitos
que vão se positivando nestes contextos constitucionais.
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A Dignidade Humana e os Direitos Fundamentais se entrelaçam.
Assim como os Direitos Fundamentais garantem a concretização da
Dignidade Humana, por outro lado são os Direitos Fundamentais a
representação dos conteúdos da Dignidade. Ou seja, todos os Direitos
Fundamentais estão providos de algum conteúdo de Dignidade.
Não se pode pensar em Direitos Fundamentais sem conteúdo de
Dignidade. Os Direitos Fundamentais respondem à necessidade de efetivação da Dignidade como fundamento. A concretização dos Direitos
Fundamentais implica, como consequência, na proteção à Dignidade
Humana.
A Dignidade se apresenta como medida dos Direitos Fundamentais
e a violação a um direito fundamental está diretamente vinculada à
ofensa à Dignidade Humana.
Para o desenvolvimento do artigo, foi utilizado o Método Indutivo
e a pesquisa foi bibliográfica e documental.
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Reflexões Acerca do
Princípio da Dignidade
da Pessoa Humana como
Critério Universal para
Regulação do Espaço
Transnacional
Rafael Padilha dos Santos1

INTRODUÇÃO
Na medida em que o sistema internacional de direitos se torna mais
impregnado de valores que transcendem as fronteiras nacionais e se
concretizam como direito humanos, gradualmente surge a exigência de
um sistema normativo para assegurar tais direitos, o que se reforçou
pela urgência de se combater novos abusos como aqueles praticados ao
longo da Segunda Guerra Mundial, a fim de impedir projetos políticos
alicerçados em ações desumanas. É para a proteção do valor da dignidade da pessoa humana que se organizou o sistema internacional de
proteção dos direitos humanos.
A dignidade da pessoa humana aparece como valor supremo e com
uma dimensão que se abre criticamente à dinamicidade cultural da
sociedade e, enquanto limitador normativo da política, serve de alicerce orientativo para a busca de procedimentos para que se alcance o
consenso fundamental. Isso significa interpretar a dignidade da pessoa
humana como fonte de normatividade e com uma abertura axiológica
1
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que favorece o diálogo e, junto à racionalidade e à democracia, ative a
possibilidade de uma cidadania cosmopolita.
O objetivo geral deste artigo é apresentar uma reflexão acerca do
princípio da dignidade da pessoa humana como hábil na regulação do
espaço transnacional e no oferecimento de alicerces para a construção
de humanismo no mundo. Justifica-se essa abordagem pela urgência
de se pensar em uma política de qualidade de vida que resolva o mal
da civilização, nas palavras de Morin: “La calidad de vida se traduce en
bienestar en el sentido existencial y no únicamente en el material.”2
O desenfreado processo técnico, científico e econômico, que desregulado ameaça o futuro da humanidade, merece ser aquilatado por um
princípio que consinta a dedução de pressupostos e respostas para a
regeneração econômica, social, política, educativa, étnica e existencial.
Portanto, é preciso pensar em um princípio que sirva de diretriz para
eliminar as causas públicas de mal-estar, favorecendo e ampliando as
possibilidades de cada ser humano de melhorar sua qualidade de vida,
mediante uma política da humanidade e uma política de civilização,
conforme proposta de Edgar Morin3, restaurando as solidariedades e
reumanizando a própria humanidade.
Para tanto, tratar-se-á neste artigo de um princípio com elasticidade
o suficiente para levar em conta contextos, interações e retroações, lidar
com ambivalências e contradições, enfrentar as relações entre o global
e o local: o princípio da dignidade da pessoa humana.

1

A LINHA DE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS
HUMANOS E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Os direitos humanos, como assevera Bobbio4, nasceram sob a concepção de direitos naturais universais, aplicados em âmbito nacional,
como ocorreu na Idade Moderna, por exemplo, com a Petição de Direitos
(1628) na Inglaterra, na Constituição dos Estados Unidos (1787), na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), na Declaração
dos Direitos dos Estados Unidos (1791).

2
MORIN, Edgar. La vía para el futuro de la humanidad. Traducción de Núria Petit
Fontseré. Barcelona: Paidós, 2011. p. 61.
3
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Tem-se a invenção da democracia moderna como solução da burguesia
para acabar com o ancien régime, fazendo com que o governo se tornasse
responsável diante da classe burguesa, ou seja, não tendo em vista a
vantagem do pobre diante dos mais ricos, mas a defesa dos ricos contra
os privilégios estamentais do governo absoluto. Buscava-se a limitação
do poder do governo: limitação vertical dos poderes pela previsão dos
direitos individuais, e limitação horizontal dos poderes pela separação
dos poderes. As ênfases não eram as mesmas por parte dos Estados,
por exemplo, os norte-americanos visavam mais sua independência em
relação à coroa britânica e os britânicos a uma maior independência
contra o poder real, enquanto que os franceses sentiam um dever universal de emancipação dos povos contra a opressão5. Esse terreno foi
preparado séculos antes tanto pela reforma protestante6, quanto pelo
humanismo italiano.
Peces-Barba7 apresenta a linha histórica de evolução dos direitos
fundamentais em quatro etapas: a) a positivação, observada na conexão
entre Constituição e direitos fundamentais, ou entre lei e direitos fundamentais. Também faz parte deste processo a evolução do sentido do
direito, especialmente no séc. XX, pelo dinamismo da relação, criação,
interpretação e aplicação dos direitos, ou seja, liberar o direito de uma
mera aplicação mecânica; b) a generalização, que consiste na generalização
dos titulares dos direitos para reconhecer na prática uma igualdade na
titularidade dos direitos, mas também o surgimento dos direitos econômicos, sociais e culturais para que todos possam ter o gozo generalizado
dos direitos civis e políticos; c) a internacionalização, pela qual se persegue
a internacionalização dos direitos humanos enquanto direitos gerais e
abstratos de validade jurídica universal que ultrapassam as fronteiras
para alcançar toda a comunidade internacional, exorbitando assim o
mero reconhecimento jurídico por parte do ordenamento estatal; d) o
processo de especificação, o qual não se contenta com a ideia de destinatários gerais (como “homens” ou “cidadãos”), propondo destinatários
específicos e concretos (como mulheres, crianças, idosos, consumidores,
usuários de serviços públicos etc.), envolvendo também o surgimento
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BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2010. p. 562.
6

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed.
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 63-65.
7

PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general.
Madrid: Universidad Carlos III, 1999. p. 154-155.
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de novos direitos relacionados ao meio ambiente, à paz, ao desenvolvimento etc., além de relacionar-se com o fenômeno da legitimação dos
direitos através de um modelo de consenso acerca da limitação do poder e sua justificação pela participação cidadã na formação da vontade,
um consenso democrático baseado no princípio da maioria, tendo por
característica propagar os direitos de solidariedade.
A internacionalização dos direitos humanos – equivalente à terceira etapa de Peces-Barba –, como defende Comparato8, inicia-se com o
direito humanitário, passando pela luta contra a escravidão, a Liga das
Nações e a Organização Internacional do Trabalho. Em relação ao direito humanitário (que se aplica aos conflitos armados), é preciso citar
a Convenção de Genebra de 1864, que serve de base para a fundação,
em 1880, da Comissão Internacional da Cruz Vermelha, que: em 1907
teve seus princípios aplicados também a conflitos marinhos (Convenção
de Haia); e em 1929 para a proteção dos prisioneiros de guerra (Convenção de Genebra), sempre com o objetivo de diminuir as dores de
soldados prisioneiros, doentes e feridos, bem como dos civis vítimas
dos confrontos bélicos.
Já a luta contra a escravidão teve regras internacionais previstas pelo
Ato Geral da Conferência de Bruxelas, de 1890, que, apesar de não ter
efetividade, visou coibir o tráfico de escravos africanos, do qual sucedeu
em 1926 a Convenção celebrada em Genebra, responsável pela Liga das
Nações. É preciso frisar também que em 1919 foi criada a Organização
Internacional do Trabalho, em que os diferentes Estados firmatários
regularam a proteção do trabalhador assalariado, sendo relevante notar
que até o início da Segunda Guerra Mundial a Organização Internacional do Trabalho já havia aprovado aproximadamente 67 convenções
internacionais.
Na internacionalização dos direitos humanos tornou-se importante
a redefinição do que se entendia por soberania estatal, ao que contribuiu a Liga das Nações, criada depois da Primeira Guerra Mundial para
assegurar a cooperação, paz e segurança internacional. A Convenção
da Liga das Nações, datada de 1920, previa dispositivos que relativizavam a soberania estatal, já que haviam sanções econômicas e militares
que a comunidade internacional poderia aplicar contra os Estados que
desobedecessem determinações da Convenção, o que se constata especialmente no tocante ao sistema de mandatos (art. 22 da Convenção),

8
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que previa princípios a serem aplicados às colônias e territórios que,
por força da guerra, deixaram de estar sob a soberania dos Estados que
antes as governavam e que eram habitados por povos sem condições de
governar a si próprios; sobre o padrão internacional do trabalho (art. 23
da Convenção), que tratava de questões relativas às condições justas e
humanas de trabalho para homens, mulheres e crianças, sendo que tal
função foi depois assumida pela Organização Internacional do Trabalho;
e também o sistema de minorias, para que os Estados se comprometessem a não discriminar quem pertencesse a grupos minoritários, assegurando a esses grupos direitos para a preservação de sua integridade
étnica, religiosa ou linguística. Aos poucos, também se torna necessário
fazer do indivíduo sujeito de direito internacional, ao que está ligado o
reconhecimento da capacidade processual dos indivíduos9. Em síntese,
o sistema internacional torna-se cada vez mais imbuído de valores que
ultrapassam as fronteiras nacionais, encarnam-se nos direitos humanos,
e reivindicam um sistema normativo para sua proteção.
A consolidação do direito internacional dos direitos humanos ocorre especialmente por força da Segunda Guerra Mundial, e deveu-se à
necessidade de conter as consequências da guerra, para coibir as violações aos direitos humanos, ou melhor, as drásticas ações tomadas pelo
Estado nazista como causadoras de horrores e barbáries, a exemplo de
fazer do genocídio parte de um projeto político10.
Então, a internacionalização dos direitos humanos tem também o
escopo de fazer com que as soluções totalitárias não se renovem como
tentação ainda depois da queda dos regimes totalitários, como adverte
Arendt11, o que pode ocorrer sempre que parecerem faltar respostas
dignas ao homem sobre como solucionar a miséria política, social ou
econômica.
Pela lógica da destruição, os seres humanos reduzem-se a peças de um
jogo, o valor da pessoa humana é mitigado e muitas vezes dispensado,
a crueldade torna-se regra. Para coibir esse estado de coisas, criou-se
a Organização das Nações Unidas (ONU), que junto da Organização
dos Estados Americanos e o Conselho da Europa faz parte do esforço
9

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional.
10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 118.
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BUERGENTHAL, Thomas. Internacional human rights. Minnesota: West Publishing, 1988.
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ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São
Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 511.
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de criação de sistemas internacionais de proteção de direitos humanos.
Importante marco desse processo foi a Declaração Universal de Direitos
Humanos de 1948, antecedida em 1945 pela Carta de São Francisco.
Como afirma Piovesan: “Note-se que o Direito Internacional dos Direitos Humanos ergue-se no sentido de resguardar o valor da dignidade
humana, concebida como fundamento dos direitos humanos”12.
Retomando agora a acima citada quarta etapa de evolução dos direitos
fundamentais, denominada por Peces-Barba de processo de especificação
ou de concreção dos direitos fundamentais, é analisado em relação aos
titulares e aos conteúdos dos direitos:
1) Em relação aos titulares: Historicamente, em relação aos titulares,
os direitos humanos faziam referência a “homens”, vinculado aos direitos naturais, precedente à sociedade política, a quem se relacionam os
direitos do homem; ou aos “cidadãos”, a quem se relacionam os direitos do cidadão, que aparecem apenas na sociedade regrada pelo direito
positivo. Com o processo de especificação, os direitos são vinculados
mais estritamente às pessoas concretas dos seus titulares, por exemplo, pessoas que pela sua condição social ou cultural encontram-se em
situação de inferioridade, desequilíbrio ou desigualdade, a exemplo dos
direitos da mulher; ou que estão em inferioridade nas relações sociais
por uma condição física, como a idade; ou direitos do consumidor diante
dos monopólios; ou os direitos dos usuários de serviços públicos;
2) Em relação aos conteúdos: o fundamento encontra-se no valor da solidariedade ou fraternidade, ou da segurança jurídica, podendo apresentar,
em linhas gerais, três dimensões: a proteção do meio ambiente, que se
impõe no âmbito interno dos Estados e tem apelo de proteção internacional; o direito ao desenvolvimento, relacionando-se normalmente à
relação entre países ricos e pobres; e o direito à paz, que se propugna à
comunidade internacional, já que não visa apenas a paz interna do Estado13. É possível acrescentar a esses três, na linha de Garcia, os direitos:
“à biotecnologia, à bioética e à regulação de engenharia genética”14 e os
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PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional.
p. 112-113.
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PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: teoria general.
p. 180-197.
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GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e transnacionalidade: um estudo
preliminar. In: CRUZ, Paulo Mário (Org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba:
Juruá, 2011. p. 185.
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“direitos advindos das tecnologias de informação (internet), do ciberespaço e da realidade virtual em geral.”15
O desafio atual, com a transnacionalidade, é que as demandas
transnacionais devem ser enfrentadas pela comunidade internacional
de modo diferente daquela prevista nas legislações nacionais e internacionais, especialmente em relação à problemática econômica. Como os
direitos humanos não são estáticos, diante das demandas transnacionais
exige-se repensar um fundamento transnacional para tais direitos. É
necessário um novo tratamento ao processo evolutivo histórico dos
direitos fundamentais, porque a transnacionalização dos direitos é um
processo diferente e posterior à internacionalização dos direitos. Isso
fica claro considerando as consequências da globalização econômica
que culminou na desregulamentação da economia.
Não é possível olvidar os “novos” direitos que são difusos (transindividuais), transfronteiriços e também transnacionais, vinculados ao valor
da solidariedade. Garcia16 explica que a diferença entre direitos difusos
e direitos coletivos consiste em que os direitos difusos têm diversos
titulares, não são atribuídos a um grupo específico de pessoas, levando
em conta toda a sociedade, de modo que podemos exemplificar com o
direito ambiental – um dano ambiental afeta, direta ou indiretamente,
toda a vida da população –, consumo global de bens, preservação do
patrimônio sociocultural etc.; já os direitos coletivos possuem um certo
número de titulares ou pessoas interessadas ou categoria de pessoas
ligadas entre si por uma relação jurídica, como o direito de determinada
categoria sindical.
Garcia propõe que os direitos de solidariedade não são apenas
transfronteiriços, sujeitos a tratamento internacional a partir do direito
internacional, mas são também transnacionais, devendo ser tratados a
partir do direito transnacional, com responsabilidades compartilhadas
por todos da comunidade regional ou internacional.
A internacionalização dos direitos fundamentais em direitos humanos
é um processo incompleto, já que não há um poder coercitivo global
acima dos Estados ou um poder político capaz de coesão ou que assegure
a eficácia do ordenamento internacional dos sistemas de proteção dos
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direitos humanos, nem uniformidade entre os países e seus interesses,
não há uma democracia na comunidade internacional a possibilitar a
formação de uma vontade coletiva, dando assim margem à vontade do
mais forte. Isso reflete a dificuldade de operacionalização prática da
própria dignidade da pessoa humana, pois é válida a afirmação de Canotilho: “Compreende-se, assim, que as ‘regras’ e os ‘princípios’, para
serem activamente operantes, necessitem de procedimentos e processos
que lhes deem operacionalidade prática.”17
É assim forçoso propor um princípio como paradigma ao direito
transnacional, e também é reforçada a necessidade de sua positivação
para evitar um sistema falho de segurança jurídica e incapaz de diminuir
a complexidade do sistema jurídico.
A dignidade da pessoa humana é uma fonte de normatividade que
consente uma abertura axiológica aliada à racionalidade e à democracia
para a ativação de uma cidadania cosmopolita. Tal “processo público”18
– como diria Häberle –, não poderia ser feito sem o critério de convergência da dignidade da pessoa humana, em que todos os povos estão
potencialmente aptos a participar, democraticamente, desta regulação
do direito transnacional.
Não é possível manter a reflexão sobre os direitos humanos indiferente à progressiva inter-relação e interdependência entre Estados,
à consolidação de uma ordem jurídica internacional pela interação
cultural, tudo isso impulsionado pela globalização interdependente, e
traspassado pelo fenômeno da transnacionalidade. Assim, no mundo
atual, pelo movimento da globalização foram abertos novos pressupostos
democráticos que impulsionam a uma exigência de uma maior solidariedade universal e um desenvolvimento comum solidário.
Pensar na tutela dos direitos humanos no século XXI envolve pensar
em instituições democráticas transnacionais de regulação e governança,
modos de produção de regulamentos dos espaços transnacionais, a organização de um sistema de sanções efetivo, uma divisão de responsabilidades que consinta a ampla proteção dos direitos humanos. Assim,
é possível antever o surgimento de uma fase a mais no processo de
17
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evolução dos direitos humanos, que estimula a pensar em um cidadão
transnacional como titular do direito transnacional, e no conteúdo pela
ideia de dignidade humana, que supera o sentimento de etnocentrismo
para ampliar a noção de sociedade e laços de união com uma comunidade transnacional, com a superação de estruturas de dominação para
a construção de estruturas de cooperação.

2

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO UM ETHOS
UNIVERSAL

Quando as Nações Unidas aprovam a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, com a categoria “universal” já se está designando uma proteção dos direitos humanos que deve ultrapassar o limite
da soberania interna dos Estados, posto relacionar-se a problemáticas
que afetam a toda a humanidade19. Segundo Laporta20, a universalidade significa que os direitos humanos dizem respeito a todos os seres
humanos e, por isso, devem ser reconhecidos sem exclusão.
Atualmente, pela globalização, é sensível a necessidade de se reconhecer valores e direitos da pessoa como garantias universais, independentemente da raça, língua, sexo, religião ou convicções ideológicas. É
sensível a exigência de que os direitos e liberdades não sejam violados
mesmo quando uma pessoa transite da fronteira do seu Estado para
um outro Estado.
Nessa ordem de ideias, segundo Pérez Luño, na atualidade é premente uma fundamentação dos sistemas constitucionais e dos direitos
humanos baseado em um ethos universal, nas suas palavras: “un ethos
universal síntesis de valores multinacionales y multiculturales; un ethos
que haga posible la comunicación intersubjetiva, la solidaridad y la paz.”21
Pode-se constatar este ethos universal a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual não se confunde com o direito positivo.
Isso porque, caso fosse admitida a universalidade dos direitos humanos
como um produto do sistema jurídico positivo, então os direitos huma-
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nos não seriam universais, já que tal universalidade estaria restrita aos
sistemas que positivaram os direitos humanos, e o sujeito de direito
estaria adstrito ao sistema positivo respectivo, o que é uma contradição
à ideia de universalidade. Por isso, a universalidade deve ser procurada
fora do sistema jurídico positivo, sendo assim encontrada na dimensão
ontológica da dignidade da pessoa humana enquanto fonte moral dos
direitos humanos, enquanto ethos universal.
O relativismo cultural, no entanto, opõe-se à existência de um tal
ethos universal, pois este poderia ser interpretado como violador da diversidade cultural. O relativismo cultural, como explica Rachels22, afirma
que não existe uma ética universal, mas uma diversidade de códigos
culturais, preconizando o seguinte: a) as sociedades não obedecem a
um mesmo código moral, cada uma possuindo o seu; b) o código moral simplesmente determina o que é considerado como certo naquela
sociedade; c) não há um critério para distinguir e comparar qual sociedade segue o melhor código moral; d) o código moral da sociedade a
que pertencemos não é melhor do que o de outras sociedades; e) não
existe uma verdade universal na ética; f) julgar as práticas dos outros
é mera arrogância, devendo-se ser tolerante em relação às práticas das
outras culturas.
Rachels contesta essa visão do relativismo cultural, ao afirmar que
grupos culturais possuem valores universais. Exemplifica citando o caso
de valorização de proteção aos recém-nascidos, já que se isso não ocorrer
o próprio grupo se extinguiria; bem como de tutela dos jovens, porque
se os jovens não sobrevivem os mais velhos não serão substituídos,
e o grupo desaparece; ou então uma sociedade que não associe valor
algum sobre a veracidade do que é dito, o que significa não formar-se
qualquer presunção sobre a verdade, minando a confiança recíproca na
comunicação, o que geraria um problema sério, já que cada pessoa seria
desonesta com a outra, impedindo a própria comunicação; o mesmo vale
para uma sociedade que não proibisse o assassinato, e que o homicídio
fosse interpretado como algo normal, pois neste caso não haveria segurança para uma vida pacífica, e cada homem deveria evitar ao máximo
o outro, para resguardar-se do risco, e se tal sociedade fosse pensada
em grande escala, o resultado seria o próprio colapso. Por isso, afirma
Rachels, o ponto teórico geral a ser observado é o seguinte: “existem
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algumas regras morais que todas as sociedades têm que adotar porque tais regras
são necessárias para que a sociedade exista.”23
Pérez Luño afirma que o pluralismo cultural, que é admitir uma
realidade múltipla de tradições e instituições políticas e culturais, é
diferente do relativismo cultural, que significa “el mito de que todas
las formas culturales poseen idéntico valor.”24 Há evidência histórica
de que nem todas as culturas contribuíram do mesmo modo para a
formação, o desenvolvimento e a defesa dos valores da humanidade,
o que é afirmado por Pérez Luño com a cautela de não recair em uma
hegemonização da “cultura ocidental” ou do “eurocentrismo”. Aliás,
vale lembrar que o próprio humanismo histórico italiano tinha essa
preocupação com a formação humana, escolhendo a cultura mais apta
a construir excelência humana.
No mundo atual é real a existência e coexistência de diferentes tradições culturais, é real a diversidade e, conforme o pluralismo cultural,
a diversidade e a diferença devem ser preservadas, com um marco jurídico a partir da liberdade de pensamento e de expressão, envolvendo
também a liberdade de crenças, de formas de vida e de condutas, sendo
tal proteção importante porque a diversidade cultural é enriquecedora
da convivência.
Para solucionar a problemática sobre um suposto conflito entre os
conteúdos das normas originadas de tradições culturais particulares e os
conteúdos derivados do reconhecimento dos direitos universais, García
fornece uma resposta compatível a de Pérez Luño, ao dizer: “la identidad
cultural diversa, enfrentada a los derechos, es el fenômeno que debe adaptarse
y subordinarse a ellos y no al revés.”25 Ou seja, uma teoria dos direitos
humanos, em que os direitos humanos são tidos por fundamentais e
universais, admitem a conclusão, como propõe Rachels26, de que práticas como a tortura ou a escravidão devam sim ser condenadas, sendo
assim tal teoria dos direitos humanos parcialmente compatível com o
multiculturalismo e totalmente incompatível com o relativismo cultural.
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Sobre esse tema, é esclarecedor o posicionamento de Valdés27 ao
buscar desfazer a confusão conceitual relativa a cinco pontos: 1 – entre
tolerância e relativismo moral; 2 – entre diversidade cultural e enriquecimento moral; 3 – entre identidade pessoal e identidade social;
4 – entre unidade cultural e unidade institucional; 5 – entre sujeitos
jurídicos e sujeitos morais.
No tocante à confusão do item 1, entre tolerância e relativismo
moral, Valdés ressalta que a tolerância não deve ser praticada de modo
irrestrito em relação a todas as formas de vida coletiva, já que a tolerância ilimitada e indiscriminada acaba por negar a si mesma e, levada ao
extremo, levaria à eliminação de qualquer regulação à conduta humana.
Por isso, é preciso diferenciar entre uma tolerância sensata e uma tolerância insensata, em que a diferença é que a primeira segue boas razões
e a segunda más razões. As boas razões são assim definidas:
Las buenas razones son las que parten de una actitud de imparcialidad, es decir, de la consideración de los intereses de los
demás en tanto seres autónomos, capaces de formular planes
de vida respetables en la medida en que no violen el principio
de daño sostenido por John Stuart Mill o no sean expresión de
una incompetencia básica que dé lugar a formas de paternalismo
éticamente justificable.28
A tolerância insensata parte de más razões para aumentar aquilo
que é permitido para além do razoável, ou seja, propõe tolerar diversas
práticas por mais insensatas que estas sejam. A exigência de imparcialidade das boas razões envolve a capacidade de se colocar na situação
do outro, o que não significa avalizar o relativismo moral, pois defender
o relativismo moral equivale não admitir a universalidade dos direitos
humanos. Do princípio da tolerância não se pode deduzir que “tudo
vale”, sob pena de se cair em insensatez. Em relação à tolerância sensata,
é preciso também matizar que na gênese dos direitos humanos situa-se
a ideia de que todo ser racional deve reconhecer dois pressupostos:
o direito à autodefesa e à proibição de causar dano arbitrário ou sem
necessidade a seus semelhantes.
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Já a confusão do item 2, entre diversidade cultural e enriquecimento
moral, parte do argumento contestável de que o estímulo à diversidade
cultural gera maiores possibilidades de desenvolvimento moral. Valdés
posiciona-se ao afirmar que não é possível alcançar o enriquecimento
moral a partir de práticas como a circuncisão feminina realizada em
diversos países da África, ou da queima de viúvas na Índia, ou de sacrifícios humanos, ou da imposição da autoridade absoluta dos pais na
escolha do cônjuge para suas filhas.
Valdés ainda faz a distinção entre moral positiva, que consiste nas
regras e princípios morais válidos em determinada sociedade, da moral
crítica ou ética, que são regras e princípios que cumprem os critérios de
universalidade e imparcialidade. Com essa diferenciação Valdés pretende
esclarecer que um posicionamento, por ser cultural ou prescrito pela
moral positiva, não significa que terá necessariamente valor moral de
acordo com a ética.
Em relação ao item 3, entre identidade pessoal e identidade social, a
ideia de comunidade é utilizada para a formulação de justiça distributiva, é uma característica de autores de orientação comunitarista. Porém,
neste caso insiste-se na comunidade como tendo relevância moral para
o desenvolvimento da vida humana individual, o que é criticado por
Valdés, já que as comunidades nem sempre são uma sede harmônica
e sem conflitos na qual o indivíduo pode desenvolver plenamente a
própria liberdade.
A confusão do item 4, entre unidade cultural e unidade institucional, apregoa o valor moral das comunidades étnicas ou culturais,
como os indígenas, que constituiria uma espécie de direito alternativo
com prioridade sobre os direitos individuais, e que requerem proteção
institucional. A confusão ocorre porque parte-se da aceitação de um
tipo de “direito natural” à perpetuação das culturas, porém, grupos ou
comunidades não possuem primazia moral especial, já que constituem
formações históricas sujeitas a mudanças no tempo e também merecem
uma avaliação ética.
Por fim, em relação ao item 5, sobre a confusão entre sujeitos
jurídicos e sujeitos morais, Valdés sustenta que ocorre quando, por
exemplo, busca-se outorgar direito coletivo a determinados grupos,
como o afro-americano, para assegurar a estes o pleno gozo dos direitos
humanos. Valdés contesta essa posição porque o direito humano proíbe
discriminação por razões racionais, sendo óbvio que nenhum membro
do grupo afro-americano poderá ser excluído de benefício em uma
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sociedade com uma ordem política fundada nos direitos humanos, de
modo que forçar a introdução de um direito humano coletivo conceitualmente diferente dos direitos humanos individuais pode deixar de
lado a consideração dos direitos individuais desses mesmos grupos que
formam uma coletividade, ou criar conflitos entre ambos os direitos. É
preciso assim evitar a criação de entes supraindividuais portadores de
direitos morais coletivos.

2.1 A dignidade da pessoa humana como critério de consenso
Retornando à questão da universidade dos direitos humanos, impõe-se reconhecer que estes nem sempre estão previstos nos ordenamentos
jurídicos estatais. No entanto, a universalidade precisa ser acompanhada
de um compromisso para sua vigência mediante a comunicação e consenso entre homens e povos, para que não permaneça como mera ilusão.
Exige-se assim um esforço construtivista, também de debates policêntricos multinacionais e multiculturais, com a seguinte advertência:
“Si bien, para eludir el riesgo del relativismo, convendrá puntualizar
que el coro plural de voces culturales no significa que todas las voces
posean la mismo intensidad y eco.”29 A principal dessas vozes deve ser
a do humanismo cosmopolita, que Pérez Luño afirma ter sido expresso
através do projeto ilustrado da modernidade. No entanto, tal humanismo cosmopolita pode também ser claramente resgatado a partir do
humanismo histórico italiano e, para tanto, o princípio que melhor se
coaduna é o da dignidade da pessoa humana. Exorta-se assim à necessidade de fundamentar os ordenamentos jurídicos internos, as relações
internacionais e as relações transnacionais a partir de valores éticos
compartilhados, ou seja, universais.
Entra-se assim no que Hans Küng30 denominou de ética mundial,
sem a qual não há ordem mundial, já que um mundo único necessita
de uma ética que seja única, uma humanidade com objetivos, valores,
ideais e concepções comuns. Apesar das diferenças de visão do mundo
pela cultura ou religião, que irão permanecer, é preciso firmar valores
fundamentais para resolver problemas comuns. No pensamento de Küng,
existe uma crise moral do mundo ocidental, o qual perdeu tradições,
29
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um sentido de vida, padrões éticos, carente de novos objetivos, levando
a uma crise de orientação generalizada que acaba redundando em frustração, medo, drogas, alcoolismo, aids, bem como na criminalidade de
jovens, e diversos escândalos na política, na economia, em sindicatos,
na sociedade em geral.
Torna-se necessário questionar assim uma ciência sem ética, uma
economia que ganhou soberania, uma tecnologia onipotente, uma democracia apenas formal. Os orientais, como adverte Küng, foram sensíveis
a tudo isso, ao reconhecerem que o mundo ocidental criou ciência, mas
não sabedoria para evitar o mau emprego das descobertas científicas;
tecnologia, mas não energia espiritual para controlar os riscos imprevisíveis daí advindos; indústria, mas sem ecologia caminhando ao lado
da economia em expansão; democracia, sem moral para contrapor-se à
avidez por poder.
Küng, em sua linha de ideias, fundamenta o papel das religiões em
encontrar, a partir da ideia de um Ser Absoluto, um consenso mínimo,
sendo que a crise do mundo só poderia ser vencida pela ajuda da ética
fundada na religião, mediante um caminho ecumênico ou autocrítico
pelo qual se admite que, no ponto de partida, todas as religiões estão
em situação de igualdade, apelando-se assim à humanidade comum a
todos os homens. O discurso de Küng é focado ao âmbito religioso, fundamentado em Deus, porém, é preciso de uma resposta laica, aplicar as
ideias no campo da economia, política e direito sempre de modo laico,
porque economia, política e direito não encontram um fundamento
teológico para justificar-se. Nessas esferas tal dever incondicional não
advém da religião nem de Deus, mas deve ser concebido, como adverte
Pérez Luño, dentro de uma dimensão deontológica, ou, para especificar,
é preciso pensar na possibilidade de um princípio jurídico hábil em
conformar ações coordenadas globais.
Para a mudança de valores, para uma revolução cultural, é preciso
construir a dignidade na convivência humana dentro de um consenso
mínimo sobre valores e normas. O princípio unificador capaz de operar
tal convergência é o princípio da dignidade da pessoa humana, que faz
do homem responsável pela sua própria vida, a do próximo e do seu
entorno. Advém assim a ideia de um dever que oriente o ser humano a
comportar-se de maneira humana, e não como um animal embrutecido.
É a partir da dignidade da pessoa humana que os direitos e deveres
humanos devem extrair o próprio conteúdo, pelo qual é possível sustentar a universalidade de tais direitos, e que os faz serem distinguidos
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de direitos de grupos, etnias, estamentos ou entes coletivos, evitando
assim sua restrição a apenas alguns grupos privilegiados, possibilitando
que o direito humano seja entendido “como un atributo básico inherente
a todos los hombres, por el mero hecho de su nacimiento.”31 Exorta-se
assim à necessidade de fundamentar os ordenamentos jurídicos internos, as relações internacionais e as relações transnacionais a partir do
princípio da dignidade da pessoa humana.
Para tanto, é preciso pensar a dignidade da pessoa humana como
paradigma ao surgimento do direito transnacional, cuja efetivação exige
uma consciência de solidariedade cosmopolita baseada no princípio da
dignidade da pessoa humana nas sociedades civis e no debate político, o
que pode vir a se efetivar por intermédio de uma reforma de consciência
dos cidadãos que faça pressão para modificar as atuais convicções dos
atores com poder de intervir no cenário global, para que tais atores se
compreendam como membros de uma comunidade que deve ser gerida
pela mútua cooperação e consideração de interesses.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sociedades globais, interconectadas, mais do que nunca, exigem a
garantia de direitos que sejam considerados universais, o que conduz
a ideais humanistas cosmopolitas. A partir deste artigo abriu-se a possibilidade de entrever a dignidade da pessoa humana como paradigma
de regulação do espaço transnacional, o que pressupõe uma revolução
cultural que resgate o humanismo, a fim de mudar convicções dos atores transnacionais que gerenciam o poder, implementando uma lógica
de cooperação.
Assim, na esfera pública deve constituir-se a preocupação de representar o interesse do próprio grupo populacional e ultrapassar a mentalidade de limite territorial para forçar uma inversão de perspectiva
nas elites dirigentes, o que se torna viável partindo-se de uma imagem
de pessoa humana que forneça o modelo mental para a realização dessa
revolução cultural, imprescindível para a concretização de uma positivação transnacional. De momento, cumpre destacar que a dignidade da
pessoa humana comporta-se como um princípio transnacional unificador
que fornece uma base de explicação à própria ideia de universalidade
dos direitos humanos.
31
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Uma nova política que considere uma comunidade de destino da
espécie humana, baseada no conceito de Terra-Pátria, o reconhecimento
de uma identidade de toda a humanidade, sem desrespeitar as pátrias
singulares, é viabilizada através da diretriz da dignidade da pessoa humana, pois, como afirma Morin: “el tesoro de la unidad humana es la
diversidade humana, el tesoro de la diversidade humana es la unidad
humana.”32
Assim, pensar em um espaço transnacional com instituições próprias
e uma consciência comum exige uma base jurídica e ética de unidade
e consenso, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Deste
modo é possível abrir a via para fornecer alternativas mais humanas
à hegemonia do lucro, à subordinação da política e do bem comum à
economia e interesses privados, do reducionismo do conhecimento ao
cálculo, preservando o respeito aos conhecimentos, às técnicas, às várias
culturas, uma nova via que reforce a necessidade de elaboração de um
humanismo planetário.
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O Direito Ambiental
e sua Ligação com o
Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana e com
os Direitos Fundamentais
Denise Schmitt Siqueira Garcia1

INTRODUÇÃO
As discussões permeadas no Direito Ambiental são sempre relevantes, atuais e necessárias, principalmente considerando a crise ambiental
que nos assola diariamente.
O presente artigo tem como tema central a análise da relação do
Direito Ambiental com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e
com os Direitos Fundamentais, com a apresentação ao final, de uma
nova perspectiva para o Direito Ambiental.
O desenvolvimento do artigo se dará primordialmente no âmbito do
Direito Ambiental, no qual se buscará analisar em doutrinas nacionais
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e estrangeiras considerações sobre a relação desse direito com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e com os Direitos Fundamentais
Foram utilizadas também, outras fontes que pudessem discorrer
sobre o assunto foco desta pesquisa.
Por tudo isso, este artigo tem como objetivos IDENTIFICAR a relação
do Direito Ambiental com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
e ANALISAR a ligação direta entre esse direito e os Direitos Fundamentais, apresentando-se uma nova perspectiva para o Direito Ambiental.
Traz como problemas centrais os seguintes questionamentos: Qual
a relação entre o Direito Ambiental e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana? Qual a relação entre o Direito Ambiental e os Direitos
Fundamentais?
Para tanto o artigo foi dividido em três partes: A dignidade da pessoa
humana e o Direito Ambiental; Direito Ambiental como Direito Fundamental e por fim, Uma nova perspectiva para o Direito Ambiental.
Na metodologia, foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de tratamento de dados, o método cartesiano e, no relatório
da pesquisa, foi empregada a base indutiva. Foram também acionadas
as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da
pesquisa bibliográfica e do fichamento.

1

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIREITO
AMBIENTAL

Toda pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua inteligência e possibilidade de exercício de sua liberdade, se destaca na natureza e
se diferencia do ser irracional. Estas características expressam um valor
e fazem do homem não mais um mero existir, pois este domínio sobre
a própria vida, sua superação, é a raiz da dignidade humana. Assim,
toda pessoa humana, pelo simples fato de existir, independentemente
de sua situação social, traz superioridade racional a dignidade de todo
ser. Não admite discriminação, quer em razão do nascimento, da raça,
inteligência, saúde mental ou crença religiosa.2

2
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Para Immanuel Kant3 o Homem constitui um fim em si mesmo e
não pode servir simplesmente como meio para o uso arbitrário desta
ou daquela vontade.
Leciona Ingo Wolfgang Sarlet4 que a dignidade da pessoa pode ser
definida como sendo:
[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 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 condições existenciais mínimas
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência
e da vida em comunhão com os demais seres humanos [...].
Se o Estado tem como base a noção de dignidade do homem, segue-se que a sua finalidade principal é propiciar condições para que as
pessoas se tornem dignas, já que a finalidade do Estado, assim como
do Direito, é realizar o bem comum do povo.5
Assim, se a dignidade é o “[...] coração do patrimônio jurídico-social
da pessoa humana”, é possível afirmar que o princípio da dignidade
humana é o coração dos direitos fundamentais, dos direitos humanos,
já que estes, “[...] constituem explicitações da dignidade da pessoa, de
tal sorte que em cada direito fundamental se faz presente um conteúdo
ou, pelo menos, alguma projeção da dignidade da pessoa”.6
Portanto a dignidade da pessoa humana apresenta-se como a pedra
basilar da edificação constitucional do Estado (social, democrático e
ambiental) de Direito brasileiro, na medida em que, sob a influência

3

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. In: Os Pensadores
– Kant (II). Tradução de Paulo Quintanela. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. p. 112
4

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais
na Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 62.
5

DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do estado. 19. ed. São Paulo: Saraiva,
1995. p. 94.
6

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do direito fundamental à segurança jurídica:
dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social
no direito constitucional brasileiro. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.
br>. Acesso em: 3 out. 2009.

66 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

das luzes lançadas por Immanuel Kant, o constituinte reconheceu que
é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário,
já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio da
atividade estatal.7
Em vista do conteúdo e da “força normativa” do princípio (e também valor) jurídico da dignidade da pessoa humana, projetam-se
direitos tanto de natureza defensiva (negativa) como prestacional
(positiva), que é o caso, por exemplo, da garantia constitucional
do mínimo existencial, ou seja, das prestações materiais mínimas
necessárias a uma vida em patamares dignos.8
É possível, portanto, destacar uma dimensão social (ou comunitária) para a dignidade humana, consagrada especialmente em razão da
conformação do Estado social de Direito, em vista de que a dignidade
não reside unicamente na pessoa considerada individualmente, mas
ultrapassa tal fronteira liberal para realizar-se também na dignidade de
todos os membros da comunidade humana.9
Sendo assim, é preciso relacionar a dignidade humana com a dimensão ambiental, a qual objetiva ampliar o conteúdo da dignidade para um
padrão de qualidade e segurança ambiental (e não apenas de existência
ou sobrevivência biológica).
Assim como outrora os direitos liberais e os direitos sociais
formatavam o conteúdo da dignidade humana, hoje também os
direitos de solidariedade, como é o caso especialmente da qualidade ambiental, passam a conformar o conteúdo da dignidade
humana, ampliando o seu âmbito de proteção.10
7
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Tem-se, portanto, que a dignidade humana na atualidade deve
preocupar-se com a qualidade ambiental das pessoas, eis que isso trará
melhores condições de vida a todo ser humano. A grande crítica, porém
a essa premissa de proteção à dignidade humana é o fato de que se dá
muita importância ao antropocentrismo, ou seja, trata-se a pessoa humana como um ser privilegiado frente a todos os demais seres vivos.
Tanto o pensamento de Kant quanto todas as concepções que
sustentam ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa humana
encontram-se, ao menos em tese, sujeitas à crítica de um excessivo antropocentrismo, notadamente naquilo que sustentam, que
a pessoa humana, em função de sua racionalidade, ocupa lugar
privilegiado em relação aos demais seres vivos. Para além disso,
sempre haverá como sustentar a dignidade da própria vida de um
modo geral, ainda mais numa época em que o reconhecimento
da proteção do meio ambiente como valor fundamental indicia
que não mais está em causa apenas a vida humana, mas a preservação de todos os recursos naturais, incluindo todas as formas
de vida existentes no planeta, ainda que se possa argumentar
que tal proteção da vida em geral constitua, em última análise,
exigência da vida humana e da vida humana com dignidade”.11
Ao afirmar que os animais não possuíam nenhuma razão e, portanto,
tampouco valor intrínseco, Descartes12 abriu caminho para a separação
entre ser humano e natureza que até hoje marca a abordagem científica
em quase todas as áreas do conhecimento, bem como para o processo de
instrumentalização e apropriação da natureza e dos recursos naturais, o
que, em grande medida, tem nos conduzido ao atual estágio preocupante
de degradação ambiental.
É, portanto, preciso livrar-se do dilema existencial que vem se defrontando a humanidade, que é a separação entre o ser humano e a natureza.
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no direito constitucional brasileiro. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.
br>. Acesso em: 3 out. 2009. p. 37.
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O Princípio da vida, à luz de uma biologia filosófica, busca reformular a compreensão ética moderna da relação entre o ser humano
e a natureza, em vista de afirmar que há algo de transcendente e
espiritual já na própria base da vida (e não apenas na etapa evolutiva onde se encontra o ser humano), havendo, portanto, um
valor intrínseco inerente a própria existência orgânica como tal.13
A proteção ambiental, portanto, legitimada socialmente pelo movimento ambientalista, especialmente a partir da década de 70, pode ser
tomada como um novo componente cultural da dignidade humana na
sua versão conceitual contemporânea, em decorrência especialmente
dos riscos e ameaças existenciais postos pela degradação ambiental.
À luz da perspectiva histórico-cultural, a luta travada pelo movimento
ecológico corresponde a mais uma etapa de afirmação histórica dos direitos humanos, no caso o direito do ser humano a viver num ambiente
saudável e equilibrado, de modo a ampliar o conteúdo e conferir uma
tutela cada vez mais ampla à dignidade humana.14
A partir de tal compreensão, os direitos humanos (como por
exemplo, a dignidade humana, a liberdade, a propriedade e o
desenvolvimento) precisam corresponder ao dado de que o indivíduo não opera somente num ambiente social, mas também
num ambiente natural. Assim como o indivíduo deve respeitar
o valor intrínseco dos seres humanos, o indivíduo também deve
respeito ao valor intrínseco de outros seres, como animais, planta,
ecossistema etc., consubstanciando a ideia de deveres ecológicos
do ser humano pra com as demais manifestações existenciais.15
O defensor dos direitos dos animais ou da vida em termos gerais é
antes de qualquer coisa também um defensor dos direitos humanos e
13

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção ambiental – A
dimensão ecológica da dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado
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dos direitos dos animais, trata-se de etapas evolutivas cumulativas de
um mesmo caminhar humano rumo a um horizonte moral e cultural
em permanente construção.

1.1

O Direito Ambiental como Direito Fundamental

Ao tratar-se de Meio ambiente não se pode deixar de fora uma análise
acerca dos Direitos Humanos, eis que eles fazem parte dessa parcela
importante de direitos.
Para explicar o aspecto terminológico dos direitos fundamentais e
direitos humanos16, destaca-se a existência da distinção entre essas duas
categorias, e para o desenvolvimento da presente pesquisa, necessário
se abordar considerações a respeito do tema.
Segundo José Joaquim Gomes Canotilho17 há algumas confusões
quanto aos conceitos de direitos do homem18 e direitos fundamentais.
Segundo a sua origem e significado poderíamos distingui-las da
seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para
todos os povos e em todos os tempos (dimensão jus-naturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem,
jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza
humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os
direitos fundamentais seriam, os direitos objetivamente vigentes
numa ordem jurídica concreta.

16

Ingo Wolfgang Sarlet demonstra que “A título ilustrativo, encontramos em nossa Carta Magna expressões como: a) direitos humanos (art 4o, inc. II); b) direitos e
garantias fundamentais (epígrafe do Título II, e art. 5o, § 1°); c) direitos e liberdades
constitucionais (art. 5o, inc. LXXI) e d) direitos e garantias individuais( art. 60, § 4o,
inc. IV)”. In: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, dignidade
da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito
constitucional brasileiro. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso
em: 3 out. 2003. p. 34.
17

CANOTILHO, J. J. Gomes. Constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 393.
18

A nomenclatura melhor a ser tratada é “Direitos humanos” ao invés de Direitos
do homem.
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Para Ingo Wolfgang Sarlet19 é relevante a clarificação da distinção
entre as expressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos”, advertindo de que não restam dúvidas que os direitos fundamentais são
de certa forma sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular
sempre será o ser humano, ainda que representado por entes coletivos.
Segundo Marcos Leite Garcia20, com relação à terminologia, cabe
esclarecer que o consenso geral na doutrina especializada é no sentido
de que os termos direitos humanos e direitos do homem se utilizam
quando se faz referência àqueles direitos positivos nas declarações e
convenções internacionais, e o termo direito fundamental para aqueles direitos que aparecem positivados ou garantidos no ordenamento
jurídico de um Estado.
Para traçar um posicionamento filosófico, importante trazer à baila
as considerações de Otfried Höffe21, o qual destaca que a diferenciação
conceitual entre os direitos humanos e direitos fundamentais, encontra-se no sentido que os direitos humanos antes de serem reconhecidos
e positivados nas Constituições (quando se converteram em elementos
do direito positivo e direitos fundamentais de uma determinada comunidade jurídica), integravam apenas uma espécie de moral jurídica
universal. Para o autor os direitos humanos referem-se ao ser humano
pelo fato de ser pessoa humana, ao passo que os direitos fundamentais,
positivados nas Constituições concernem às pessoas como membros de
um ente público concreto.
Cumpre registrar que as expressões ora apresentadas, não se tratam
de termos reciprocamente excludentes ou incompatíveis, mas sim, trata-se de dimensões íntimas e cada vez mais inter-relacionadas, o que não
afasta a circunstância de se cuidar de expressões reportadas às esferas

19

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do direito fundamental à segurança jurídica:
dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social
no direito constitucional brasileiro. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.
br>. Acesso em: 3 out. 2009. p. 35.
20

GARCIA, Marcos Leite. Efetividade dos Direitos Fundamentais: notas a partir da
visão integral do conceito segundo Gregorio Peces-Barba. In: VALLE, Juliano Keller
do; MARCELINO JR., Julio Cesar. Reflexões da pós-modernidade: Estado, Direito e
Constituição. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 190.
21

HÖFFE, Otfried. Derecho intercultural. Tradução de Rafael Sevilla. Barcelona:
Gedisa, 2000. p. 168-169.
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distintas de positivação, cujas consequências práticas não podem ser
desconsideradas22.
Quando se trata de direitos fundamentais, várias são as teorias que
se pode mencionar quanto suas fundamentações históricas, filosóficas
e as sociológicas sendo que, segundo Robert Alexy23, não há nenhuma
disciplina dentro das Ciências Sociais que não possua condições de analisar algum aspecto ou problema dos direitos fundamentais relacionados
com seu ponto de vista e seus métodos.
Alexandre Moraes24 considera que os direitos fundamentais, surgiram
como produto de fusão de várias fontes, desde as tradições arraigadas
nas diversas civilizações, até a conjugação dos pensamentos filosófico-jurídicos, através das ideias surgidas com o cristianismo e com o
direito natural.
Ainda, para Alexandre Moraes25 essas ideias encontram um ponto
fundamental em comum, com a necessidade de limitação e controle dos
abusos de poder do próprio Estado, de suas autoridades constituídas e
a consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como
regentes do Estado Moderno e Contemporâneo. Sustenta que a noção
de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento da ideia do
constitucionalismo, onde tão somente consagrou a necessidade de insculpir um rol mínimo de direitos humanos em um documento escrito
derivado diretamente da soberana vontade popular26.
Dessa forma, diversas são as discussões terminológicas e conceituais
quando o assunto é Direitos Fundamentais.
Para traçar considerações preliminares, os direitos humanos surgiram
como reação à resposta aos excessos do regime absolutista, na tentativa de impor controle e limites à abusiva atuação do Estado. Ocorre
a implementação do valor liberdade que está sendo exigida nesta fase
de inauguração da luta pelos Direitos Humanos, tornando-se visível a
22

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 42.

23

ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001. p. 21.
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MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2005. p. 1.
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MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2005. p. 1.

26

MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2005. p. 1.
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intenção de separar o soberano do súdito ou o Estado da sociedade, no
sentido de que foram os primeiros a se consagrarem nos ordenamentos
constitucionais27.
São, portanto, considerados direitos históricos, que se formam a
partir de uma concepção individualista da sociedade, sendo que para
compreender a sociedade é preciso partir de baixo, ou seja, dos indivíduos que compõem em oposição à concepção orgânica tradicional,
segundo a qual a sociedade como um todo vem antes dos indivíduos28.
Segundo Norberto Bobbio29,
[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam,
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra
velhos poderes, caracterizadas por lutas em defesa de novas
liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual,
não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.
Assim, não há como tratar de Direitos Fundamentais sem se analisar
as dimensões desses direitos.
Os Direitos humanos se constituíram a partir da Revolução Francesa (1789) e transformaram a atuação do Estado e principalmente da
sociedade.
Sabe-se na história que o “poder divino” foi por muito tempo o responsável pelas grandes barbáries da história, sendo que se noticia casos
de tentativas de purificação das vítimas que sofriam torturas em atos
públicos e após esses procedimentos podiam finalmente ser executados,
pois entendiam que tendo o corpo sofrido, a alma restaria purificada e
seus pecados, redimidos.
Surgiu dessa forma a necessidade do surgimento de um poder que
não fosse ligado à Igreja e foi justamente a partir da Revolução Francesa que ocorreram as grandes mudanças, sendo que não só o Estado,
mas toda a educação deveria ser laica, ficando a fé e a Igreja relegadas

27

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A propriedade no Direito Ambiental. 3.
ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008. p. 68.
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FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A propriedade no Direito Ambiental. 3.
ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008. p. 68.
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BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 25.
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a seu papel de cuidar da alma, e o sacerdócio tornou-se um ofício como
qualquer outro, e não mais a verdade absoluta a ser determinada pelos
atos de exercício de poder.30
Este primeiro momento histórico da revolução francesa estabeleceu
a primeira dimensão de direitos fundamentais, os quais deram os primeiros passos para a cidadania. São eles: “Valor = liberdade; Estado =
liberal; Direitos = civis e públicos; Consequência = cidadão como ator principal
no processo de construção da sociedade; Principal luta = contra as oligarquisa do
clero e da nobreza; Modelo econômico = liberal (acumulação de riqueza que gera
progresso); Sujeito = o homem livre (burguês) e Sociedade = Livre mercancia”.31
Esses direitos de primeira dimensão são os direitos da liberdade,
os primeiros que constaram do instrumento normativo constitucional,
ou seja, os direitos civis e políticos, que muito correspondem à fase
inaugural do constitucionalismo do Ocidente.32
Os direitos da primeira dimensão ou direitos da liberdade têm
por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se
como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos
de resistência ou de oposição perante o Estado.33
Depois dessa fase começaram a se afirmar os valores liberais, com
o crescimento da ciência e das descobertas, esse processo, que se fortaleceu com a revolução industrial, trouxe um poder quase que ilimitado
àqueles que detinham a posse dos meios de produção.
Isso fez surgir dentro da sociedade uma disparidade de forças eis
que embora a maioria da população possuísse igualdade jurídica, por
meio dos direito civis, não possuía igualdade de condições materiais.
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PORTANOVA, Rogério. Direitos humanos e meio ambiente: Uma revolução de
paradigma para o século XXI. In: LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney
Barros (Org.). Direito Ambiental contemporâneo. Barueri: Manole, 2004. p. 626.
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PORTANOVA, Rogério. Direitos humanos e meio ambiente: Uma revolução de
paradigma para o século XXI. In: LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney
Barros (Org.). Direito Ambiental contemporâneo. Barueri: Manole, 2004. p. 626.
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BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 563.
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Nessa fase da história percebe-se que as injustiças contra os trabalhadores ficaram evidenciadas e houve a necessidade de mudança nos
direitos que eram civis para tornarem-se sociais. O valor da igualdade
econômica e não à igualdade jurídica meramente formal, estabelecida
em códigos burgueses.34
O Estado seja ele comunista, social-democrata ou liberal, não busca
apenas o progresso, mas ele se transforma definitivamente em Estado
de bem-estar social.
O povo revoltou-se com essa situação e surgiram contestações
devido à concentração de riquezas nas mãos da burguesia, e devidos
esses conflitos surgiu a segunda dimensão de direitos humanos, quais
sejam: “Valor = igualdade; Estado = socialista, comunista ou social –democrata (Estado do bem estar social); Direito = dos trabalhadores (individuais
e coletivos), previdenciários, à saúde, ao saneamento básico, à educação, etc;
Consequência = o proletariado como ator principal no processo e construção da
nova sociedade; Principal luta = contra a burguesia e contra a exploração do
homem pelo homem; Modelo econômico = social – distribuição de riqueza que
gera o progresso; Sujeito = proletariado como classe; Sociedade = sociedade
do bem-estar (sem classes)”.35 Essa geração teve como marco a Revolução
Socialista de 1917 na Rússia.
Esses direitos de segunda dimensão dominaram o século XX, são
eles: os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos
coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das
distintas formas de Estado social. Nasceram abraçados ao princípio da
igualdade.36
A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas
e subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento
deu lugar em seguida a que se buscasse uma outra dimensão
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Barros (Org.). Direito Ambiental contemporâneo. p. 629.
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Barros (Org.). Direito Ambiental contemporâneo. p. 629.
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dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se dos
direitos assentados com base na fraternidade.37
“Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum
da humanidade”.38
Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de segunda
geração, emergiram hoje os chamados de direitos de terceira
geração, que constituem categorias, para dizer a verdade, ainda
excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que efetivamente se trata. O mais importante deles
é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver
num ambiente não poluído.39
Essa terceira dimensão dos direitos humanos surgiu a partir da década de 60, onde começou a desenhar-se uma nova categoria de direitos
humanos.
O século XX foi o grande gestor da ideologia desse período. A
crítica à sociedade de consumo, ao desperdício e aos limites
da produção, abriu uma discussão no campo da economia que
perpassou o campo da ciência e da ética. A este movimento de
contestação e de propostas que redefinem a forma de atuar científica e politicamente vamos dar o nome de ecologismo.40
Nessa fase ocorreram vários danos ambientais que fizeram com que
se pensasse ainda mais nesses direitos, como por exemplo, o alto índice
de poluição da cidade de Londres; o índice de poluição do Rio Tâmisa,
etc. Porém há que se considerar que nessa geração de direitos não só os
ecológicos foram enfocados, mas também os direitos da mulher.
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de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 25.
40

PORTANOVA, Rogério. Direitos humanos e meio ambiente: Uma revolução de
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Os direitos da terceira dimensão são: “Valor = solidariedade; Estado
= de bem estar ambiental (ou Estado democrático do ambiente); Direitos =
difusos, anti-racistas, das mulheres, pela paz, etc.; Consequência = emergência
de novos sujeitos sociais e da cidadania ambiental; Principal luta = contra o
sistema predatório da sociedade industrial, que compromete a vida no planeta.
Luta contra a exploração do homem (sistema) pelo homem (homem, mulher,
raças) e a natureza; Modelo econômico = desenvolvimento sustentável; Sujeitos
= novos movimentos sociais; Direitos = difusos – ambientais, do consumidor,
das mulheres, da infância etc.; Sociedade = fim da sociedade de risco”.41
Destaca-se, portanto, como direitos de terceira dimensão o direito ao
desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade
sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação.
A marca distintiva dos direitos de terceira dimensão, portanto,
reside basicamente na sua natureza transindividual, com titularidade muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se revela
especialmente no direito ao ambiente, reclamando novas técnicas
de garantia e proteção. O direito fundamental ao ambiente, na
esteira da sua característica de transindividualidade, o que se
dá em razão da globalidade da degradação e poluição ambiental,
revelando muitas vezes as limitações dos próprios Estados nacionais lidarem com mais clareza porque os direitos de terceira
dimensão, especialmente o direito ao ambiente, são denominados usualmente como direitos de solidariedade ou fraternidade,
já que acarretam em implicações de escala global e universal.42
Há entendimento de que se estaria entrando em uma quarta dimensão
dos direitos humanos devido aos grandes avanços nas áreas científicas e
da capacidade de manipulação genética. Assim o acréscimo dos valores
de solidariedade e fraternidade no conceito de Direitos humanos parece
o ideal, pois nessa dimensão está emergindo as grandes reflexões sobre
temas referentes ao desenvolvimento autossustentável, à paz mundial,
ao meio ambiente global saudável e ecologicamente equilibrado, aos
direitos relacionados à biotecnologia, à bioengenharia, e à bioética,
41
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bem como às questões relativas ao desenvolvimento da cibernética, da
realidade virtual, da chamada era digital, numa perspectiva holística
dos direitos do homem.43
Assim a primeira geração seria a dos direitos da liberdade, os
direitos das revoluções francesas e americanas; a segunda a dos
direitos democráticos de participação política; a terceira seria a
dos direitos sociais e dos trabalhadores; a quarta a dos direitos
dos povos.44
Paulo Bonavides45 já entende que existem os Direitos Fundamentais de quarta geração, sendo eles: o direito à democracia, o direito a
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da
sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade,
para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações
de convivência.
Há que se considerar que esses direitos não surgiram todos ao mesmo
tempo, segundo Norberto Bobbio46,
os direitos de terceira geração, como de viver em um ambiente
não poluído, não poderiam ter sido sequer imaginados quando
foram propostos os de segunda geração, do mesmo modo que
estes últimos (por exemplo, o direito a instrução e assistência)
não eram sequer concebíveis quando foram promulgadas as
primeiras Declarações setecentistas. Essas exigências nascem
somente quando nascem determinados carecimentos.
Atualmente, critica-se a utilização dos termos gerações, eis que dá
a entender que haveria substituição de direitos, o que na verdade não
ocorre, pois os direitos são de todas as gerações. Por isso a maioria dos
autores já usa a nomenclatura de “dimensões dos direitos do homem”.
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Consigna-se aqui a preferência pela expressão dimensões de direitos
fundamentais em detrimento de gerações de direitos fundamentais, em
razão de esta última sugerir a superação de uma pela outra, quando, na
verdade, elas se somam e se acumulam num processo histórico-evolutivo
contínuo das comunidades humanas, rumo a uma tutela cada vez mais
abrangente da dignidade da pessoa humana.

1.2

Uma nova perspectiva para o Direito Ambiental

De tudo que foi explanado, percebe-se que o Direito a um meio
ambiente saudável faz parte da relação dos Direitos Fundamentais.
Assim é preciso que o Direito Ambiental, a disciplina jurídica do
ambiente, assuma o desafio de transcender o dogmatismo dos textos
legais e busque um novo modelo de compreensão da problemática
ambiental na sociedade; o que poderia ganhar espaço na construção de
uma teoria geral da disciplina. O direito e a teoria que fundamenta não
podem estar alheios às novas concepções da pessoa humana, da natureza
e do desenvolvimento que perpassam outras ciências.47
Não há como tratar o Direito Ambiental isoladamente, pois este
precisa apoiar-se na sociologia do direito, para assimilar as redes de interesses políticos e econômicos, na busca de uma sociedade sustentável,
em que o objetivo de proteção ambiental seja visto ao lado da justiça
social e do desenvolvimento econômico.
Percebe-se a necessidade de se desenvolver uma consciência ambiental ética e “[...] para construção dessa nova ética ambiental pautada na
corresponsabilidade, tem-se como pressuposto que as pessoas assumam
o papel social que lhes cabe, com base na cooperação e na solidariedade,
ainda que se tenha consciência das diferenças existentes entre os atores
envolvidos nas questões ambientais”.48
Há a necessidade de inserção, ou seja, de um meio ambiente inclusivo, “[...] onde a qualidade de vida, essência do direito fundamental ao
meio ambiente, deve incluir também aqueles que, por causas sociais,
econômicas ou culturais, estão excluídos da ‘normalidade social’, como
47
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grande parte da população da América Latina. Pensar ao contrário seria entender que apenas os economicamente mais favorecidos seriam
titulares desse direito fundamental”.49
Não restam dúvidas, com base no que foi tratado até aqui, que o
Direito Ambiental tem influenciado a mudança de atitude e comportamento, redefinindo a atuação do operador jurídico do século XXI com
vistas à sustentabilidade em confronto com o comportamento predatório
do homem que muitos chamam de sociedade de risco.
Na última quadra do século XX, várias constituições pelo mundo
afora, influenciadas pelo ordenamento internacional que formatou convenções e declarações sobre a proteção ambiental e pela
emergência da cultura ambientalista e dos valores ecológicos no
espaço político-jurídico contemporâneo, consagraram o direito ao
ambiente como direito fundamental da pessoa humana, reconhecer
o caráter vital da qualidade ambiental para o desenvolvimento
humano em níveis compatíveis com a sua dignidade. A partir de
tais considerações consolida-se a formatação de uma dimensão
ecológica da dignidade humana, a qual abrange a ideia em torno
de um bem-estar ambiental (assim como um bem-estar social)
indispensável a uma vida digna e saudável. Dessa compreensão,
pode-se conceber a indispensabilidade de um patamar mínimo
de qualidade ambiental para concretização da vida humana em
níveis dignos, para aquém do qual a dignidade humana estaria
sendo violada no seu núcleo essencial.50
É mediante a disseminação dos valores ambientais em diferentes
legislações que se vê a pujança de sua força normativa, sempre no
sentido do aperfeiçoamento da qualidade de vida do cidadão (principalmente urbano); seja na sustentabilidade das cidades, ou em outras
áreas, sempre podendo ser visto sob o amplo leque do que chamamos
de Direito Ambiental (lato sensu).51
49
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Assim, os avanços científicos e tecnológicos operados pela ciência, especialmente a partir da revolução científica dos séculos
XVI e XVII – com base na influência de Copérnico, Descartes,
Bacon, Galileu, Newton, entre outros –, a despeito de notáveis
progressos, serviram (e ainda servem) de instrumento de dominação sobre a natureza e de degradação dos recursos naturais, ao
tratar do mundo natural como uma simples máquina destituído
de qualquer valor intrínseco. Os conhecimentos tecnológicos
e científicos, que deveriam ter o desenvolvimento, o bem-estar social e a dignidade da vida humana como suas finalidades
maiores, passam a ser, em decorrência da sua instrumentalização
levado a cabo pelo ser humano, com todo seu poder de criação e
destruição, a principal ameaça à manutenção e à sobrevivência
da espécie humana, assim como todo ecossistema planetário,
caracterizando um modelo de sociedade de risco, como bem
diagnosticou o sociólogo alemão Ulrich Beck.52
O Estado contemporâneo precisa não só atender às crescentes demandas da civilização como também necessita garantir a qualidade de
vida e o equilíbrio ecológico para garantia das futuras gerações.
Há que se retomar as palavras de Norberto Bobbio53:
Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem
reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia,
não existem condições mínimas para solução pacífica dos conflitos.
Em outras palavras, a democracia é a sociedade de cidadãos, e os
súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns
direitos fundamentais; haverá paz estável, uma paz que não tenha
guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos não
mais apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 também
teve essa preocupação ao atribuir o patamar de direito fundamental ao
direito ao meio ambiente.
52
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A lei fundamental brasileira de 1988 (arts. 225 e 5o, § 2o), no
marco jurídico de um constitucionalismo ecológico, atribuiu ao
direito do ambiente o status de direito fundamental (formal e
materialmente) do indivíduo e da coletividade, reconhecendo
posições jurídicas subjetivas justificáveis dele decorrentes, bem
como consagrou a proteção ambiental como um dos objetivos
e tarefas mais importantes do Estado de Direito brasileiro,
incorporando os valores ecológicos no núcleo axiológico do
nosso sistema constitucional. O direito ambiental, por sua vez,
caracteriza-se como direito fundamental de terceira dimensão,
tendo como fundamento axiológico o princípio constitucional
da solidariedade e a natureza de um direito transindividual (e
mesmo universal). O processo de afirmação histórica dos direitos
fundamentais e a caracterização do Estado socioambiental em
superação aos modelos de Estado Liberal e Social, justificam tal
perspectiva constitucional.54
Desta forma não restam dúvidas de que a proteção ao ambiente
deve ser visto como um Direito Fundamental e sendo assim deve ter
uma proteção mais efetiva. Há, porém que se ressaltar que cabe ao
homem dar ensejo a essa proteção, preocupando-se com o alcance de
um desenvolvimento que seja sustentável. Para tanto será necessário
a observância dos patamares econômico e social, eis que sem isso não
há que se falar em Proteção Ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Dignidade da Pessoa Humana deve ser vista como o coração dos
Direitos Fundamentais e, portanto, ambos estão intimamente ligados
ao Direito Ambiental, considerando que esse ramo do direito tem como
função precípua a manutenção da vida no planeta.
Para tanto faz-se necessário nos livrarmos da falácia da separação
entre o ser humano e a natureza, pois isso que causou a grande depredação ambiental que vivemos na atualidade.
A Dignidade da Pessoa Humana precisa ser ampliada para um padrão
de qualidade e segurança ambiental. Tem-se, portanto, que a Dignidade
54
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Humana deve preocupar-se com a qualidade ambiental das pessoas, eis
que isso trará melhores condições de vida a todo ser humano. A grande
crítica, porém, que se faz a essa premissa de proteção a Dignidade da
Pessoa Humana é o fato de que se dá muita importância ao antropocentrismo, ou seja, trata-se a pessoa humana como um ser privilegiado
frente a todos os demais seres vivos.
Assim, pela emergência da cultura ambientalista e dos valores
ecológicos no espaço político-jurídico contemporâneo, consagra-se o
direito ao ambiente como Direito Fundamental da Pessoa Humana,
reconhecendo o caráter vital da qualidade ambiental para o desenvolvimento humano em níveis compatíveis com a sua dignidade. A partir
dessas considerações consolida-se a formatação de uma dimensão da
dignidade humana, a qual abrange a ideia em torno de um bem-estar
ambiental e social.
O direito ao bem estar ambiental é considerado um direito fundamental de terceira geração e a marca distintiva dessa dimensão reside
basicamente na sua natureza transindividual, com titularidade muitas
vezes indefinida e indeterminável, o que se revela especialmente no
direito ao ambiente.
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Sustentabilidade e a
Possibilidade de Ambientes
Democráticos de
Governança Transnacional
Maikon Cristiano Glasenapp1
Paulo Márcio Cruz2

INTRODUÇÃO
No contexto das globalizações, dos novos ambientes assimétricos
transnacionais e de crises multidimensionais, a incorporação das preocupações sociais, econômicas às preocupações ambientais dá lugar a
prescrições que constituem a necessidade de novos ambientes democráticos de governança, e de um novo ordenamento jurídico transnacional.
As crises sociais, econômicas e ambientais tem tornado-se cada vez
mais evidentes, recorrentes e presentes na consciência coletiva. Essas
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crises vêm ganhando significativo espaço no discurso público local,
nacional e internacional. As causas e implicações são diversas e podem
ser decorrentes da crise da ciência moderna, da estrutura político-jurídico moderna, da deterioração dos laços sociais, ou ainda, pela falta de
capacidade politica para ações coletivas e plurais nessa sociedade cada
vez mais complexa.
Desde os anos 1972 (Estocolmo) e 1992 (Rio de Janeiro), os Estados,
a sociedade e as organizações internacionais, principalmente a ONU, por
meio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA
e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD têm
realizado várias conferências internacionais, marcando a preocupação
socioambiental com autodefesa da humanidade. Essas conferências
internacionais representam até hoje o maior dos rituais de integração
das elites políticas e acadêmicas transnacionais.
Muito embora as conferências internacionais ou impulsos (ondas)
políticos, como prefere nominar Gabriel Real Ferrer3, organizadas pela
ONU pareçam ser encontros marcados por momentos de oportunidades
econômicas nos quais os poderosos atores transnacionais procuram aumentar o controle do poder econômico e político global. Esses encontros
internacionais contribuíram de forma significativa para a inclusão das
pautas atinentes a Sustentabilidade nos debates nacionais e internacionais, abrindo caminho para a reflexão de um novo paradigma (princípio
jurídico) no mundo globalizado e transnacionalizado.
Nesse sentido, esse texto procura contribuir para a formação teórica
do conceito da categoria sustentabilidade, bem como, fomentar a reflexão sobre a possibilidade dos espaços democráticos de governança e
regulação transnacionais como possíveis ambientes para a construção de
sociedades mais solidarias (econômicas e ambientalmente sustentáveis).
Quanto à metodologia, registra-se que, o tratamento dos dados e a
elaboração do relato sob a forma de artigo científico, são realizados com
base no método indutivo, e as técnicas utilizadas são a do referente, das
categorias e conceitos operacionais.

3
REAL FERRER, Gabriel. Sostenibilidad, transcionalidad e transformaciones del Derecho.
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Aires, p.65-82. Octubre/Diciembre 2012.

86 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

1

SUSTENTABILIDADE

Existem evidências fortes de que a sustentabilidade engendra-se
como novo paradigma. A sustentabilidade está redefinindo as pautas
axiológicas em plano local, nacional, internacional, em especial, transnacional. Antes de a sustentabilidade ser um novo paradigma e/ou um
fenômeno, do ponto de vista jurídico, é um requisito. Isso significa que
a conservação de durabilidade que implica, são elementos de fato que
dadas às exigências práticas, necessidades imperiosas da sobrevivência,
requerem a intervenção de todos no sentido de promover a proteção da
sobrevivência, não apenas humana, mas de todo o ecossistema.
Em longo prazo a sustentabilidade aponta para a proteção e manutenção dos recursos por meio do planejamento, economização, obrigações de condutas e de resultados. De modo analítico a sustentabilidade
impõe: 1) que a taxa de consumo de recursos renováveis não pode ser
maior que a sua taxa de regeneração; 2) que os recursos não renováveis
devem ser utilizados em termos de poupança ecologicamente racional,
de forma que as futuras gerações possam também dispor dos recursos
(princípio da eficiência, princípio da substituição tecnológica etc.);
3) que os volumes de poluição não possam ultrapassar quantitativa e
qualitativamente a capacidade de regeneração dos meios físicos e ambientais; 4) que a medida temporal das “agressões” humanas, esteja
numa relação equilibrada com o processo de renovação temporal; 5)
que as ingerências “nucleares” na natureza devem primeiro evitar-se e,
a título subsidiário, compensar-se e restituir-se.
No livro La Via Edgar Morin4 ensina que a humanidade deverá
eliminar os efeitos negativos decorrentes dos binômios globalização
e desglobalização; crescimento e decrescimento; desenvolvimento e
involução; conversação e transformação.
Segundo Edgar Morin para a eliminação da orientação globalização/
desglobalização será necessário multiplicar os processos culturais de
comunicação e mundialização. Será preciso constituir uma consciência
de Terra-pátria – comunidade de destino. Será preciso promover o desenvolvimento do local dentro do global. A desglobalização daria uma
nova viabilidade para as economias locais e regionais.
A orientação crescimento/decrescimento implica que devem crescer os
serviços, as energias renováveis, os transportes públicos, a economia
4
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plural, incluída, a economia social e solidária. O urbanismo precisa ser
reinventado, humanizando as megalópoles.
A orientação desenvolvimento/involução assenta que objetivo não é
fundamentalmente o desenvolvimento dos bens materiais, eficiência e
rentabilidade. A inserção involução envolve a manutenção da cultura da
comunidade, dando prioridade à qualidade poética da vida. Esse binômio
ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento do individualismo
incentiva a comunidade a revolução. Ele apresenta-se como resposta
e aspirações, no sentido de cada ser, para associar a autonomia com a
comunidade humana.
Por fim, a conservação/transformação do eixo significa que as perspectivas futuras (o renascimento do ofício, o abandono de produtos de uso
único e o uso de produtos reparáveis)precisam manter conexão com o
conhecimento e as práticas herdadas do passado – significa reconhecer os
conhecimentos tradicionais. Uma grande parte das tecnologias “limpas”
é baseada no conhecimento ancestral das comunidades marginalizadas.
Por esse binômio, deve-se preservar a vida do planeta, a diversidade
humana e biológica. Já não é suficiente denunciar, devem-se articular os
diversos conhecimentos. Também, não é suficiente reconhecer somente
a urgência, deve-se saber como começar.
Nesta perspectiva, a sustentabilidade para a humanidade tornou-se
uma noção positiva e altamente prospectiva, que supõe a introdução de
mudanças necessárias para que a sociedade planetária, que deverá ser
constituída por todas as comunidades humanas, transpassando as fronteiras estatais, e que seja capaz de perpetuar-se no tempo e no espaço.
Pode-se dizer que a sustentabilidade representa a materialização
do instinto de sobrevivência social. Para alcançarmos uma sociedade
sustentável, nos termos lecionado por Gabriel Real5 supõem-se que:
a) a sociedade que consideramos sustentável deverá ser planetária –
o nosso destino é comum e não cabe a Sustentabilidade parcial de uma
comunidade nacional ou regional a margem do que pode ocorrer no
resto do planeta. Construir uma comunidade global de cidadãos ativos
é indispensável para o progresso da Sustentabilidade. Esta exigência
determina, entre outras coisas, superar a visão “ocidental” – e, anglo-saxônica que temos do mundo;
5
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b) alcançar um pacto com a terra – de modo que nos comprometermos com a possibilidade de manter os ecossistemas essenciais, que
fazem possíveis a nossa subsistência como espécie em uma condição
ambiental aceitável. É imprescindível reduzir drasticamente nossas
demandas de consumo de capital natural, para alcançarmos níveis razoáveis de reposição;
c) sejamos capazes de alimentar e, mais ainda, oferecer uma vida
digna ao conjunto de habitantes do planeta – acabando com injustificáveis desigualdades. Para isso, será preciso reconsiderar e reformular
os modos de produção e distribuição de riquezas. A fome e a pobreza
não são sustentáveis;
d) recompormos a arquitetura social – de modo que acabemos com
o modelo opressor que está possibilitando o conforto e o progresso de
apenas algumas “castas” (classes) sociais, em exclusão sistemática de
legiões de indivíduos desfavorecidos, órfãos de qualquer oportunidade.
Alcançar um mínimo limiar de justiça social é uma condição inevitável
para alcançar níveis sustentáveis;
e) construirmos novos modelos que assegurem a prevalência dos
interesses gerais sobre os individuais: indivíduos, corporações ou
Estado – trata-se de politizar a globalização (econômica), pondo-a a
serviço das pessoas e estendendo mecanismos de governo baseados em
novas formas de democracia com arquitetura assimétrica e baseada na
responsabilidade dos cidadãos;
f) Será preciso colocar a ciência, a tecnologia e a técnica a serviço
de objetivos comuns – não só os novos conhecimentos devem ajudar
a corrigir erros passados, ou apontar soluções eficazes aos problemas
que surgem na atual sociedade energético-dependente, mas a tecnologia
deverá inevitavelmente, determinar quais serão os modelos sociais que
iremos desenvolver.
Esse conjunto de proposições tornam os desafios do nosso tempo
maiores, sobretudo, porque a sustentabilidade emerge como grande
potencial axiológico, e que precisa coabitar com os paradigmas da liberdade (indutor da produção do direito moderno), bem como, com os
paradigmas da fraternidade e igualdade (indutores das relações sociais
na modernidade).
No nosso entender, a sustentabilidade para consolidar-se como paradigma dominante na contemporaneidade, deverá ser construída a partir
de múltiplas dimensões, que incluem as variáveis ecológicas, sociais,
econômicas e tecnológicas, sem esquecer-se da jurídica, num contexto
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de comunicação6 ecológica7, deliberação democrática, de comunhão dos
sistemas8, e principalmente de maneira transnacional.
Nesse sentido, entende-se que construção da sustentabilidade como
paradigma, passa pela redescoberta da necessidade de discussão explícita
sobre a ressignificação dos múltiplos valores e interesses conflitantes,
que estão em jogo e que dependem fundamentalmente das escolhas
sobre o padrão de vida da sociedade atual, justiça social, preservação
de bens e serviços naturais para as futuras gerações, e o respeito por
outros seres vivos, pela integridade da biodiversidade dos ecossistemas
do planeta ameaçados pela crise ambiental9.
Nessa senda, a problemática contemporânea ganha um caráter sistêmico que obriga um tratamento conjunto dos problemas, mediante
medidas tecnocientíficas, educativas e políticas estreitamente associadas e que configuram a emergência planetária para a construção de um
futuro da humanidade sustentável.
Sob esse enfoque, a vida sustentável carece de princípios que se
sustentem. Na ordem natural, e assim também na ordem social e na
jurídica, todas as estruturas se assentam em princípios. A vida social

6

“[...] la comunicación es una síntesis que resulta de tres selecciones: información, acto de comunicación, comprensión. Cada uno de estos componentes es, en sí mismo, un evento contingente.
La información es una diferencia que transforma el estado de un sistema, es decir, que produce una
diferencia”. LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Rafaelle. Teoría de la sociedad. México:
Universidad de Guadalajara/Univesidad Iberoamericana/ITESO, 1993. p. 81.
7

LUHMANN, Niklas. Ecological communication. Chicago: THE UNIVERSITY OF
CHICAGO PRESS, 1989.

8

“[...] um sistema é a forma de uma diferenciação, possuindo, pois, dois lados: o
sistema (como o lado interno da forma) e o ambiente (como o lado externo da forma).
Somente ambos os lados constituem a diferenciação, a forma, o conceito. O ambiente,
pois, é tão importante para esta forma, tão indispensável, quanto o próprio sistema.
Como diferenciação a forma é fechada. [...] tudo o que se pode observar e descrever
com esta diferenciação pertence ou ao sistema ou ao ambiente” (LUHMANN, Niklas.
O conceito de sociedade. In: NEVES, Clarissa Eckert Baeta; SAMIOS, Eva Machado
Barbosa (Org.). A nova teoria dos sistemas. Porto Alegre: Universidade Goethe-Institut,1997. p. 78).
9

GUERRA, Antônio Fernando S.; FIGUEIREDO, Mara Lúcia; PEREIRA, Yara Christina
Cesário. Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? Da ambiguidade dos conceitos à prática pedagógica em educação ambiental. In: SILVEIRA, Antônio Fernando;
FIGUEIREDO, Mara Lúcia Figueiredo (Org.). As sustentabilidades em diálogos.
Itajaí: UNIVALI, 2010, p. 204.
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desenvolve-se no espaço da vida planetária, e o ordenamento jurídico
deve estar presente a todo esse processo10.
Com efeito, a sustentabilidade, na relação com as suas múltiplas
dimensões, deve ser entendida para além do tratamento da produção
de bens e serviços, portanto, necessita de instrumentos tecnológicos e
jurídicos eficientes e eficazes, para a construção da sociedade sustentável, o que implica a construção de uma cidadania com contornos de
transnacionalidade e a definição de papeis dos distintos atores sociais.
Mais ainda: a sustentabilidade é critério básico para organizar democraticamente (na perspectiva deliberativa e transnacional) a vida coletiva,
no sentido de promover mudanças endógenas, que permitam tirar
partido das condições pela economia transnacionalizada, e maximizar
a utilização do capital social disponível para satisfazer as necessidades
de toda a vida das comunidades humanas.

1.1

Sustentabilidade um direito esférico

O surgimento da sustentabilidade, primeiro como princípio e já agora
com paradigma, representa um marco civilizatório. Produto da razoabilidade do consenso, em prol da garantia e sobrevivência humana, deve
ser analisada e considerada para efeito de quaisquer iniciativas públicas
e privadas. Assim, diante do marco civilizatório que representa, e da
alta complexidade em extensão e profundidade, é preciso considerar as
bases teóricas da multidimensionalidade da sustentabilidade.
As múltiplas dimensões da sustentabilidade vêm se consolidando
desde a publicação dos Objetivos do Milênio e da Conferência de Johanesburgo11. Desde então, a sustentabilidade como um imperativo ético,
deve ser constituída em solidariedade sincrônica com a geração atual,
diacrônica com as futuras gerações, em sintonia com natureza, ou seja,
em beneficio de toda a comunidade de vida e dos elementos abióticos
que lhe dão sustentação12.

10

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5. ed.
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.73.
11

REAL, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad e transformaciones del Derecho.
Revista de Derecho Ambiental: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación práctica. Buenos
Aires, p.65-82. Octubre/Diciembre 2012.
12

CRUZ, Paulo Márcio. DERECHO Y MEDIO AMBIENTE EN EL SIGLO XXI – DE
LA LIBERTAD A LA SOSTENIBILIDAD Y LA COABITACIÓN DE PARADIGMAS.
Palestra realizada durante SÉPTIMO PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN
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Sem generalizar, a incorporação das preocupações sociais e econômicas
às preocupações ambientais inspiradas por um sistema ético compartido
pela comunidade Internacional começa a dar lugar a prescrições que
constituem uma nova ordem jurídica que deverá ser transnacional. O
direito ambiental nacional e o internacional, ordenações jurídicas até
agora alcançadas e que não podem ser desconsideradas, porque seria
um grande erro, se converterão em parte de uma ordem mais ampla,
recuperando a identidade perdida13.
A busca de soluções para as questões ambientais, sociais e econômicas globais, converte a sustentabilidade em um direito de espécie que
exigirá uma nova e ampliada concepção de solidariedade, não somente
quanto a sua transmutação, mas como princípio jurídico gerando autenticas obrigações aos indivíduos e aos Estados, mas, sobretudo, quando
a sua natureza e extensão.
A esfera global constituída por “sociedades de paredes finas” que
fala Sloterdijk14 exige um direito inclusivo que contemple os fenômenos
atuais e ordene a nova sociedade global, que deverá ser sustentada pela
solidariedade e empatia transnacional.
Interessante notar que, a busca pela Sustentabilidade em nível
global exigirá um novos direitos com contornos esféricos, vez que a
globalização (globo/esfera) impõe fim aos modelos de ordenamentos
jurídicos autônomos inspirados pelo modelo de ordenamento proposto
por Kelsen. Os processos globalizantes nos levam a pensar em sistemas
jurídicos que devem ser representados como esferas concêntricas ou sistemas de esferas em interdependência entre os direitos locais, nacionais,
internacionais e transnacionais. Para a consolidação dos novos direitos
transnacionais não poderá haver principio ou fim, tão pouco bases,
lados ou vértices, se trata de novos direitos que deverão ser líquidos15.
Nesse sentido, a sustentabilidade enquanto direito esférico (espécie),
pressupõe que se assegure a vida através da defesa do entorno do meio
DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES. LIMA, REPÚBLICA DEL PERÚ, 13 AL 23 DE
JUNIO DE 2011.
13

REAL FERRER, Gabriel. Del Derecho Ambiental al Derecho de la Sostenibilidad.
Palestra realizada durante o Séptimo Programa Regional de Capacitación en Derecho y
Políticas Ambientales, Lima, entre 13 de junio a 24 de junio de 2011.
14
15

SLOTERDIJK, Peter. Esferas II. Madrid: Siruela, 2004.

REAL FERRER, Gabriel. Calidad de Vida, Medio Ambiente, sostenibilidad y ciudadanía, Construimos juntos el futuro? Revista NEJ – NOVOS ESTUDOS JURÍDICOS.
Itajaí, v. 17, n. 03, p. 310-316, 2012, p. 10.
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ambiente e se dignifique a vida através da inclusão dos aspectos sociais,
proporcionando um crescimento distributivo dos aspectos econômicos.
A sustentabilidade como novo paradigma surge como critério normativo para a reconstrução da ordem econômica (um novo sistema
econômico mais justo, equilibrado e sustentável), da organização social
(modificando a estrutura social e a organização da sociedade – equidade
e justiça social), e do meio ambiente (possibilitando a sobrevivência do
homem em condições sustentáveis e digna – respeito ao meio ambiente).
Portanto, a sustentabilidade deve ser construída a partir de múltiplas
dimensões que incluam as variáveis ecológica, social, econômica e tecnológica, tendo como base forte o meio ambiente16. A sustentabilidade
impõe sob todas as facetas um tratamento inovador, o que repercute
também sobre a perspectiva das políticas e práticas do Estado e para
além do Estado.
Nesse panorama, o tratamento da sustentabilidade demanda a revalorização, revitalização, reorientação das práticas democráticas para
dimensão transnacional. A construção de uma democracia transnacional
para as pautas da sustentabilidade, desprendida dos vínculos estreitos
dos limites territoriais e das fórmulas do Estado Moderno, impõe o agir
e o participar do cidadão em novos espaços de governança e regulação
transnacional.
A polidimensionalidade da sustentabilidade deve possibilitar a substituição das carências e dos riscos, nesta perspectiva, ela conduziria a
“[...] um novo arranjo cultural da própria política e, por consequência,
da democracia para um âmbito e um ambiente que se desterritorializa
e que rearticula os laços conviviais”17.
Com isso, para o campo jurídico, a sustentabilidade impõe apenas a
revisão de seus esquemas conceituais e estruturais. A sustentabilidade
apresenta ao direito moderno um novo ator ao direito (desconhecido e
desprezado até então), as gerações futuras, ou seja, o dilema da sustentabilidade ultrapassa em muito a lógica estruturante do Estado Consti16

CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do Direito. Porto
Alegre – RECHTD/UNISINOS. RECHTD. Revista de Estudos Constitucionais,
Hermenêutica e Teoria do Direito, v. 3, p. 75-83, 2011.
17

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. MEIO AMBIENTE, CULTURA, DEMOCRACIA CONSTITUIÇÃO E PLURALIMOS OU: de como o ambiente especula por
uma “nova cultura jurídica”. Disponível em: <http://www.gemcadvocacia.com/
UserFiles/Publicacoes/meio_ambiente,_cultura,_democracia_constituicao_e_pluralismo%5B20080515231059%5D.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2013.
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tucional Moderno e de seu Direito, submetidos aos estritos limites de
sua territorialidade de suas fórmulas sancionatórias18.
Ademais, a sustentabilidade impõe o princípio da solidariedade entre
as gerações, “obrigando” as gerações presentes a incluir como medida
de ação e de ponderação os interesses das gerações futuras.

1.2

Sustentabilidade: novo paradigma do direito

No texto O novo paradigma do Direito na pós-modernidade,
enfatiza-se que o novo paradigma que surge só pode ser justificado
pela necessidade vital de preservação da vida no planeta. Isso implica,
evidentemente, a adoção de um novo paradigma geral para as ciências
e, por consequência, para o Direito19.
Como antes registrado, a Sustentabilidade se apresenta como um
princípio fundante e que se traduz como dever fundamental de, em
logo prazo, vivenciar e partilhar solidariedade, desenvolvimento limpo
e propiciar à saúde, em todos os sentidos, abrangendo os componentes
éticos, em combinação com os elementos sociais, ambientais, econômicos e político-jurídicos20.
É muito provável que o caráter transnacional das pautas da sustentabilidade deva colimar e concretizar os direitos a médio e longo
prazo, relativos ao bem-estar das atuais e futuras gerações. Assim, a
sustentabilidade se torna princípio síntese que determina, numa perspectiva sistemática, a transnacionalização do respeito às suas condições
multidimensionais.
A sustentabilidade como paradigma deverá ser empática e solidária e
nos oferecer cond ições de transnacionalização da sobrevivência digna.
Tal como referido, é importante reconhecer que a sustentabilidade precisa
ser reconhecida em todos os níveis, portando, desde o local (cidades/
18

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. MEIO AMBIENTE, CULTURA, DEMOCRACIA CONSTITUIÇÃO E PLURALIMOS OU: de como o ambiente especula por
uma “nova cultura jurídica”. Disponível em: <http://www.gemcadvocacia.com/
UserFiles/Publicacoes/meio_ambiente,_cultura,_democracia_constituicao_e_pluralismo%5B20080515231059%5D.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2013.
19

CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do Direito. Porto
Alegre – RECHTD/UNISINOS. RECHTD. Revista de Estudos Constitucionais,
Hermenêutica e Teoria do Direito, v. 3, p. 75-83, 2011.
20
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 1. ed. Belo Horinzonte:
Fórum, 2011, p. 40.
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comunidades), nacional (Estados-nações), internacional (relações internacionais) e transnacional (novos atores e poderes transnacionais).
A sustentabilidade poderá promover a emergência de um novo direito, que deverá ser mais dúctil, para utilizar a expressão cunhada por
Zagrebelski (2005) na obra El Derecho Ductil, para quem, por detrás
da linguagem dos direitos, se escondem significado, aspirações, ideais
e concepções de vida social, profundamente distintos. Consequentemente, o direito para a sustentabilidade terá de ter forjado em espaços
democráticos de governança e regulação transacional, vez que os espaços
tradicionais de resolução dos conflitos não estão conseguindo atingir,
com as regulações, os objetivos traçados para o alcance da homeostase
ambiental, social e econômica.
O direito transnacional21, que adviria de um ambiente político-jurídico transnacional seria forjado, muito provavelmente, com base em
princípios de inclusão social, capitalismo humanista e proteção do meio
ambiente. A Sustentabilidade passaria a ser valor fundamental para a
pauta do milênio22.
Oportuno, então, relembrar que o Direito Transnacional poderia
ser proposto a partir um ou mais espaços democráticos transnacionais
de governança e regulação. Criação de espaços que possam perpassar
de modo transversal, estados nacionais e os direitos produzidos pela
vontade dos Estados ou os direitos produzidos pela vontade do povo.
O Direito Transnacional poderá providenciar a necessária regulação
através de ambientes democráticos deliberativos de governança transnacional, com a participação dos Estados, organismos internacionais,
sociedade civil organizada, empresas transnacionais. Sempre com elevados níveis de coabitação, participação e informação.

21

CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. A TRANSNACIONALIDADE E A EMERGÊNCIA DO ESTADO E DO DIREITO TRANSNACIONAL. In: CRUZ, Paulo Márcio;
STELZER, Joana (Org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba, 2009, p. 56-57.
22

CRUZ, Paulo Márcio. REAL FERRER, Gabriel. Os novos cenários transnacionais
e a democracia assimétrica. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e
Teoria do Direito (RECHTD) julho-dezembro 2010. Disponível em: <http://revistas.
unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/442/2051>. Acesso em: 9 jan. 2014.
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GOVERNANÇA E REGULAÇÃO DEMOCRÁTICA
TRANSNACIONAL

A defesa de um modelo de governança e regulação transnacional,
democrática e solidária enfrenta tendências hegemônicas, sobretudo,
das relações internacionais. Como o unilateralismo praticado por alguns
governos do mundo, traduzido por guerras, conflitos sociais ou como
o multilateralismo excludente, como alguns capitaneados pela União
Europeia e Estados Unidos. O multilateralismo, planteado como estas
coordenadas, sofre as mesmas limitações que o unilateralismo praticado nos últimos tempos. Ambos se mostram ineficazes e, o que é mais
importante, carentes de legitimidade para abordar os graves problemas
que assediam a humanidade atualmente.
Desde a perspectiva das concepções transformacionais, o Estado
Constitucional Moderno está cada vez mais atropelado por redes de
interconexão mundial, permeadas por forças intergovernamentais, supranacionais e transnacionais e é cada vez menos capaz de determinar
seu próprio destino. O resultado é um importante crescimento das instituições, organizações e regimes que, tornaram-se a base para organizar
os assuntos globais. Ou seja, uma nova política global – que implica,
entre outras coisas, processos e tomadas de decisões multi-burocráticos
entre e dentro das burocracias governamentais e internacionais, políticas
induzidas por agências e forças transnacionais.
As capacidades dos Estados foram em certo sentido cerceadas, e em
outro sentido ampliadas. O Estado começou a desempenhar uma gama
de funções que não pode assumir de forma isolada pela falta de relações
e processo regionais transnacionais.
Esse desafiante quadro nos coloca diante de uma nova pergunta:
como esse grande potencial axiológico que é a sustentabilidade poderá
reconstruir um novo caminho com transformações sociais, econômicas, ambientais e político-jurídicas para além do Estado e do sistema
global interdependente, que se tornou muito frágil e vulnerável para a
resolução das pautas transnacionais contemporâneas?
Parte da resposta pode estar em François Ost, quando se refere que a
questão ambiental e a sua regulação, precisa de uma compreensão mais
global. O autor afirma que o local (a “minha” propriedade, a “minha”
herança) conduz ao global (o patrimônio comum do grupo, da nação,
da humanidade); do simples (tal espaço, tal indivíduo, tal facto físico),
conduz ao completo (o ecossistema, a espécie, o ciclo); de um regime
jurídico ligado em direitos e obrigações individuais (direitos subjetivos
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de apropriação e obrigações correspondentes), conduz a um regime que
toma em consideração os interesses difusos (os interesses de todos,
incluindo os das gerações futuras) e as responsabilidades coletivas;
de um estatuto centrado, principalmente, numa repartição-atribuição
estática do espaço (regime monofuncional da propriedade), conduz ao
reconhecimento da multiplicidade das utilizações de que os espaços e
recursos são susceptíveis os que relativizam, necessariamente, as partilhas de apropriação23.
Neste contexto, José João Gomes Canotilho teoriza a necessidade
de compreensão de um postulado globalista, que consiste na proteção
do ambiente para além do realizado pelos sistemas jurídicos nacionais,
devendo-se levar em consideração também, os sistemas jurídicos políticos internacionais, supranacionais24. Talvez o mais adequado seja
a construir espaços político-jurídicos democráticos de governança e
regulação transnacional.
Será preciso então, uma nova forma regulatória para um interesse
novíssimo, lembrando-se que a proteção sistemática e global do ambiente não é uma tarefa solitária dos agentes públicos, antes, exige novas
formas de comunicação e de participação cidadã25.
Parece imprescindível a construção e/ou constituição de outros espaços de governanças, para além dos espaços tradicionais (modernos)
constituídos e/ou em constituição. Será preciso um novo conjunto de
novas teorias, que possibilitem o agir cidadão e solidário, e o estabelecimento de governanças democráticas, que regulem e que consigam
gestionar as dimensões da sustentabilidade de forma transnacional.
A governança transnacional da sustentabilidade vai requerer diálogo entre ambientalistas, homens do governo, empresários, líderes de

23

OST, François. A natureza à margem da lei: A ecologia à prova do Direito. Coleção
Direito e Direitos do Homem. Tradução de Joana Chaves. São Paulo: Instituto Piaget,
1999, p. 355.
24

CANOTILHO, José João Gomes. Estado constitucional e democracia sustentata.
Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do
Ambiente. Coimbra, Ano IV, n. 8, p. 9-16, dez. 2001.
25

CANOTILHO, José João Gomes. Estado constitucional e democracia sustentata.
Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do
Ambiente. Coimbra, Ano IV, n. 8, p. 9-16, dez. 2001.
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organizações não governamentais e estudiosos provenientes de várias
partes do mundo26.
Nesse sentido é possível antever três caminhos para a governança
ambiental: primeiro, o surgimento de novas instituições. Em segundo
lugar, observar os novos procedimentos de regulação, e por último não
necessariamente nessa ordem, será preciso incentivar de baixo para
cima as iniciativas dos novos atores políticos, tais como, as ONG’s, dos
governos locais, sociedade civil organizada, entre outros.
É preciso enfrentar diretamente as causas subjacentes da degradação
ambiental, como o crescimento populacional e a pobreza. Diante dessa
realidade, o conceito de governança não pode ser entendido, apenas como
uma construção ideológica, mas como exercício deliberado e contínuo de
desenvolvimento de práticas cujo foro analítico está na noção de poder
social que media as relações entre Estado, Sociedade Civil e Mercado27.
Dessa forma, governança pode ser entendida como um processo que
envolve tomadores de decisão e não tomadores de decisão, com o objetivo comum da gestão ambiental, social e econômica, com deliberação
descentralizada e corresponsável.
Admitindo-se a existência de uma sociedade transnacional, reconhece-se também a necessidade de regras que regulem a vida dessa
sociedade. Nesse sentido, a governança se apresenta com um processo
pelo qual uma sociedade se auto determina ou dirige28. Isso pressupõe
ação integrada, sinérgica, em rede, com ganhos de poder de todos os
envolvidos na gestão, interagindo com os tomadores de decisões, a
governança não se resume a ação ou papel dos atores não governamentais: ela envolve, os Estados, as organizações internacionais, atores não
estatais, que têm papel relevante no processo de governança29, vista
como forma de resolver [democraticamente], os problemas comuns.
26
EXTY, Daniel. C.; IVANOVA, Maria H. (Org.). Governança Ambiental Global: Opções & oportunidades. Tradução de Assef Nagib Kfouri. São Paulo: SENAC, 2005, p.11.
27

RIBEIRO, Wagner Costa (Org.). Governança da ordem ambiental internacional
e inclusão social. São Paulo: Annablume: Procam: IEE, 2012, p. 81.

28

ROSENAU, James. Governance and Democracy in a Globalizing World. In: ARCHIBUGI,
Daniele; HELD, David; KÖHLER, Martin (Ed.). Re-imaging Political Community:
Studies in Cosmopolitan Democracy. Stanford: Stanford University, Press, 1998, p. 38.
29

“governança global, de um modo geral, vislumbra-se como paradigma diverso
do anterior que continha composições tradicionais das relações internacionais. Uma
abordagem nesse sentido corresponde a um contexto que implica no reconhecimento
de uma pluralidade de níveis de atuação e de atores e toma como premissa a busca por
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Um sistema de governança global pode possuir aspectos internacionais, transnacionais e supranacionais. Suas instituições não são apenas
governamentais. Elas podem ser criadas pelos Estados, pelos atores
transnacionais ou por ambos, em conjunto30.
De mais a mais, a governança transnacional como pressuposto para
a regulação e proteção das pautas da sustentabilidade precisa encontrar fundamentos políticos jurídicos, que possibilitem a coabitação do
Estado, das sociedades, dos novos atores transnacionais em espaços
(esferas) democráticos.
A governança global é idealmente descrita com um conjunto de
prescrições que as nações concordam em seguir ou observar. Giddens
na sua obra O debate global sobre a terceira via, afirma que, a maioria das instituições globais existentes, como as Nações Unidas, é antes
internacional que transnacional, uma razão para que elas não tenham
senão uma eficácia limitada nas circunstâncias hodiernas. Assevera
ainda que a governança global ainda deve envolver essas instituições,
mas também precisa envolver uma mescla de outras agências, públicas,
privadas e cívicas31.
Os atores transnacionais, que muitas vezes estão fora do controle e
da autoridade dos Estados são peças importantes da nova estrutura de
governo global. O caráter descentralizado e muitas vezes informal dessa
nova forma de governo faz que ela seja identificada como a ideia de “governança sem governo”, na qual a autoridade estaria cada vez mais sendo
transferida de entidades territoriais para entidades não territoriais32.
Assim sendo, a governança transnacional33 não pode servir unicamente, a vontades transnacionais de comércio e da economia, mas sim,

cooperação, haja vista um contexto de globalização e interdependência. Tratamos aqui,
especificamente da abordagem institucionalista, que pode ser vislumbrada pela perspectiva da ‘governança global’”. ROSENAU, James. N.; CZEMPIEL, Ernst-Otto (Org.).
Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Tradução de
Sérgio Bath. Brasília: UNB, 2000, p. 256.
30

MATIAS, Eduardo Felipe P. A Humanidade e suas fronteiras: do Estado soberano
à sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 462.
31

GIDDENS, Anthony. O debate global sobre a Terceira Via. Tradução de Roger
Maioli dos Santos. São Paulo: UNESP, 2007. p. 39.
32

MATIAS, Eduardo Felipe P. A Humanidade e suas fronteiras: Do Estado soberano
à sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 441.
33

“A grande diferença qualitativa de uma governança internacional para novas estratégias de governança transnacional está exatamente na forma de articulação entre
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deverá programar e consolidar direitos ambientais, sociais, econômicos
e solidários.
A possível solução dos problemas relativos ao meio ambiente exige
ações que implicam, necessariamente, uma abordagem transnacional,
uma vez que não são questões circunscritas em territórios nacionais
ou regionais.
A perspectiva transnacional da sustentabilidade, implica, portanto, a
existência de mecanismos que não estão somente na esfera dos Estados
nacionais e dos seus sistemas democráticos representativo. Portanto,
é possível entender que governança transnacional ambiental, social e
econômica, pressuposto básico para o alcance da sustentabilidade, pode
ter muitas estratégias (institucionais ou não), com espaços transnacionais de regulação, negociação, práticas educativas e participação da
sociedade civil, por meio de ferramentas que devem contribuir para o
processo de construção de tomada de decisão compartilhada.
Uma das estratégias pode ser a construção de espaços democráticos
de governança e regulação transnacional para a sustentabilidade. François Ost, Catedrático de Filosofia de Direito das Facultés Universitaires
Saint-Louis ensina que o marco territorial do Estado não parece ser mais
adequado para a escala sobre a qual se desenvolvem a maior parte das
questões contemporâneas. Nessas condições, o impulso de associações
transfronteiriças como algumas ONGs contribuem de maneira muito
eficaz para a criação de um espaço público transnacional34.
Do mesmo modo é importante considerar a criação de novos espaços
públicos plurais, solidários e cooperativamente democráticos. Espaços
públicos transnacionais que deverão estar livres das amarras ideológicas
da territorialidade dos Estados Nações.
Essas novas demandas transnacionais, decorrentes das diversas
crises que a humanidade está vivenciando, requerem a emergência de
o poder local e o global, ou seja, não é possível prescindir da indispensável parceria
cooperativa das esferas locais de poder e ao mesmo tempo é necessário multiplicar
os esforços locais para a produção dos melhores resultados em escala global”. CRUZ,
Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de governança transnacional: reflexões pós-copenhague. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos. V. 31
no 60 (2010). Disponível em <http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/
view/2177-7055.2010v31n60p319>. Acesso em: 16 fev. 2012.
34
OST, François. A natureza à margem da lei: A ecologia à prova do Direito. Coleção Direito e Direitos do Homem. Tradução de Joana Chaves. São Paulo: Instituto
Piaget, 1999.
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novos cenários e novas instituições políticas e jurídicas transnacionais,
que possibilitem a politização das discussões e a criação de direitos
transnacionais destinados à regular e limitar os poderes decorrentes
do fenômeno da globalização.
As novas regulações jurídicas permeadas por outros conceitos de
natureza social, políticas e econômica, poderão permitir a retomada
de espaços democráticos, portanto, de participação da coletividade na
promoção da sustentabilidade.
Assim sendo, vislumbra-se a possibilidade de novas formas de
governança e regulação, tanto no âmbito local, como global, a partir
da criação de direitos transnacionais e de espaços transnacionais de
proteção e deliberação democrática.
Em síntese, a governança transnacional poderá atuar como “ferramenta” de regulação e de coabitação dos diversos sistemas de proteção
ambiental (nacional, internacional e comunitário). O direito transnacional
como forma de regulação para a governança da Sustentabilidade, não
seria um direito internacional, comunitário, constitucional-nacional,
muito menos substituir esses importantes ordenamentos, ou mesmo
negá-los, o que seria um erro, antes o direito transnacional seria um
novo meio de regulação para aquelas pautas não reguladas e/ou alcanças
pelas jurisdições tradicionais do direito.
Nesse sentido, a perspectiva da construção desses novos ambientes de
governança e regulação, para além do Estado Constitucional (territorial e
nacional), ou seja, a construção de espaços públicos transnacionais para
a governança da Sustentabilidade – tenderia a orientar a vida prática dos
atores e poderes globais. Pressupondo, a adoção de uma nova ética, que
ao contrário da ética liberal, não seja colonizada somente pela ciência,
nem pela tecnologia, mas pelo princípio da responsabilidade de longa
duração35, solidariedade. E pela consciência empática.

35

Conforme José Joaquim Gomes Canotilho: “A responsabilidade de longa duração
convoca, quatro princípios básicos intrinsecamente relacionados: o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio do aproveitamento racional dos recursos, o princípio da salvaguarda
da capacidade de renovação e estabilidade ecológica destes recursos, e o princípio da solidariedade
entre gerações”. E ainda, “A responsabilidade de longa duração pressupõe a obrigatoriedade não apenas de o Estado adoptar medidas de protecção adequadas mas também o
dever de observar o princípio de nível de proteção elevado quanto à defesa dos componentes
ambientais naturais”. CANOTILHO, José João Gomes. Estado constitucional e democracia sustentada. Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do
Urbanismo e do Ambiente. Coimbra, ano IV, no 8, p. 9-16, dez. 2011, p. 7.
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A governança transnacional democrática destinada para alcançar níveis elevados de sustentabilidade se apresenta como uma possibilidade
para a limitação dos atores e poderes transnacionais, que estão fora do
controle e autoridade dos Estados, das normas de Direito Internacional
e supranacional. Contudo, isso implicaria na ideia de “governança sem
governo”, na qual a autoridade estaria cada vez mais sendo transferida
dos Estados territoriais, para as entidades não territoriais36. Como enfatiza Boaventura de Sousa Santos37 a governança deverá reconstruir a
governabilidade.
A sustentabilidade exige a politização dos espaços transnacionais.
Como ensina Gabriel Real a politização da globalização deve assentar-se
sobre três pilares: a consolidação de uma cidadania global, o reconhecimento do princípio democrático e a geração de modelos e instituições
que permitam a governança transnacional do comum e dos interesses
de todos38.
Pode-se antecipar que a governança transnacional não dependerá
somente da criação de sofisticadas e complexas instituições. O que será
fundamental serão as atitudes concretas voltadas à proteção efetiva de
bens jurídicos de vocação transnacional, lembrando que a emergência
de novas formas de governança e de produção do direito não podem ser
imposições decorrentes da vitória do mais forte. Deve, isso sim, ser o
resultando da emancipação de valores, da construção/ constituição e
coabitação dos novos paradigmas com os velhos, possibilitando assim
a ressignificação da própria ciência, das posições jurídicas, das subjetividades que hoje parecem estar perdidas, fragilizadas e em situação
de risco39.

36

MATIAS, Eduardo Felipe P. A Humanidade e suas fronteiras: Do Estado soberano
à sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 441.
37

SANTOS, Boaventura de Souza. Más Allá de La gobernanza neoliberal: El foro social
mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas. In: SANTOS, Boaventura
de Sousa; GARAVITO, César A. Rodriguez (Eds.) El derecho y la globalizacion desde
abajo: Hacia una legalidad cosmopolita. Tradução de Carlos F. Morales de Settén Ravina.
Barcelona: Anthropos, 2007, p. 36.
38

REAL FERRER, Gabriel. Calidad de Vida, Medio Ambiente, sostenibilidad y ciudadanía, Construimos juntos el futuro? Revista NEJ – NOVOS ESTUDOS JURÍDICOS.
Itajaí, v. 17, no 3, p. 310-316
39

CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de governança
transnacional: reflexões pós-copenhague. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos.
v. 31, no 60 (2010). Disponível em: <http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/
article/view/2177-7055.2010v31n60p319>. Acesso em: 16 de fev. de 2012.
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Para a construção de um cenário propício para a democracia transnacional será necessário um novo tipo de articulação entre o universal – ou
global – e o particular ou local. Tratar-se-ia de postular um progressivo
transnacionalíssimo jurídico erigido não sobre a negação da diferença
regional ou nacional das populações, mas, pelo contrário, sobre uma
profunda – e radical – articulação democrática de sua pluralidade e de
suas múltiplas identidades cultural40.
A constituição de um sistema democrático de governança transnacional para a sustentabilidade será uma peça indispensável para um futuro
viável do planeta. Nessa perspectiva, o fortalecimento da governança
transnacional, entendida como exercício deliberativo e contínuo para o
desenvolvimento de práticas políticas e sociais para sustentabilidade,
deverá consolidar-se através do contexto democrático transnacional,
entendido como um modelo ou ideal de justificação do exercício do
poder político e social, pautada no agir comunicativo e na exigência de
uma ampla discussão pública, com a deliberação de todos os envolvidos
através da ampla estrutura de comunicação deliberativa (proporcionada
pelo novo ambiente da comunicação, ainda que com distribuição assimétrica) e no debate público entre os cidadãos livres com condições
iguais de participação e deliberação.
Dessa forma, é imprescindível o desenvolvimento de novas estratégias
de governança transnacional, que sejam capazes de articular atitudes
solidárias, inclusivas, democráticas e cooperativas, e agregar as pessoas,
instituições e Estados, na luta pela proteção de bens e valores imprescindíveis para assegurar, principalmente, para as futuras gerações, uma
vida digna, sustentável e promissora.
Necessário será ressignificar as ciências e as tecnologias, que deverão
se comprometer em orientar a vida prática dos cidadãos, pressupondo
a adoção de uma ética emancipada, que consolidada possa conduzir a
humanidade a uma nova relação com o ambiente.
A governança poderá se concretizar de várias maneiras: em termos
de implementação, de conformidade, de impactos sobre o comportamento dos atores, da realização dos objetivos do sistema, de resolução
do problema ou de impactos sobre outros valores.

40

CRUZ, Paulo Márcio. A construção de um cenário propício para uma democracia
transnacional. Revista de Filosofia do Direito e Intersubjetividade. ISSN 1984-5650.
v. 3. n. 1. 2011. p. 20. Disponível em: <www.univali.br/direitofilosofia>. Acesso em:
24 jun. 2013.
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Os espaços democráticos de governança e regulação transnacionais
deverão consolidar-se através do contexto democrático transnacional,
como possíveis modelos para a construção de sociedades sustentáveis.
O desenvolvimento dessas novas estratégias de governança e regulação
torna-se uma das possibilidades para o trato das questões intrínsecas
à sustentabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos que reconhecer que há uma nova e promissora tendência
nos estudos que têm a sustentabilidade como eixo temático. Talvez o
principal ponto de inflexão seja encontrar novas formas de gestionar os
graves prejuízos causados por certa inércia da sociedade moderna quanto
às novas demandas transnacionais decorrentes da insustentabilidade do
atual modelo de sociedade, principalmente, ocidental.
O maior desafio do nosso tempo será adotar padrões menos extravagantes e mais equitativos, em sociedades que realmente consigam
coabitar com os ideais da modernidade – liberdade e razão – acrescidos
do paradigma da sustentabilidade e da solidariedade.
No contexto dos novos ambientes assimétricos globalizados eles
próprios podem representar também um contexto de renovado impulso
integrador em nível transnacional. Já a questão das assimetrias (entendidas como diferenças estruturais e políticas entre países originadas de
dimensão econômica, posição geográfica, dotação de fatores, acesso à
infraestrutura regional, qualidade institucional e nível de desenvolvimento) subsiste como desafio fundamental a ser enfrentado pelos novos
(possíveis) espaços democráticos governança e regulação transnacional
e a construção de sociedades mais sustentáveis (seguras, solidárias e
empáticas).
Essa nova visão da realidade baseia-se na consciência do estado de
inter-relação e interdependência essencial de todos os fenômenos atuais.
Essa visão transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais e
será explorada no âmbito de novas instituições.
Não existe ainda uma estrutura bem estabelecida, conceitual ou
institucional, que acomode a formulação de um novo paradigma para
as ciências. Mas, as linhas mestras de tal estrutura já estão sendo formuladas por muitos indivíduos, comunidades e organizações que estão
desenvolvendo novas formas de pensamentos e que se estabelecem de
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acordo com os novos princípios que a Era da Sustentabilidade começam
a construir.
Estão sendo delineados novos papéis aos Estados e as Sociedades,
no que tange, ao alcance da sustentabilidade como paradigma. Papéis
que desvelam em resgatar a natureza emancipatória, pluralista, difusa
e coletiva dos direitos de sustentabilidade, que só seriam possíveis com
a sustentação de uma democracia renovada (sustentada), que possa
garantir a autonomia social no âmbito transnacional aos cidadãos
Na linha do que se estava dizendo, as crises contemporâneas impõem várias interrogações aos paradigmas modernos, bem como, aos
seus atores tradicionais. Apesar de se saber qual o atual debate sobre
a governança para a sustentabilidade demorará algum tempo para se
espargir por todo planeta, todos aqueles dedicados às ciências podem e
devem dar suas contribuições à construção do um mundo novo.
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6
A Crise da Globalização
e o Desafio de uma
Governança Sustentável
Liton Lanes Pilau Sobrinho1

INTRODUÇÃO
O caráter “global” da governança está ligado ao fenômeno da globalização, compreendida aquela como um conjunto de processos cumulativos,
de âmbito multidimensional, que promove uma mudança significativa
na organização das relações internacionais e de alguns regimes, com o
deslocamento do poder de decisão de orientação nacional para padrões
globais, com interdependência e interconexão, particularmente na
agenda da sustentabilidade. Esse processo é responsável pelo questionamento do papel dos Estados nacionais nessa agenda, com reflexos
em sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, já que
suas orientações são influenciadas pela interferência cruzada de novos
atores internacionais.
No entanto, diante da crise que assola o universo da tão conhecida
“globalização”, buscam-se alternativas e até mesmo soluções para o seu
enfrentamento. É aí que aparece a questão da desglobalização, que será
abordada neste artigo. Além da questão da globalização/desglobalização,

1
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um assunto muito em voga atualmente é a questão da governança e
sustentabilidade, o qual será, também, tratado neste texto.

1

A GLOBALIZAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE

O processo de transformação do mercado e da sociedade perpassa
por profundas mudanças, diante da complexidade de massificação do
mercado global, que embute seus produtos e serviços de forma transnacional. Nesse sentido, Bauman refere
A “globalização” está na ordem do dia; uma palavra da moda
que se transforma rapidamente em um lema, uma encantação
mágica, uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios
presentes e futuros. Para alguns,“globalização” é o que devemos
fazer se quisermos ser felizes; para outros, é a causa da nossa
infelicidade. Para todos, porém, “globalização” é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível; é também um
processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma
maneira. Estamos todos sendo“globalizados” – e isso significa
basicamente o mesmo para todos.2
Arnaud Montebourg afirma que
La globalización no es un fenómeno que afecte a un puñado de
ejecutivos que hablan inglés y toman el avión cada tres días; la
globalización no es una burbuja con la cual la gente corriente no
tenga nada que ver. Al contrario, se ha convertido en el denominador común, en lo que los une sin que ellos lo sepan, como una
especie de cordón invisible y fatal entre todos los trabajadores,
sea cual sea su país y trabajen donde trabajen en las economías
del mundo.3
Milton Santos vai colocar a globalização em uma dicotomia de perversidade, fábula e por uma outra globalização. Ao autor afirma que
“devemos considerar a existência de três mundos num só” e explica que
a globalização como perversidade seria considerar o mundo tal como
2

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus
Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 7.
3

MONTEBOURG, Arnaud. ¡Votad las desglobalización! Los ciudadanos somos
más poderosos que la globalización. Barcelona: Paidós, 2011. p. 22-23.
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ele é; a globalização como fábula seria o mundo tal como nos fazem
vê-lo; e, a globalização por uma outra globalização seria considerar o
mundo como ele pode ser.4
Dessa forma, a globalização deveria ser vista pelo prisma da inclusão
e para o desenvolvimento da redução das desigualdades de um mundo
altamente complexo, diante de uma ideologia de aldeia global,
A convergência dos momentos ou unicidade de tempo “[...] ter
conhecimento instantâneo do acontecer do outro [...]. Mas a
informação instantânea e globalizada por enquanto não é generalizada e veraz porque atualmente intermediada pelas grandes
empresas da informação. E quem são os atores do tempo real? A
ideologia de um mundo só e da aldeia global considera o tempo
real como patrimônio coletivo da humanidade. Mas ainda estamos longe desse ideal”. Fisicamente, o tempo real é atuado por
todo homem; socialmente não, poucos têm privilégio de uso. O
motor único é que governa, que consiste na mais valia universal,
vinda da competitivamente internacionalizada.5
A verdade é que a globalização, como se sabe, após os efeitos da
crise de 2008, passou a guardar novos contornos e consequências, com
intensas influências na convivência internacional dos povos e Estados.
Nesse sentido,
No hay piedad para nadie, pero sí mucho orgullo. Para todos, el
trabajo es duro, el gusto por el travail fier existe, pero ya no se
valora. Piden trabajo para vivir, para alimentar y educar a sus hijos,
no para sufrir y morirse de hambre. Para todos, los peligros que
oscurecen el horizonte están en la globalización. La globalización es el nudo que tienen en el estómago cuando van a trabajar
sabiendo que la espada de Damocles de la deslocalización es una
amenaza más o menos inminente. La globalización es la piedra
que tienen en el corazón cuando los obligan a enfrentarse con
trabajadores de otras nacionalidades, instrumentalizados como
ellos por los mismos accionistas. La globalización es el peso

4

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à conscientização universal. 18. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2009. p. 18.

5

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à conscientização universal. p. 28-29.
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que tienen sobre la conciencia cuando, tras una vida de trabajo,
no poden pagar los estudios de sus hijos. El desclasamiento es
lo que les ocurre a nuestras clases medias y populares, que han
trabajado duro pero ven que hoy viven peor que hace veinte
años. La globalización es la duda que tienen, la duda de saber
si sus jefes han llevado a un callejón sin salida y los han dejado
abandonados.6
A atual crise global é caracterizada por incertezas cruciais em nível
mundial, onde o colapso econômico e o abalo dos mercados financeiros recentes aliados ao crescimento demográfico, às modificações dos
conceitos de soberania, à intensificação da necessidade de proteção dos
direitos humanos, ao surgimento de uma criminalidade organizada com
ações transnacionais, e aos efeitos ambientais resultantes do modelo
de desenvolvimento, podem ser sentidos no plano global, com reflexos
jurídicos e sociais evidentes.
O risco econômico é, dentre os diversos riscos globais, o que afeta
de forma mais marcante a sociedade atual.
Así, la crisis actual se debe a las tendencias destructivas inducidas
por la dinámica de un capitalismo desreglado global, basado en
un mercado financiero sin restricciones, compuesto por redes
informáticas globales y alimentado por una generación incesante
de valores sintéticos como fuente de acumulación y de préstamo
de capital.7
Em relação à crise atual, David Harvey refere que
As crises financeiras servem para racionalizar as irracionalidades do capitalismo. Geralmente levam a reconfigurações, novos
modelos de desenvolvimento, novos campos de investimentos e
novas formas de poder de calça. [...] A possibilidade de sairmos
da crise de uma maneira diferente depende muito do equilíbrio
das forças de classe.8
6

MONTEBOURG, Arnaud. ¡Votad las desglobalización! Los ciudadanos somos
más poderosos que la globalización. Barcelona: Paidós, 2011. p. 25.
7

CASTELLS, Manuel; CARAÇA, João; CARDOSO, Gustavo (Eds.). Después de la
crisis. Traducción Dimitri Fernández Bobrovski. Madrid: Alianza Editorial, 2012. p. 22.
8

HARVEY, David. O enigma do capital e as crises do capitalismo. Tradução de
João Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 18.
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Nesse aspecto, percebe-se que a inter-relação entre economia, mercado e política torna-se essencial para a adoção de ações políticas locais,
nacionais e internacionais, além de práticas públicas e normatização
respectiva, sempre tendo em vista as repercussões intergeracionais e
extraterritoriais dos possíveis riscos.
Lo que nos muestra el análisis en esta parre es la necesidad compartida de hacer frente a la crisis y construir nuevas narrativas
e instrumentos con el fin de superarla y adaptarse a sus consecuencias. El enfoque de estas nuevas narrativas sobre cómo hacer
frente a la crisis puede hacerse ya sea mediante nuevos partidos
políticos que promuevan los nacionalismos, por el estado en
busca de una nueva identidad, por las empresas y sus marcas con
la esperanza de renombrar la crisis, o por los <indignados> de
diferentes latitudes y longitudes del mundo tratando de hacer
oír su voz.9
O fenômeno da globalização assume, portanto, no momento atual,
novos contornos e extensões sequer ainda verdadeiramente imagináveis,
vez que a crise financeira que assola o mundo não revela inclinações
claras ou direções seguras no seu enfrentamento, superação ou adaptação, pelo que se pode falar apenas em tendências de atuação imediata,
sendo as conformações futuras ainda imprevisíveis.

2

A DESGLOBALIZAÇÃO COMO UMA ALTERNATIVA À CRISE
ECONÔMICA MUNDIAL

A economia mundial entrou numa fase de “desglobalização”. O fato é
que a desconstrução do capital global está acontecendo a olhos nus. Uma
tendência atual de tal crise, que parece plausível, é no sentido de uma
desglobalização com franca redução do fluxo de mercadorias, pessoas e
capitais para, em seguida, ocorrer uma espécie de retomada do papel do
Estado no mercado, ou seja, se até pouco tempo o Estado era tido como
uma espécie de obstáculo à economia e era assente que os mercados
livres eram a solução do constante e indiscutível favorecimentos das
potencialidades dos povos, a situação atual aponta para uma retomada

9

CASTELLS, Manuel; CARAÇA, João; CARDOSO, Gustavo (Eds.). Después de la
crisis. p. 155.
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do papel do Estado como garantidor desse mercado, ante a necessidade
de seu suporte financeiro às iniciativas privadas e à economia popular.
Sobre o assunto, Hessel e Morin referem que
Hay que saber globalizar y desglobalizar a la vez. Es preciso seguir
con la globalización, que nos proporciona una comunidad de destino como seres humanos de cualquier origen, amenazados por
peligros mortales. […] Proponemos perpetuar y desarrollar todo
lo que la globalización aporta en concepto de intersolidaridades
y de fecundidades culturales, pero, al mismo tiempo, proponemos devolver las autonomías vitales a lo local, a lo regional, a lo
nacional, así como salvaguadar y favorecer por todas partes las
diversidades culturales. Tenemos que desglobalizar para ceder
todo el espacio a la economía social y solidaria, para proteger la
economía de la región, preservar la agricultura de subsistencia
y la alimentación ligada a ella, la artesanía y los comercios de
proximidad, con el fin de atajar la desertificación de los campos
y la disminución de los servicios en las áreas periurbanas en
dificultad.10
Logo, pode-se entender que a desglobalização significa fazer o mercado doméstico novamente ser o centro de gravidade da vida econômica,
não o mercado global. Significa que produzir para o mercado doméstico, não para o mercado de exportação, mais uma vez se torna a linha
de corte e força motriz da economia. Significa aumentar capital para a
produção da economia local, por exemplo, por aumento de impostos,
em vez de recorrer principalmente a empréstimos nos mercados internacionais de capital. Significa revitalizar a economia interna para que
ela seja o sustentáculo da economia, criando poder de compra através
da redistribuição de renda e riquezas.
En una palabra: desglobalizar es recuperar el poder de decidir. Es
la piedra de toque de todas nuestras políticas futuras, de todas
nuestras aspiraciones a mayores cotas de justicia y de igualdad,
es el punto por el cual pasa necesariamente la transformación.

10

HESSEL, Stéfhane; MORIN, Edgar. El camino de la esperanza: uma llama a la movilización cívica. Traducción de Rosa Alapont. Barcelona: Ediciones Destino, 2012. p. 18.
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Y es tanto una respuesta a la situación de emergencia en la que
nos encontramos como un proyecto para nuestra generación.11
O papel do Estado, provavelmente, assumirá maiores proporções
com reflexos no seu grau de responsabilização social, reservando para
o mesmo uma função até agora indesejável, e quiçá inexequível, qual
seja, servir como alternativa de suporte para um crescente número de
pessoas desempregadas.
Em relação ao seu projeto de desglobalização, Arnaud Montebourg
afirma que “este proyecto de desglobalización está a nuestro alcance.
Es realista, creíble y se basa esencialmente en el coraje para enfrentarse
el mundo tal como es hoy, tal como hemos permitido que sea”12.
O mesmo autor, então, conclui que “la desglobalización es una
reconciliación posible de los ciudadanos con el mundo”13 e traz propostas14 para se colocar em prática o projeto da desglobalização junto

11
MONTEBOURG, Arnaud. ¡Votad las desglobalización! Los ciudadanos somos
más poderosos que la globalización. p. 45.
12
MONTEBOURG, Arnaud. ¡Votad las desglobalización! Los ciudadanos somos
más poderosos que la globalización. p. 61.
13

MONTEBOURG, Arnaud. ¡Votad las desglobalización! Los ciudadanos somos
más poderosos que la globalización. p. 62.
14

1. Dotar a la Unión Europea de una ‘ecosocialdiplomacia comercial’ que consiga
concluir en los tratados de libre comercio de la OMC nuevas condiciones no mercantiles a fin de garantizar que la competición no se haga en detrimento del trabajo y del
medio ambiente.
2. Invocar desde ahora el artículo XX del GATT que concede derogaciones de las obligaciones del tratado de la OMC si están en juego ‘la protección de la salud y de la vida
de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales’ y ‘la conservación
de los recursos naturales agotables’, a fin de imponer prohibiciones de comercializar o
tasas arancelarias sobre los productos procedentes de países que violen las obligaciones
del Protocolo de Kyoto, que lucha contra el cambio climático.
3. Crear una agencia francesa sanitaria, social e medioambiental encargada de calcular el
coste ecológico y social de los productos extranjeros según criterios transparentes (normas sociales de la Organización Internacional del Trabajo, kilómetros de carbono, etc.).
4. Instaurar una tasa sobre el carbono exterior a las fronteras de la Unión Europea para
que los productos importados reflejen su ‘justo coste del carbono, sanitario y social’.
5. Revertir las sumas así obtenidas en las fronteras de la UE al Fondo de Adaptación
previsto por el Protocolo de Kyoto.
6. En contrapartida, deberá aplicarse una tasa europea sobre el carbono dentro de la
Unión Europea.
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a todos os Estados, como alternativa de se criar um planeta mais justo
e equilibrado.
A justificativa para a criação de referidas propostas se deve ao fato
de que muitas pessoas ao redor do planeta sofrem com o processo desenfreado da globalização, tanto nos Estados do Sul, quanto nos Estados
do Norte. Os primeiros sofrem pois criam alternativas para a colocação
em prática de empresas transnacionais que muitas vezes colocam em
risco a sua população e o seu meio ambiente, pagando aos funcionários
salários muito diferentes daqueles que pagavam para os funcionários dos
Estados do Norte. O segundo sofre justamente pela saída das empresas
de seus territórios, deixando muita gente desempregada e especialmente
7. Instaurar mediante tratados bilaterales un sistema de preferencias comerciales en
beneficio de los países que mejor y más deprisa se adapten a las normas sociales y
ecológicas internacionales.
8. Instaurar una tasa armonizada a nivel europeo sobre el transporte marítimo, especialmente al amparo bajo pabellón de conveniencia y a fin de mejorar su balance de carbono.
9. Aprobar una ley nacional en Francia, a la espera de que esa ley se apruebe en Europa,
para que las empresas multinacionales que disponen de unidades de producción en los
países de bajos salarios sean consideradas responsables de los daños medioambientales
y sociales imputables a sus filiales y subcontratistas.
10. Obligación para todas las empresas que coticen en bolsa de publicar un informe
anual sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades bajo pena de sanciones, hoy inexistentes.
11. Permitir a los consumidores acceder a la información del contenido social y
medioambiental de los productos que se les ofrecen, mediante la institucionalización
de los sellos y certificaciones sociales e medioambientales.
12. Dotar a la UE de un instrumento comunitario de vigilancia de ciertas inversiones
sensibles.
13. Politizar el derecho europeo de la competencia para constituir líderes industriales
con una dimensión crítica en el mercado mundial.
14. Incluir la convergencia social y fiscal en el orden del día inmediato de la Unión
Europea.
15. Dotar a la UE de un verdadero presupuesto comunitario alimentado por una fiscalidad
europea sobre las empresas (impuesto sobre los beneficios y sobre las transacciones).
16. Dotar a nuestro país de un procedimiento antidumping a la francesa, es decir, de
mecanismos de prohibición unilateral (provisional o no) de la comercialización de
determinados productos (fuera de la UE), en caso de agresión comercial por precios
deslealmente bajos.
17. Firmar un acuerdo estratégico industrial con Alemania, definiendo veinte sectores
en los cuales tenemos un interés industrial común, y establecer colaboraciones para
relanzar la innovación que cada Estado por separado no es capaz de sostener.
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sem alternativa para procurar novos empregos, colocando em risco o
próprio Estado.

3

OS DESAFIOS DE UMA GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL

O tão esperado desenvolvimento amplo, inclusivo e equitativo não é
compatível com a preponderância dos aspectos econômicos e tecnológicos
da crise socioambiental que o mundo enfrenta. O mercado econômico
acaba se sobrepondo até mesmo na condução da sustentabilidade, deixando de lado os anseios do poder público e também da sociedade civil.
La globalización contemporánea ofrece grandes oportunidades
pero también presenta enormes desafíos. Aunque la responsabilidad mayor para aprovechar esas oportunidades y superar
esos desafíos reside en la políticas y acciones estrictamente
nacionales de cada país, también es cierto que para conseguir
esos objetivos se requiere de mayor cooperación y coordinación
internacionales – tanto para evitar que mucha gente en muchos
países quede marginada de los beneficios de la globalización
como para resolver problemas que por sua propia naturaleza
solo pueden ser atendidos satisfactoriamente midoante la acción
colectiva de las naciones –.15
A crise do Estado e do Direito é um necessário ponto de partida para
a reflexão a respeito da governança pública. O fenômeno da globalização tem gradativamente transmudado a estrutura do aparado estatal.
O Estado soberano moderno, visto como ator privilegiado no cenário
internacional, agora divide espaço com novos jogadores. A soberania
passa a ser fragmentada, e a tomada de decisão pública passa pela consideração a questões econômicas ditadas pelo mercado.
La gobernanza versa sobre la forma en que se han de alinear los
hábitos culturales, las instituciones políticas y el sistema económico de una sociedad para darle a su pueblo la buena vida que desea.
La buena gobernanza se da cuando estas estructuras se combinan
para establecer un equilibrio que genera resultados eficaces y
sostenibles en interés común de todos. La mala gobernanza se
15

BERGGRUEN, Niclolas; GERDELS, Nathan. Gobernanza inteligente para el siglo
XXI. Traducción de Federico Corriente Basús y Miguel Izquierdo Ramon. Madrid: Prisa
Ediciones, 2012. p. 23.
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da cuando das condiciones subyacentes han cambiado tanto que
práctica antes efectivas se vuelven disfuncionales o cuando adviene
la decadencia a raíz de la dominación de intereses particulares
organizados (o las dos cosas). Entonces el endeudamiento y los
déficits se hacen insostenibles, los carteles proteccionistas minan
el vigor de la economía, la corrupción destruye la confianza, la
movilidad social se estanca y la desigualdad crece. El consenso
establecido pierde legitimidad y comienza el declive.16
Segundo Baumann, há uma nova ordem mundial pautada pela
movimentação globalizada do capital. O Estado-nacional passou a se
relacionar com forças modeladoras transnacionais que são em boa parte anônimas e de difícil identificação. Estas forças exercem um papel
erosivo e desagregador no âmbito do Estado. O controle da política
econômica não está mais exclusivamente nas mãos dos mandatários
públicos. Passa também pela relação com os players que jogam permanentemente no mercado.17
É neste momento que a governança vem para retomar as rédeas
da situação e buscar um novo modelo de gestão, pautada no governo
democrático, legal, inclusivo e participativo. Onde a sociedade possa
se reconhecer no governo e a gestão pública seja um baluarte da sustentabilidade.
O problema é que a condução do processo de desenvolvimento
sustentável e da sustentabilidade não pode resultar da mera
coexistência de novas iniciativas de caráter ambiental e velhas
ações de desenvolvimento, como ocorre desde a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de Estocolmo, em 1972.18
Ocorre que há uma desgovernança política mundial da sustentabilidade, referente à atitude ou à maneira global das bases naturais das quais
depende o desenvolvimento social, econômico, ambiental e humano.
A degradação ambiental emerge do crescimento e da globalização
da economia. Esta escassez generalizada se manifesta não só na
16

BERGGRUEN, Niclolas; GERDELS, Nathan. Gobernanza inteligente para el
siglo XXI. p. 42-43.
17
18

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. p. 64-65.

VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo:
Editora 34, 2013. p. 11.
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degradação das bases de sustentabilidade ecológica do processo
econômico, mas como uma crise de civilização que questiona a racionalidade do sistema social, os valores, os modos de
produção e os conhecimentos que o sustentam. A natureza se
levanta de sua opressão e toma vida, revelando-se à produção
de objetos mortos e à coisificação do mundo. A superexploração
dos ecossistemas, que os processos produtivos mantinham sob
silêncio, desencadeou uma força destrutiva que em seus efeitos
sinérgicos e acumulativos gera as mudanças globais que ameaçam a estabilidade e sustentabilidade do planeta: a destruição da
biodiversidade, a rarefação da camada estratosférica de ozônio,
o aquecimento global. O impacto dessas mudanças ambientais
na ordem ecológica e social do mundo ameaça a economia como
um câncer generalizado e incontrolável, mais grave ainda do que
as crises cíclicas do capital. A problemática ambiental abriu um
processo de transformação do conhecimento, expondo a necessidade de gerar um método para pensar de forma integrada e
multivalente os problemas globais e complexos, assim como a
articulação de processos de diferente ordem de materialidade.19
Para Veiga, nos países ricos, a degradação do meio ambiente se reflete essencialmente do seu modelo de desenvolvimento, já nos países
subdesenvolvidos, a degradação do meio ambiente decorre do próprio
subdesenvolvimento e da pobreza. A partir disso, o autor entende necessária a monitoração e criação de barreiras não tarifárias, com base
nas preocupações ambientais. Ainda, afirma a necessidade de fundos
adicionais para financiar pesquisas acerca dos problemas dos países do
terceiro mundo, compensando mudanças significativas nos fluxos de
exportações.20
Diante desta perspectiva, a utopia ambiental mobiliza a sociedade
a construir uma nova racionalidade social e produtiva, abrindo
novas opções a um processo de governabilidade democrática
do desenvolvimento sustentável. As mudanças ambientais em
nível global estão concentrando a maior atenção da comunidade científica mundial. Mas esses processos são efeito e estão
vinculados a uma ordem econômica e uma racionalidade social
19

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.
Vozes, 2001. p. 56-57.
20

VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. p. 50.
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também globais, que estabeleceram seu predomínio em escala
mundial, penetrando nas políticas nacionais e nas economias
locais. O empobrecimento das maiorias também deixou de ser
um fenômeno localizado e controlado, para converter-se na mais
clara manifestação do fracasso da racionalidade econômica, seja
no capitalismo ou no socialismo. Hoje, o número de pobres é
maior do que nunca antes na história da humanidade, e a pobreza
extrema avassala mais de um bilhão de habitantes do planeta. Este
estado de pobreza ampliada e generalizada não pode ser atribuído
às taxas de fertilidade dos pobres, às suas formas irracionais de
reprodução e à sua resistência a integrar-se no desenvolvimento.
Hoje a pobreza é resultado de uma cadeia causal e de um círculo
vicioso de desenvolvimento perverso-degradação ambiental-pobreza, induzido pelo caráter ecodestrutivo e excludente do sistema
econômico dominante.21
A sustentabilidade constitui um novo valor social que surgiu a
partir de 1980, quando foi consagrado, no início de 1990. Com isso,
a legitimação da sustentabilidade como um novo valor é um processo
em desenvolvimento, em longo prazo, pois existem vários aspectos que
impedem a construção de uma governança global do desenvolvimento
sustentável. Estes aspectos são a proliferação de Convenções e Protocolos, com secretariados independentes, ao multiplicar e fragmentar
as instâncias decisórias das Nações Unidas, também, contribui para a
inviabilização de efetiva governança global da sustentabilidade.
O movimento ambiental incorpora novas reivindicações às
demandas tradicionais pelos direitos humanos e pela justiça
social, assim como para satisfazer as necessidades básicas e as
aspirações de desenvolvimento material e cultural da sociedade,
contribuindo para gerar uma cultura política mais plural e para
dar sentido aos processos de governabilidade democrática. Os
princípios de gestão ambiental e de democracia participativa
propõem a necessária transformação dos Estados nacionais e da
ordem internacional para uma convergência dos interesses em
conflito e dos objetivos comuns dos diferentes grupos e classes
sociais em tomo do desenvolvimento sustentável e da apropriação
da natureza. O fortalecimento dos projetos de gestão ambiental
21

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.
p. 58.
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local e das comunidades de base está levando os governos federais e estaduais, como também intendências e municipalidades,
a instaurar procedimentos para dirimir pacificamente os interesses de diversos agentes econômicos e grupos de cidadãos na
resolução de conflitos ambientais, através de um novo contrato
social entre o Estado e a sociedade civil.22
Pelo exposto, depreende-se que para o estabelecimento dessa governança global, é fundamental o diálogo sobre quais medidas seriam as
mais adequadas para promoverem a reorientação das sociedades rumo
ao desenvolvimento sustentável, respeitando as peculiaridades das
nações e tendo o envolvimento não só dos governos, mas, também, do
meio científico e dos demais atores constituintes das sociedades, tais
como ONGs e setor privado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada vez mais se percebe e se torna mais premente a necessidade de
um forte engajamento de todos os setores componentes de uma sociedade
no processo de definir e realizar os rumos para o futuro que queremos.
Para o alcance da sustentabilidade e enfrentamento dos problemas
ambientais, desde a escala global até a local, faz-se necessária a adoção
dos conceitos de governabilidade e governança ambiental, buscando-se
consolidar nas instituições os critérios da boa governança ambiental,
assim como consolidar a governabilidade ambiental no contexto das
demais políticas públicas.
Portanto, governabilidade e governança caminham juntas em busca
dos ajustes necessários para a sustentabilidade das ações públicas, o
aperfeiçoamento dos métodos e procedimentos adotados, assim como
a garantia de eficiência dos resultados esperados.
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A Consciência Ecológica
como Estratégia para um
Desenvolvimento Sustentável
contra as Armadilhas
1
do Capitalismo Global
Luciana de Carvalho Paulo Coelho2

INTRODUÇÃO
O mundo vive o fenômeno da Globalização e do domínio do capitalismo, no qual evidencia-se a prevalência de interesses econômicos sem
o devido cuidado com a proteção dos recursos naturais.
Verifica-se que o domínio econômico e a busca mundial por desenvolvimento e lucro desenfreados não demonstra nenhuma preocupação
com um desenvolvimento de forma sustentável.
Torna-se imprescindível que a Sociedade Civil e cada cidadão individualmente, adquira uma Consciência Ambiental e assuma sua
Responsabilidade Social na luta contra a degradação ambiental por um
Desenvolvimento Sustentável.
O Objetivo Geral é o de compreender os reflexos da Globalização
e do Capitalismo no meio ambiente e a necessidade de uma reflexão
para tomada de consciência individual e coletiva quanto a esta realidade
1

Artigo Científico elaborado tendo como base as regras constantes em PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo:
Conceito Editorial, 2011, p. 159-163.
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Os Objetivos Específicos são: a) analisar o conceito e a relação entre a
Globalização e o Capitalismo; b) estudar o conceito de Desenvolvimento
Sustentável; c) entender a importância de a sociedade civil desenvolver
uma Consciência e Responsabilidade Ambiental para uma mudança de
paradigma em busca de um Desenvolvimento Sustentável.
O artigo está dividido em três momentos: no primeiro, realizou-se
uma análise da Globalização e do Capitalismo, a relação entre esses fenômenos e o reflexo no meio ambiente; na segunda etapa, estudou-se o
significado de um Desenvolvimento Sustentável e a realidade provocada
pelo Capitalismo Global; já na terceira fase, analisou-se a necessidade
de uma Consciência Ecológica e Responsabilidade Social como condição
para um Desenvolvimento Sustentável.
Quanto à Metodologia, o relato dos resultados será composto na
base lógica Indutiva3. Nas diversas fases da Pesquisa, serão utilizadas
as Técnicas do Referente4, da Categoria5, do Conceito Operacional6 e
da Pesquisa Bibliográfica7.

1

GLOBALIZAÇÃO E CAPITALISMO

Vivemos um fenômeno importante chamado Globalização e não
podemos negar as influencias desta realidade global e sua relação com
o Capitalismo para toda a comunidade Mundial.
Para Ianni, a Globalização pode ser definida como:

3

“[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a
ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da
pesquisa jurídica: Teoria e prática. 11. ed. Florianópolis: Conceito editorial/Milleniuum, 2008. p. 86.
4

“[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado,
delimitando o alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica:
Teoria e prática. p. 53.
5

“[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.”
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 25.

6

“[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz.
Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 37.
7

“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 209.
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[...] desterritorialização de coisas, gentes, ideias, e/ou novo ciclo civilizado
marcado por: contradições, atravessado por movimentos de integração e
fragmentação, marcado por desigualdades e antagonismos entre os espaços
geo-históricos, locais, regionais, transnacionais e globais.8
Wood destaca que o período a que chamamos de globalização corresponde “a internacionalização do capital, seus movimentos rápidos
e livres e a mais predatória especulação financeira por todo o globo.”9
Assim, verifica-se ser a globalização um conjunto de transformações
econômicas, sociais, culturais e políticas que integram os diferentes países do mundo, pessoas e pensamentos num só mercado. Esse fenômeno
surgiu, e ainda continua a aumentar, com a evolução de novos meios de
comunicação e tecnologias cada vez mais eficazes, que fazem com que
as informações sejam processadas cada vez mais rápido.
Não se pretende realizar uma exposição contra a Globalização, mas
destacar a necessidade de uma reflexão sobre alguns efeitos que ela
provoca.
La globalización presenta muchos efectos positivos, sobre todo
para los consumidores. Pero en una lógica global, las ventajas
obtenidas no deberían serio a expensas de los productores o,
peor todavía, a expensas del interés general de los países donde
todos estos agentes operan. Urge un planteamiento sistémico.
Es un imperativo que Occidente no puede soslayar de ninguna
manera.”10
Assim, o processo de globalização não é um mal em si mesmo, mas
acarreta uma evolução para determinados limites que não podem ser
ultrapassados sem provocar desequilíbrios irreversíveis.11
Estas consequências danosas estão relacionadas com o Imperialismo
capitalista que envolve o processo de Globalização.

8

IANNI, Octávio. A era do globalismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2001, p. 14

9

WOOD, Ellen Meiksins. O Império do Capital. Tradução de Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 102.
10

MANDELBAUM, Jean; HABER, Daniel. CHINA la trampa de la globalización.
Traducción: José Antonio Bravo Alfonso. Barcelona: Urano Tendencias, 2005, p. 27.
11

MANDELBAUM, Jean; HABER, Daniel. CHINA la trampa de la globalización.
2005, p. 27.
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Neste sentido destaca Wood:
Comecemos pela premissa de que o capitalismo global é o que é
não somente por ser global, mas, acima de tudo, por ser capitalista. Os problemas que associamos à globalização – a injustiça
social, o abismo crescente entre ricos e pobres, os “déficits democráticos”, a degradação ecológica, e assim por diante – não
existem simplesmente porque a economia é “global, ou porque
as empresas globais são incomparavelmente cruéis, nem mesmo
por serem excepcionalmente poderosas. Esses problemas existem
porque o capitalismo, seja ele nacional ou global, é movido por
certos imperativos sistêmicos: o imperativo da concorrência, da
maximização dos lucros e da acumulação, que inevitavelmente
exigem a colocação do valor de troca na frente do valor de uso
e do lucro na frente das pessoas. Nem mesmo a empresa mais
benigna ou “responsável” consegue fugir dessas compulsões,
e deve seguir as leis do mercado para sobreviver – o que inevitavelmente significa colocar o lucro acima de todas as outras
considerações, com todas as suas consequências perdulárias e
destrutivas. Essas compulsões também exigem a constante auto
expansão do capital. A globalização, por mais que tenha intensificado tais imperativos, é o resultado deles e não sua causa.12
Esse capitalismo global, consiste na força e no domínio econômico
de grandes potências mundiais, o que não significa que tomem o lugar
do Estado.
Aqui, a alegação não é que o poder do capital em condições de
“globalização” tenha fugido ao controle estatal e tornado o Estado territorial cada vez mais irrelevante. Pelo contrário, meu
argumento é que o Estado é hoje mais essencial do que nunca
para o capital, mesmo – ou especialmente – na sua forma global.
A forma política da globalização não é um Estado global, mas
um sistema global de Estados múltiplos, e a forma específica
do novo imperialismo vem da relação complexa e contraditória
entre o poder econômico expansivo do capital e o alcance mais
limitado da força extraeconômica que o sustenta.13

12

WOOD, Ellen Meiksins. O Império do Capital. 2014, p. 24.

13

WOOD, Ellen Meiksins. O Império do Capital. 2014, p. 17-18.
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Assim, pode-se destacar que no mundo de hoje a forma política da
Globalização não é um Estado global, mas um sistema global de múltiplos Estados locais, organizados numa relação complexa de dominação
e subordinação. Registra-se que o tipo de dominação ocorrida hoje,
num mundo capitalista globalizado, vai muito além da capacidade de
controle político direto ou da ocupação colonial, estando, na verdade
relacionada, com a imposição e manipulação das operações de um mercado capitalista.14
Ocorre que no caminho desse processo de dominação capitalista,
e no atual estágio global de desenvolvimento, deixaram-se de lado as
preocupações ambientais e sociais, através de um crescimento de forma
desordenada e desestruturada sob o ponto de vista sustentável, cujos
reflexos são sentidos nos dias atuais e comprometem o futuro de toda
humanidade.
Com efeito, esse processo célere de industrialização e internacionalização do capital, que resulta da globalização capitalista vivida hoje,
acabou por ampliar a pobreza e a desigualdade social, gerando verdadeiro
abismo econômico entre dominantes e dominados, além de incalculáveis
prejuízos para o meio ambiente.
Apesar de muitos insistirem que a Globalização tem aspecto apenas
positivo, pois criará mais comércio, o comércio criará o crescimento e
o crescimento removerá a pobreza, esta não é a realidade. O que não se
considera neste argumento é que a Globalização e a liberação do comércio e do investimento criam crescimento através da destruição do meio
ambiente e dos meios de vida locais e sustentáveis. Desta forma, criam
pobreza, em vez de removê-la, podendo-se afirmar que as políticas de
Globalização aceleraram e aumentaram a destruição ambiental.15
Staffen e Morais Dda Rosa ressaltam que
o desenvolvimento global, aliado à proteção substancial do meio
ambiente, constitui um dos grandes desafios para as sociedades
contemporâneas, tanto em suas esferas privadas quanto públicas.
A busca inconsequente e egocêntrica por bem-estar e felicidade

14
15

WOOD, Ellen Meiksins. O Império do Capital. 2014, p. 27-28.

SHIVA, Vandana. O mundo no limite. In: GIDDENS, Anthony; HUTTON, Will.
(Org.) Convivendo com o capitalismo Global. Tradução de Maria Beatriz de Medina.
Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 166.
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em razão de padrões irresponsáveis de produção, consumo e
deleite, contribui decisivamente para a crise ecológica global.16
Portanto, é necessário que ao lado do Capitalismo global haja uma
reflexão e além disso, ações, direcionadas para um Desenvolvimento
Sustentável.

2

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA REFLEXÃO
NECESSÁRIA

Verifica-se que o império capitalista e a Globalização tem imposto
um desenvolvimento desenfreado e à qualquer custo, sem refletir e se
preocupar com a preservação dos recursos naturais para as presentes
e futuras gerações.
Não se defende a estagnação econômica ou a ausência de um desenvolvimento social, contudo, enfatiza-se a necessidade de um modelo de
Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, destaca-se o conceito de
Marques, por Baumgarten:
O conceito de Desenvolvimento Sustentado [...] tem três vertentes principais; crescimento econômico, equidade social e
equilíbrio ecológico. Apregoa o ‘espírito de responsabilidade
comum’, como processo de mudança no qual a exploração de
recursos materiais, as inversões financeiras e as rotas de desenvolvimento tecnológico deverão adquirir, mundialmente, um
sentido harmonioso na construção de um futuro justo, seguro e
próspero. O desenvolvimento tecnológico, especialmente, deverá
ser reorientado para metas de equilíbrio com a natureza e de
incremento da capacidade de inovação tecnológica de países em
desenvolvimento (MARQUES, 1991, p. 17).17
A própria Constituição Federal, destacou a Sustentabilidade como
um requisito primordial e indispensável para um desenvolvimento econômico que envolva a manutenção dos recursos naturais, diminuindo
16

ROSA, Alexandre Morais da; STAFFEN, Márcio Ricardo. Ensaios sobre o discurso
constitucional e da sustentabilidade. Dados eletrônicos. Itajaí: UNIVALI, 2012, p. 48.
Disponível em: <www.univali.br/ppcj/ebook>. ISBN 978-85-7696-090-4

17

BAUMGARTEN, Maíra. Conhecimento e Sustentabilidade: políticas de ciência,
tecnologia e inovação no Brasil contemporâneo. Porto Alegre: Editora UFRGS/ Sulina,
2008, p. 30.
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as desigualdades econômicas e possibilitando melhores condições de
vida para a população, sem degradação do ambiente natural.
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.18
Denise conceitua a Sustentabilidade como sendo um conjunto de
normas e preceitos mediante os quais se desenvolvem e garantem os
direitos fundamentais e, por outra, os valores que sustentam a liberdade,
a justiça e a igualdade, que se converteram em Princípios universais do
direito que inspiram o ordenamento jurídico das nações mais civilizadas
e da comunidade internacional.19
Além de definir, é preciso alcançar-se uma aplicação prática para que
a Sustentabilidade se efetive.
Capra enfatiza que não é difícil chegar-se a uma Efetividade prática
da Sustentabilidade, pois as respostas para um desenvolvimento sustentável podem ser encontradas na própria natureza:
A chave de uma definição operativa de sustentabilidade ecológica
é a percepção de que nós não precisamos inventar comunidades
humanas sustentáveis a partir do nada; podemos moldá-las segundo os ecossistemas naturais, que são comunidades sustentáveis
de vegetais, animais e microorganismos. Como a característica
mais marcante da “casa-Terra” é a sua capacidade intrínseca de
sustentar a vida, uma comunidade humana sustentável tem de
ser feita de tal maneira que seus modos de vida, negócios, economia, estruturas físicas e tecnologia não prejudiquem a capacidade intrínseca da natureza de sustentar a vida. As comunidades
sustentáveis desenvolvem seus modos de vida no decorrer do
tempo, mediante uma interação contínua com outros sistemas
vivos, tanto humanos quanto não-humanos. A sustentabilidade

18
19

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia. O princípio da sustentabilidade e os portos:
a atividade portuária como garantidora da dimensão econômica e social do princípio
da sustentabilidade. 2011. Tese (Doutorado em Direito Ambiental e Sustentabilidade)
– Universidade de Alicante, Alicante, Espanha, 2011, p. 130.
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não implica uma imutabilidade das coisas. Não é um estado
estático, mas um processo dinâmico de coevolução.20
Neste mesmo sentido, Lutzenberger também destaca a necessidade
de primeiro conhecermos o funcionamento da natureza, o que implica
em uma mudança de paradigma na forma como o homem tem agido.
É importante se inspirar e se aliar a própria natureza, conhecendo e
imitando seus métodos inteligentes em vez de sempre combatê-la, pois
essa seria a forma para um convívio rico e saudável. Para um convívio
sustentável.21
Contudo, não é isso que se observa na prática, pois a ordem mundial
estabelecida permanece a mesma, com as mesmas práticas políticas,
econômicas e essencialmente agressivas à natureza.
Verifica-se que
[...] não há mudanças substanciais, nem se sustentam novos paradigmas para entender o que está acontecendo. As regras básicas
da ordem mundial são como têm sido sempre: o império da lei
para o fraco; o da força para o forte; os princípios da racionalidade
econômica para os fracos, o poder e a intervenção do Estado para
os fortes. Igual ao passado, o privilégio e o poder não se submetem
voluntariamente ao controle popular ou à disciplina do mercado
e, portanto, procuram debilitar a verdadeira democracia e ajustar
os princípios de mercado ás suas necessidades específicas.22
Apesar de o mundo correr atrás da modernidade, a realidade vivenciada demonstra que se quisermos ser um país realmente moderno,
teremos que abandonar as formas de uso predatórias e as tecnologias
de saque à natureza.
Importante registrar que a preocupação com um Desenvolvimento
Sustentável não se restringe a um problema do presente, mas o foco do
problema ecológico está no impacto e nas consequências da atividade
econômica de forma desordenada de uma geração sobre a qualidade de
vida das gerações futuras. Essas consequências danosas ocorrem em
20

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. Tradução:
Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2002, p. 238.
21

LUTZENBERGER, José Antônio. Crítica ecológica do pensamento econômico.
Porto Alegre: L&PM, 2012, p. 149.
22

CHOMSKY, Avram Noam. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL(Y EL VIEJO), p. 344.

A Consciência Ecológica como Estratégia para um Desenvolvimento Sustentável contra as Armadilhas

129

virtude da utilização de recursos naturais finitos e à acumulação de
poluição no ambiente. Não existe outra alternativa, senão a descoberta
de vias de desenvolvimento compatíveis com a estabilidade, e, capazes
de gerar um Desenvolvimento Sustentável.23
Na busca pela Sustentabilidade também não se devem esperar resultados imediatos, tratam-se de ações imediatas e necessárias para
alcançar resultados futuros que farão grande diferença no presente, mas
principalmente no futuro da humanidade.
Cechin destaca que quando se fala de Desenvolvimento Sustentável,
está se referindo a projeções de longo prazo. E o grande problema é
que as projeções fundadas nos modelos convencionais da economia são
geralmente a-históricas, deterministas e não consideram a diversidade
de agentes, produtos, instituições e tecnologias, motivo pelo qual os
modelos utilizados não dão conta da incerteza, da complexidade e da
longevidade desta trajetória.24
Conforme demonstrado no item anterior, o grande vilão do desenvolvimento sustentável está relacionado com o capitalismo global e
suas estratégias praticadas na busca pelo lucro a qualquer custo em
detrimento da preservação de recursos naturais.
Neste sentido, Capra enfatiza que “[...] torna-se cada vez mais evidente que nossos sistemas industriais complexos, tanto sob o aspecto da
organização quanto sob o da tecnologia, constituem a força principal de
destruição do ambiente planetário e, a longo prazo, a principal ameaça
à sobrevivência da humanidade.”25
Vivemos uma época de ganancia econômica em que as economias
podem ser consideradas negativas, pois tomam os recursos dos pobres e
da natureza e convertem em riquezas das corporações. Impõe padrão de
consumo e de produção não-sustentáveis por todo o planeta, tomando
dos povos e da natureza mais do que devolvem e destruindo mais do
que produzem.26

23

CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas
Georgescu-Roegen, p. 101-102.
24

CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas
Georgescu-Roegen, p. 101-102
25

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. 2002,
p. 110.
26

SHIVA, Vandana. Las Nuevas Guerras de la Globalización. Semillas, agua y
formas de vida. Traduccíon: Néstor Cabrera. Madrid: Editorial Popular, 2007, p. 115.
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Hoje, o caminho para se alcançar uma sociedade sustentável é repleto de obstáculos, na medida em que existe uma restrita consciência
na sociedade a respeito das implicações do modelo de desenvolvimento
em curso.
Shiva destaca que uma mudança desta condição requer uma recuperação dos bens e uma mudança de paradigma através de uma combinação
de ações em nível local, nacional e global.27
Isso significa que há esperança para um futuro promissor, mas é
indispensável que ações e recursos sejam empregados para desenvolver
estruturas para um desenvolvimento sustentável. Um requisito prévio
para alcançar-se um progresso sério nessa direção é a destruição das
estruturas autoritárias e repressivas, a criação de uma atmosfera de
tolerância e defesa da liberdade de expressão, a organização de forças
populares construtivas e, em geral, avançar o quanto possível até uma
democracia participativa.28
Este objetivo envolve a participação e o envolvimento de cada cidadão
no seu papel a desempenhar, desafiando e desmascarando autoridades
ilegítimas e contrarias ao Desenvolvimento Sustentável e trabalhando
para ampliar o alcance da liberdade e da justiça, pois apenas desta forma
podemos pensar no futuro com um mundo no qual uma pessoa decente
possa viver.29

3

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

É salutar que estamos vivendo um tempo onde a Globalização e o
Império Capitalista exercem um domínio irracional sobre a realidade
na busca pelo poder e pelo domínio econômico, havendo um descuido
geral com os recursos naturais e com um planejamento sustentável.
Isso faz com que vivenciemos uma realidade que apresenta-se como
um paradoxo em si mesma, de um lado dominadores que buscam o lucro
sem pensar na maioria e nos recursos naturais e de outro os dominados
27

SHIVA, Vandana. Las Nuevas Guerras de la Globalización. Semillas, agua y
formas de vida. 2007, p. 122.
28

CHOMSKY, Avram Noam. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL(Y EL VIEJO) Tradução de Carmen Castells. Título Original: World Orders: Old and New,. Crítica: Barcelona,
1994, p. 344.
29

CHOMSKY, Avram Noam. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL(Y EL VIEJO) Tradução de Carmen Castells. Título Original: World Orders: Old and New,. Crítica: Barcelona,
1994, p. 344.
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que sofrem com as consequências do desenvolvimento insustentável e
vivem marginalizados.
Chomsky nos alerta:
Quanto poderá durar tudo isso? Será realmente possível construir
uma sociedade internacional a partir de algo parecido ao modelo de terceiro mundo, com ilhas de grandes privilégios em um
arquipélago de miséria; umas ilhas que serão bem maiores nos
países ricos, com controles de caráter totalitário dentro de formas
democráticas que serão cada vez mais somente uma fachada? Ou
a resistência popular, que também terá que internacionalizar-se
para triunfar, será capaz de desmantelar essas crescentes estruturas de violência e dominação e de levar adiante os centenários
processos de expansão da liberdade, da justiça e da democracia
que estão sendo abortados e invertidos na atualidade? Essas são
as grandes perguntas do futuro.30
Devemos estar alertas de que é preciso mudar o atual paradigma
e existe esperança para o nosso futuro e das próximas gerações e esta
esperança está em nossas próprias mãos, cidadãos e sociedade civil.
É preciso parar de atribuir a responsabilidade apenas aos Estados,
Multinacionais, poderes políticos e econômicos e assumirmos o compromisso individual de que somos todos responsáveis pelo futuro que
teremos ter.
Esse comprometimento exige consciência individual e coletiva sobre a atual realidade, os problemas vivenciados e as possibilidades de
mudança, além de interesse participativo nas tomadas de decisões para
o futuro que queremos alcançar.
Nesse sentido importante enfatizar que a aquisição de consciência
ambiental por cada cidadão, assume cada vez mais uma função transformadora, na qual a corresponsabilização dos indivíduos torna-se uma
condição essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento,
qual seja, um Desenvolvimento Sustentável.
O atual momento em que vivemos, a sociedade em crise, representa
uma importante condição para a tomada de consciência do esgotamento

30

CHOMSKY, Avram Noam. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL(Y EL VIEJO) Tradução de Carmen Castells. Título Original: World Orders: Old and New,. Crítica: Barcelona,
1994, p. 341-342.
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do atual modelo de produção, designando um novo estágio da sociedade,
no qual começam a tomar corpo as ameaças produzidas pelo modelo
econômico estabelecido.
Neste sentido Chomsky assevera:
Bem, me parece que a situação é similar à que se chega depois
de examinar o muito provável potencial de catástrofe ecológica:
ou bem e deixa o controle desses assuntos em mãos dos atuais
interesses do poder e o resto da população simplesmente abdica,
vai à praia e confia em que seus filhos sobreviverão de algum
modo, ou as pessoas se organizam o suficiente para desmontar
todo o sistema de exploração e colocá-lo, finalmente, sob controle
participativo. A primeira possibilidade leva ao desastre absoluto;
a segunda, está aberta a todo tipo de abordagens. Por exemplo:
nem sequer a rentabilidade seria o mais importante, o importante
seria viver de maneira decente.31
O mesmo autor enfatiza a necessidade de começarmos a raciocinar
sobre as coisas e não apenas aceitarmos tudo da forma como nos é
apresentada pela cultura oficial. É preciso conseguir chegar a uma
situação em que a sociedade e todas as suas instituições e estruturas
se estabeleçam de maneira que maximizem a capacidade do cidadão
de eleger opções mais saudáveis.32
Precisamos ter consciência do que vivemos, de que é possível viver
melhor e nos engajarmos pra fazer diferente e fazer a diferença no propósito por um Desenvolvimento Sustentável no mundo em que habitamos.
Shiva destaca em seus livros a destruição dos sistemas alimentícios e
agrícolas por parte das grandes empresas globais, bem como a resistência
mostrada contra esta realidade por parte de movimentos populares. A
autora destaca que não é inevitável que as grandes empresas controlem
nossas vidas e governem o mundo. Nós temos a possibilidade real de
determinar nosso próprio futuro.33

31

CHOMSKY, Avram Noam; CHOMSKY ESENCIAL. Tradução de Jorge Vigil. Título
Original: Understanding Power. The Indispensable Chomsky. Barcelona: Austral, 2012, p. 88.
32

CHOMSKY, Avram Noam; CHOMSKY ESENCIAL. Tradução de Jorge Vigil. Título
Original: Understanding Power. The Indispensable Chomsky. Barcelona: Austral, 2012, p.
430-431.
33
SHIVA, Vandana. Cosecha Robada. El secuestro del suministro mundial de
alimentos. Traducción: Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós, 2011, p. 13.
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Aliás, nós não temos apenas a possibilidade, nós temos a obrigação
ecológica e social de participar e lutar pela democratização de todos os
assuntos que envolvem a busca por um Desenvolvimento Sustentável.
Shiva destaca em sua luta, a oposição contra o totalitarismo alimentício, contudo, as propostas de consciência e engajamento popular
trazidas pela autora se aplicam a todas as questões referentes ao objetivo
de mudança da realidade ambiental.34
A autora destaca que “a este totalitarismo alimentario solo se le
puede poner freno por medio de grandes movilizaciones ciudadanas a
favor de la democratización del sistema alimentario. Esa movilización
está empezando a ganar impulso en Europa, Japón, India, Brasil y otras
partes del mundo.”35
Isso implica que a busca pela democratização na luta pela preservação dos recursos naturais requer a participação de todos e de cada um
individualmente, se queremos atingir uma mudança global, devemos
começar com ações locais.
Essas ações locais dependem da conscientização geral da responsabilidade individual de cada cidadão para tomada de atitudes através de
ações diárias que façam diferença na pequena realidade social em que
está inserido. Não vamos mudar o mundo, sem decidirmos contribuir
para mudança do local.
La democracia global, que comienza con las acciones diarias de
las personas, basada en los principios dé la justicia, la sostenibilidad y la paz, ofrece el potencial para cambiar la manera en que
operan el gobierno, las organizaciones ínter-gubernamentales
y las corporaciones. Crea un nuevo paradigma para el gobierno
global a la vez que concede poder a las comunidades locales,
y la posibilidad de reforzar la seguridad ecológica y mejorar la
seguridad económica.36
Em qualquer lugar que estivermos há muito trabalho de grande valor
social e humano em prol de um ambiente saudável a realizar, contudo,
34

SHIVA, Vandana. Cosecha Robada. El secuestro del suministro mundial de
alimentos. 2011, p. 32.
35

SHIVA, Vandana. Cosecha Robada. El secuestro del suministro mundial de
alimentos. 2011, p. 32.
36

SHIVA, Vandana. Las Nuevas Guerras de la Globalización. Semillas, agua y
formas de vida. 2007, p. 123.
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nem sempre existem pessoas conscientes e dispostas a fazê-lo e isso faz
com que a própria sociedade sofra a consequência de seu desinteresse
e descaso com aquilo que deveria ter mais valor.
A necessidade de consciência ambiental e responsabilidade social
representa uma demanda atual para que a sociedade esteja mais motivada e engajada para assumir um papel mais propositivo. Isso requer
maior participação para questionar os atos do governo, bem como ações
pessoais, de forma concreta, que contribuam para o desenvolvimento
aliado à sustentabilidade.
Afinal de contas o que se visa proteger são os recursos naturais e a
própria vida humana, bens de valor inestimável.
É possível determinar um preço para a vida humana, o ecossistema, ou o clima? São bens preciosos que não tem preço e por isso, não
podemos permitir que o domínio econômico prevaleça sobre a nossa
possibilidade de ação em gerar mudanças, pois o dano aos ecossistemas
e a perda de vidas humanas não tem preço.37
A reflexão e preocupação com o Desenvolvimento Sustentável
representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que
não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que são a base da
comunidade.
É preciso que a Sociedade Civil, através de cada cidadão, a partir
de uma consciência adquirida, se envolva através de ações locais e
globais a fim de, em meio a múltiplas possibilidades, buscar caminhos
que possam direcionar o comportamento humano e as relações sociais
visando assegurar a dignidade humana e a sustentabilidade de forma a
não comprometer as condições de vida das gerações presente e futura.
Portanto, deve-se valorizar, através de diversas formas de conhecimento, a formação de cidadãos com consciência local e planetária quanto
a importância de um Desenvolvimento Sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se na presente pesquisa que a Globalização e o Capitalismo
têm provocado uma busca desenfreada pelo crescimento econômico e
37

CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas
Georgescu-Roegen. 2010, p. 200.
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o domínio dos mercados sem uma preocupação com a proteção dos
recursos naturais.
Nesse contexto, constatou-se a importância de uma verdadeira
mudança de paradigma a fim que se privilegie um desenvolvimento
sustentável, com a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais
que são indispensáveis para a sobrevivência do próprio ser humano da
presente e futura geração.
A noção de Sustentabilidade implica, necessariamente, uma relação
direta entre justiça social, qualidade de vida, proteção ambiental e a
ruptura com o atual padrão de desenvolvimento
Nesse contexto, destacou-se a consciência ambiental direcionando
para propostas pedagógicas centradas na responsabilidade, mudança de
comportamento e participação ativa da sociedade.
Verificou-se que a postura de apatia dos cidadãos decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência ambiental e de um
déficit de práticas individuais e comunitárias baseadas no envolvimento
dos cidadãos, que proponham uma nova cultura de direitos baseada na
motivação e na coparticipação de todos na gestão ambiental.
Portanto, constatou-se que, na atual fase do Desenvolvimento Global, o qual é dominado por fatores econômicos, torna-se imprescindível
que a Sociedade Civil e cada cidadão, individualmente, adquira uma
Consciência Ambiental e assuma uma Responsabilidade Social na luta
por um Desenvolvimento Sustentável.
Neste propósito é salutar um engajamento de todos em busca do
futuro que desejamos alcançar.
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INTRODUÇÃO
O artigo tem como tema principal a busca de uma análise do escorço
histórico da Avaliação Ambiental Estratégica através de uma verificação
de sua desenvoltura em âmbito mundial e brasileiro.
O tema se faz importante, pois não há como se compreender o
presente sem antes o passado ser analisado, sendo que para melhor se
estudar os objetivos de determinado instituto legal necessário é entender seu surgimento e desenvoltura, motivo este que torna os estudos
de análise de evolução histórica tão importantes.
O desenvolvimento do artigo se dará primordialmente no âmbito
do Direito Ambiental, onde se buscará analisar doutrinas e legislações
ambientais específicas com a temática.
Por tudo isto, este artigo terá como objetivo geral ANALISAR a
evolução histórica da Avaliação Ambiental Estratégica no mundo e que
implicações tal desenvoltura teve sobre o Brasil; e objetivos específicos
VERIFICAR o surgimento dos dispositivos legais mundiais que tratam
sobre Avaliação Ambiental Estratégica e quais suas principais características; e ESTUDAR os avanços já obtidos no Brasil no que diz respeito
à Avaliação Ambiental Estratégica.
Portanto como problemas centrais serão enfocados os seguintes
questionamentos: Como e onde surgiu a Avaliação Ambiental Estratégica? Como seguiu a aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica
no mundo? Quais as principais normativas a tratarem da Avaliação
Ambiental Estratégica no mundo? A Avaliação Ambiental Estratégica
possui disposição legal no Brasil? Como a Avaliação Ambiental Estratégica vem sendo utilizada no Brasil?
Para tanto o artigo foi dividido em duas partes: “O nascimento de um
instrumento ambiental e sua desenvoltura mundial”; e “A construção
da ideia da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil”.
Na metodologia foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de tratamento de dados o método cartesiano e no relatório
da pesquisa foi empregada a base indutiva. Foram também acionadas
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as técnicas do referente4, da categoria5, dos conceitos operacionais6, da
pesquisa bibliográfica7 e do fichamento8.

1

O NASCIMENTO DE UM INSTRUMENTO AMBIENTAL E SUA
DESENVOLTURA MUNDIAL

Antes do início do estudo da evolução histórica de aplicação mundial
do instrumento ambiental Avaliação Ambiental Estratégica, doravante
AAE, importante é realizar-se uma pequena introdução de abordagem
conceitual para o melhor desenvolvimento da lógica de estudo.
A AAE é instrumento bastante amplo, ligado às Políticas Públicas
e à governança, constituindo-se como importante ferramenta de gestão ambiental “[...] que fornece oportunidades para a formulação de
políticas, planos e programas mais sensíveis às questões ambientais;
facilita a integração e coordenação entre vários atores institucionais; e
aumenta e fortalece a participação pública.”9

4

“explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa”.
(PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa
jurídica. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2007. p. 241).
5

“palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia” (PASOLD,
Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. p. 229).
6

“definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito
de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas” (PASOLD, Cesar
Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. p. 229).
7

“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”
(PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa
jurídica. p. 240).
8

“Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou
resume e/ou reflete e/ou analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese
ou Dissertação, um Artigo ou uma aula, segundo Referente previamente estabelecido”
(PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa
jurídica. p. 233).
9

PELLIN, Angela et al. Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil: considerações a respeito do papel das agências multilaterais de desenvolvimento. Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro: ISSN 1413-4152. v. 16. no 1. Mar. 2011. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522011000100006&lang=pt>. Acesso em: 20 mar. 2012.
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Riki Therivel10 é breve ao conceituá-la como “[...] um processo que
objetiva integrar as considerações de meio ambiente e sustentabilidade
em tomada de decisões estratégicas.”11
Deve-se ter em mente que a AAE tem o dever de discutir políticas
públicas, não sendo apenas um instrumento para justificá-las, “[...]
necessitando estar articulada com seu processo de formulação, a fim
de subsidiar a tomada de decisão frente a alternativas viáveis e sua
comparação.”12
Na realidade, a AAE vem a se diferenciar dos demais instrumentos
de controle ambiental devido à sua amplitude, sua ligação com as políticas públicas e a governança ambiental, relacionando-se diretamente
com políticas, planos e programas, conhecido no mundo doutrinário
ambiental como “PPP’s”, sendo nesse sentido que Riki Therivel e Maria
Partidário13 desenvolvem um conceito bastante básico e direto: “Avaliação Ambiental (AA) de uma ação estratégica: uma política, plano ou
programa.”
Maria Partidário14 considera que o objetivo da AAE consiste em
facilitar a integração ambiental e a avaliação das oportunidades e dos
riscos de estratégias decorrentes de uma ação no quadro de um desenvolvimento sustentável. Sendo necessário considerar que estas estratégias
de ação estão fortemente associadas à formulação de políticas, sendo
desenvolvidas no contexto de processos de planejamentos e programação.
Foi o Estados Unidos da América o país pioneiro mundial na regulamentação da Avaliação de Impacto Ambiental, doravante AIA, como
um conjunto amplo de requerimento de avaliação ambiental, através do

10

THERIVEL, Riki. Strategic Environmental Assessment in Action. 2. ed. London;
Washington: Earthscan, 2010. p.3.
11

Tradução livre da autora do original: “Strategic environmental assessment (SEA) is
a process that aims to integrate environmental and sustainability considerations into
strategic decision-making.”.
12

MACIEL, Marcela Albuquerque. Políticas públicas e desenvolvimento sustentável:
Avaliação ambiental estratégica como instrumento de integração da sustentabilidade
ao processo decisório. Anais do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. São
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. 1. v. p. 463.
13

THERIVEL, Riki; PARTIDARIO, Maria R. Introduction. In: THERIVEL, Riki; PARTIDÁRIO, Maria R. (Eds.) The practice of strategic environmental assessment.
London: Earthscan, 1996. p. 4.
14

PARTIDÁRIO, Maria R. Guia de boas práticas para avaliação ambiental estratégica: orientações metodológicas. Amadora: Agência Portuguesa de Ambiente, 2007. p. 9.
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seu Ato de Política Nacional do Meio Ambiente (National Environmental
Policy Act), doravante NEPA, já no ano de 1969.
Segundo Gary Haq15 todo o sistema de AIA apresentou-se como
uma convergência de diversos fatores, como por exemplo, uma tradição
de planejamento nacional, um novo nível de preocupação pública com
o meio ambiente; o aumento das escalas e preocupações mais amplas
dos grandes programas de desenvolvimento; e o fracasso dos procedimentos de avaliação e de revisão de projetos para contabilizar impactos
ecológicos e sociais evidentes.
“NEPA apresenta uma política nacional ambiental e, como forma de
alcançar essa política, requer que agências federais avaliem os impactos
ambientais de suas ações.”16
Contudo, salienta-se que de antemão a criação pela legislação americana apenas previu a utilização da AIA17, porém a lacuna legal deixada
pela expressão “ações federais” fez com que se abrissem discussões
conceituais, onde houve, então, a regulação de incorporar àquela legislação, também, as políticas, planos e programas.

15

HAQ, Gary. Background and context of a strategic environmental assessment. In:
CARATTI, Pietro; DALKMANN Holger; JILIBERTO, Rodrigo. Analysing Strategic
Environmental Assessment. Towards better decision-making. Chelteham, UK;
Northampton, USA: Edward Elgar, 2004. p. 5.
16

Tradução livre da autora do original: “NEPA sets out a national environmental
policy and, as a means of achieving this policy, requires that federal agencies assess the
environmental impacts of their actions.” In: THERIVEL, Riki. Strategic Environmental
Assessment in Action. p. 45-46.
17

Salienta-se que para a visão americana AIA e AAE são instrumentos distintos, a
primeira ligada a projetos e a segunda a políticas, planos e programas. Para o pensamento da autora, que segue corroborado por Edis Milaré (leia mais sobre o assunto
em: MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 739-775);
Felipe Campanha Demarchi e Flavia Trentini (leia mais sobre o assunto em: DEMARCHI, Felipe Campanha; TRENTINI, Flávia. Estudo de impacto ambiental: apreciação
crítica sobre a sua efetividade. In: BENJAMIM, Antonio Herman; et al. (Org.) Anais
do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. PNMA: 30 anos da Política Nacional
de Meio Ambiente. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. 3. v.);
e Gary Haq (leia mais sobre o assunto em: HAQ, Gary. Background and context of a
strategic environmental assessment. In: CARATTI, Pietro; DALKMANN Holger; JILIBERTO, Rodrigo. Analysing Strategic Environmental Assessment. Towards better
decision-making. p. 7-9), a AIA é um instrumento genérico, do qual decorrem algumas
espécies, muitas delas observadas no Brasil, como por exemplo, o Estudo de Impacto
Ambiental, o Estudo de Viabilidade Ambiental, o Relatório Preliminar Ambiental e
o Relatório do Controle Ambiental, porém outras não, como é o caso da Avaliação
Ambiental Estratégica.
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A expressão “ações federais” acabou por ser considerada pelo Conselho de Qualidade Ambiental (Council for Envionmental Quality) como
os projetos, programas, regras, regulamentos, planos, políticas ou procedimentos levados a efeito pelo governo americano. Tornando o EUA
o primeiro país a contar com um requisito formal e legal de AAE.18
Interessante salientar que apesar de possuir a primeira legislação a
tratar sobre o tema esta foi pouco alterada e aperfeiçoada, funcionando praticamente da mesma forma desde o referido ano de criação. A
legislação não lista quais os tipos de ações estratégicas que requerem
AAE, ficando a exigência numa definição vaga de todas as propostas de
legislação ou outra ação Federal maior que afete significativamente a
qualidade do meio ambiente humano, reduzindo-se, portanto, apenas
a iniciativas federais ou que requeiram aprovação federal.19
Seguindo uma ordem cronológica, após mais de 20 anos da legislação americana, a Nova Zelândia promulga em 1991 a Lei 69/199120,
Política de Gestão de Recursos, onde acaba por integrar os princípios
da avaliação ambiental à estrutura formal de planejamento, resultando
num esquema de abordagem integrada de planejamento, avaliação e
gestão ambiental, adotando duas formas de incorporação dos princípios
de avaliação ambiental e gestão sustentável de recursos: avaliação de
impacto ambiental de projetos e avaliação ambiental dos instrumentos
de planejamentos, a englobar, este último, políticas e planos.21
Na Nova Zelândia a AAE é aplicada a todo tipo de decisões estratégicas (políticas, planos e programas), excluindo-se setores de gestão
costeira e de exploração de recursos minerais, sem possuir métodos
específicos.22

18

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO, Brasília: MMAqSQA, 2002. p. 39.
19

THERIVEL, Riki. Strategic Environmental Assessment in Action. p. 46-47.

20

NOVA ZELÂNDIA. Resource Management Act 1991. 22 jul. 1991. Disponível
em: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/DLM230265.html>
Acesso em: 15 abr. 2015.
21

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 27.
22

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 27-28.
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O ano de 1993 foi um bom ano para a AAE, no referido ano houve
a implementação da mesma na Holanda, Grã-Bretanha e Dinamarca,
através de atos normativos específicos.
Na Holanda a AAE vem como uma evolução intrínseca da AIA de
projetos23, sendo que, inclusive, para a avaliação de planos e programas é usado o mesmo quadro regulamentar dos projetos sem qualquer
alteração. A AIA de projetos foi introduzida na legislação já no ano de
1987, sendo que já naquela época aplicava-se à alguns tipos de planos
e decisões políticas que envolvessem uso do solo e suas modificações,
abastecimento de água, gestão de resíduos, aplicação de combustíveis
fósseis e energia eólica, contudo diversas outras propostas de lei, política e planejamento ficavam à margem da exigência de avaliações.24
No ano de 1993, após uma revisão na política ambiental ocorrida em
1991, que determinou a necessidade de acompanhamento e informações
à qualquer proposta estratégica com consequência potencialmente significativa ao meio ambiente, o governo holandês concluiu que mesmo assim
tais requisitos ainda não eram satisfatórios, determinando a introdução
formal de exigências para a consideração de impactos ambientais no
processo de tomada de decisão por meio de requisitos estabelecidos no
Plano Nacional de Meio Ambiente. Dessa forma, a AAE é regularmente
usada como subsídio à formulação de políticas sob a forma de Teste
Ambiental, planos e programas sob a forma de “Avaliação de Impacto
Ambiental Estratégica” (Strategic Environmental Impact Assessment).25
Na Dinamarca a AAE foi adotada no ano de 1993 por meio de um
despacho administrativo do Gabinete do Primeiro Ministro o qual
determinou que todas as propostas de legislação e outras propostas
governamentais submetidas à aprovação do Parlamento fossem acompanhadas de uma avaliação ambiental. No ano de 1995 um novo despacho
estendeu os tipos de impacto que deveriam ser avaliados.26
23
Quase todos os países estudados referenciam-se à AIA de projetos, no Brasil esse
tratamento é dado ao Estudo de Impacto Ambiental.
24

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 37.
25

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 37.
26

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 31.

144 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

Como a sua aplicação não se dá por legislação formal e sim por ato
administrativo, a AAE acaba dependendo do apoio governamental e da
intenção de cumprir seus objetivos tanto por parte do Ministério do
Meio Ambiente como dos outros ministérios, tornando a decisão de
proceder a AAE discricionária.27
Na Grã-Bretanha a AAE é instrumento de ampla aplicação, estando
regulamentada por três documentos de diretrizes, sendo o primeiro
datado de 1993: Apreciação Ambiental de Planos de Desenvolvimento
(Envionmental Appraisal of Development Plans), o qual institui as diretrizes
para a AAE de planos diretores físico-territoriais municipais; Apreciação
de Políticas e o Meio Ambiente (Policy Appraisal and the Environment), de
1998; e Diretrizes de Boa Prática de Apreciação da Sustentabilidade dos
Planos Regionais (Good Practice Guide on Sustainability Appraisal of Regional Planning Guidance), de 1999, aplicado a planos de desenvolvimento
regionais e municipais. Nos países que a compõe a AAE é aplicada à
políticas, planos e programas, gerais e setoriais, de maneira sistemática
e complexa, servindo de referência mundial.28
No ano de 1998 a África do Sul instituiu legislação para regulamentar
a AAE através da Lei 107/199829, Lei Nacional de Gestão Ambiental
(National Environmental Management Act), onde foram estabelecidas noções conceituais, modelos e um guia passo a passo para sua aplicação.
Destaca-se que no referido país a AAE se dá de maneira voluntária, não
sedo incumbência obrigatória de nenhuma parte envolvida na tomada
de decisão.30
No Canadá a regulamentação da AAE se deu no ano seguinte, 1999,
através de decreto do Gabinete de Ministros, onde foi determinada a
27

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 31.
28

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 34.
29

ÁFRICA DO SUL. National Environmental Management Act. Act no 107, 1998.
Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201087>. Acesso
em: 15 abr. 2015.
30

GRANADO, Juliete Ruana Mafra. A Avaliação Ambiental Estratégica na aplicação
do paradigma da sustentabilidade: os anseios do bem-estar equilibrado e o apoio à
boa governança no cenário global. Dissertação de mestrado. (Curso de Mestrado em
Ciência Jurídica) Programa de Pós Graduação Stricto Sensu da Universidade do Vale do
Itajaí – UNIVALI. Itajaí, SC: UNIVALI, 2015. p. 91.

Escorço Histórico da Avaliação Ambiental Estratégica: uma Visão da Construção Ideológica Mundial

145

aplicação da avaliação ambiental às políticas, planos e programas, com
o objetivo de implementação de Estratégias para o Desenvolvimento
Sustentável. A AAE é desde então aplicada a todo tipo de políticas,
planos e programas, globais e setoriais, sendo feita pelo próprio proponente (self-assessment).31
No ano de 2001 é lançada a segunda maior normativa a tratar da
AAE, a Diretiva 2001/42/CE32 elaborada pela União Europeia e que
alcançou a exigibilidade de incorporação nos seus 28 países membros.33
As discussões sobre uma diretiva europeia que tratasse da AAE
se iniciou ao mesmo tempo que se discutia a diretiva sobre AIA de
projetos, por volta do ano de 1975, tendo sido primeiro concebido que
uma diretiva abordaria as duas temáticas, porém quando a primeira
diretiva a trata da AIA foi aprovada, no ano de 1985, a mesma acabou
por abordar apenas projetos.34
Todavia, diversas diretivas que a seguiram e que trataram sobre temáticas específicas acabaram por, aos poucos, englobar a AAE, como é
o caso da Diretiva Geral de Transportes, de 1993 e a Diretiva Geral de
Regiões, do mesmo ano.35 Sem contar diversos países membros que já
a aplicavam em legislações e normativas específicas, como é o caso dos
anteriormente tratados Grã-Bretanha, Dinamarca e Holanda.
Tendo sido publicada o ano de 2001, os estados membros tinham
até o ano de 2004 para implementar a diretiva nas legislações de seus
31

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 29-30.
32

UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados
planos e programas no ambiente. Jornal Oficial no L 197 de 21 de julho de 2001. Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0042&from=PT> Acesso em: 15 abr. 2015.
33

A União Europeia ainda possui Diretiva específica para AIA de projetos, Diretiva
2011/92/UE. (UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2011/92/UE DO Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011 relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projectos públicos e privados no ambiente. Jornal Oficial no L 26/1 de
28 de janeiro de 2012. Disponível em: <http://www.apai.org.pt/m1/1328186720directiva201192ue.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015.)
34
35

THERIVEL, Riki. Strategic Environmental Assessment in Action. p. 51.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Secretaria de qualidade ambiental
nos assentamentos humanos – SQA – Avaliação Ambiental Estratégica, Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO. p. 41.
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países, tendo a Comissão Europeia publicado no ano de 2003 um guia
de como interpretar os requerimentos da diretiva. Porém, no tempo
aprazado apenas 9 dos 25 países membros da época (hoje são 28) haviam transladado a diretiva à sua legislação. Foi só no ano de 2008 que a
grande maioria dos países procedeu à implementação da diretiva, sendo
que a Comissão Europeia ainda possui 2336 casos de infrações ativos.37
Interessantes destaques são feitos à Diretiva que se distinguem um
pouco das demais legislações: ela é aplicada apenas a planos e programas, excluindo-se as políticas, intervindo nos setores de agricultura,
florestas, pesca, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos,
gestão de recursos hídricos, telecomunicações, turismo, ordenamento
de território, uso e ocupação de solo; ela apenas considera os efeitos
“ambientais” e não à sustentabilidade.
As Diretrizes para Avaliação Ambiental Estratégica estabelecem
bases mínimas a serem alcançadas pelos países membros, o que
gera milhares de outras Avaliações Ambientais Estratégicas todos
os anos na Europa que acabam resultando, cada vez mais, no
melhoramento e desenvolvimento dessas ações estratégicas.38
Na análise de aplicação da AAE em países traz-se, por fim, o destaque da China, que aprovou a Lei de Avaliação de Impacto Ambiental
do povo da República da China39 (Environmental Impact Assessment Law
of the People’s Republic of China) no ano de 2002 e a tornou operacional
no mês de setembro do ano seguinte. A referida legislação é aplicada
tanto a planos como projetos e tem por objetivo implementar o desenvolvimento sustentável estratégico, prevenindo impactos ambientais de

36

Dado obtido no livro de Riki Therivel datado de 2010, não se conseguiu atualização
destes números, considerando-se, deste modo ainda tal estimativa.
37

THERIVEL, Riki. Strategic Environmental Assessment in Action. p. 51-52.

38

DANTAS, Marcelo Buzaglo; SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; CÔRTE,
Juliana Guimarães Malta. Avaliação Ambiental Integrada no Brasil e a legalidade da
exigência de sua realização. In: SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de (Coord.)
Avaliação Ambiental Estratégica: possibilidades e limites como instrumento de
planejamento e apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. p. 21.
39

CHINA. Environmental Impact Assessment Law of the People’s Republic
of China. 28 out. 2002. Disponível em: <http://api.commissiemer.nl/docs/os/sea/
legislation/china_s_ea_legislation_03.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015.
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planos e construção de projetos, assim como promover o desenvolvimento
coordenado da economia, sociedade e meio ambiente.40
Em agosto de 2009 o governo chinês publicou uma nova regulamentação de um Plano de Avaliação de Impactos Ambientais (Plan
Environmental Impact Assessment – PEIA), que se aplica especificamente
à ações estratégicas, o qual se baseia na referida legislação de 2002.41
Ademais ainda destaca-se a existência de um Protocolo de possibilidade de aplicação universal (qualquer país parte das Nações Unidas
poderá aderi-lo), que visa a unificação dos ditames de AAE estabelecido
por países, aplicando-se à planos e programas de impostos transfronteiriços e nacionais. Trata-se do Protocolo de Kiev42, assinado no ano
de 2003, mas em vigor desde o ano de 2010, contando atualmente com
26 países membros.43 “Seu conteúdo é semelhante a uma diretriz europeia sobre AAE (2001/42) e a União Europeia é um membro signatário
do Protocolo de Kiev desde 2008.”44 Tendo como objetivo primordial
evitar efeitos irreversíveis e severos, proteger áreas de conservação,
manter os habitats críticos e as áreas de conservação de biodiversidade
importantes.45
40

THERIVEL, Riki. Strategic Environmental Assessment in Action. p. 60.

41

THERIVEL, Riki. Strategic Environmental Assessment in Action. p. 61.

42

NAÇÕES UNIDAS. PROJECTO DE PROTOCOLO RELATIVO À AVALIAÇÃO
AMBIENTAL ESTRATÉGICA. Kiev, maio 2003. Disponível em: <http://www.unece.
org/env/eia/sea_protocol.html> Acesso em: 24 fev. 2015.
43

Interessante é o destaque, considerando o caráter de tentativa de construção conceitual do presente trabalho científico, de que tal documento internacional já traz por
si, também, um conceito do que seria a Avaliação Ambiental Estratégica em seu artigo
2o, no 6., in verbis: “[...]avaliação dos efeitos prováveis no ambiente, e na saúde, o que
inclui a determinação do âmbito de um relatório ambiental e a sua elaboração, a participação e consulta do público e a tomada em consideração do relatório ambiental e
dos resultados da participação e da consulta do público num plano ou programa [...]”
in: NAÇÕES UNIDAS. PROJECTO DE PROTOCOLO RELATIVO À AVALIAÇÃO
AMBIENTAL ESTRATÉGICA. Kiev, maio 2003. Disponível em: <http://www.unece.
org/env/eia/sea_protocol.html> Acesso em: 24 fev. 2015.
44

PRIEUR, Michel. Avaliação do Impacto Ambiental em um contexto transfronteiriço, especificamente sobre atividades relacionadas à energia nuclear. In: SOUZA, Maria
Claudia da Silva Antunes de (Coord.) Avaliação Ambiental Estratégica: possibilidades
e limites como instrumento de planejamento e apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte:
Arraes Editores, 2015. p. 5.
45

PRIEUR, Michel. Avaliação do Impacto Ambiental em um contexto transfronteiriço, especificamente sobre atividades relacionadas à energia nuclear. In: SOUZA, Maria
Claudia da Silva Antunes de (Coord.). Avaliação Ambiental Estratégica: possibilidades
e limites como instrumento de planejamento e apoio à sustentabilidade. p. 6.
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Destaca-se pesquisa elaborada por Fernandes e Parada46 que buscou
considerar o enquadramento internacional da AAE, resultando-se na
seguinte tabela:
TABELA I – ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR DA AMOSTRA DE PAÍSES
Tipo de enquadramento regulamentar
AAE definida em legislação específica

Países
Portugal, Espanha, França, Bélgica,
Itália, Reino Unido,
Suécia, República Checa, Polônia,
Estônia, Canadá, Brasil

AAE integrada na legislação pré-existente
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)

Holanda, Alemanha, Finlândia, China

AAE integrada em legislação
enquadradora ou temática

Áustria, Nova Zelândia, Estados
Unidos da América

Fonte: FERNANDES, P.; PARADA, F. A Avaliação Ambiental Estratégica de planos e programas
do sector eléctrico: práticas mundiais e a experiência da rede eléctrica nacional. XIII Encuentro Regional Iberoamericano de Cigré. Porto Iguaçu – Argentina, 2009. Disponível
em: <http://www.labplan.ufsc.br/congressos/XIII%20Eriac/C3/C3-04.pdf> Acesso em:
25 de fevereiro de 2013.

Porém, após a pesquisa aqui realizada ainda se acrescentaria a Dinamarca no último quadro, e a África do Sul no primeiro. Assim como
se retiraria o Brasil da primeira categoria, pois ainda não há legislação
federal que a regulamente, apenas alguns Projetos de Lei que tramitam
no Congresso Federal dos quais se especificará no próximo item.47
Desta forma, considerando a referida tabela e os dados apresentados, pode-se observar que a AAE é bastante aplicada mundialmente,
considerando-se que 57% dos países aqui apresentados já possuem
legislação específica sobre o tema.
46

FERNANDES, P.; PARADA, F. A Avaliação Ambiental Estratégica de planos e programas do sector eléctrico: práticas mundiais e a experiência da rede eléctrica nacional.
XIII Encuentro Regional Iberoamericano de Cigré. Porto Iguaçu – Argentina, 2009.
Disponível em: <http://www.labplan.ufsc.br/congressos/XIII%20Eriac/C3/C3-04.
pdf>. Acesso em: 25 fev. 2013.
47

Para um aprofundamento desses diversos sistemas de aplicação da AAE recomenda-se a leitura, além do referido artigo, do primeiro capítulo da obra “Analysing Strategic
Environmental Assessment” (HAQ, Gary. Background and context of a strategic environmental assessment. In: CARATTI, Pietro; DALKMANN Holger; JILIBERTO, Rodrigo.
Analysing Strategic Environmental Assessment. Towards better decision-making.
p. 5-15), em especial o item 1.4, onde o autor trabalha sobre os três sistemas de AAE.
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A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGICA NO BRASIL

Como observado pra primeira parte do presente trabalho, após a
sua implementação legal pelo EUA, AAE passou a desenvolver-se e
ser aplicada em diversos países, porém no Brasil ainda não se possui
qualquer regulamentação de ordem federal específica, apesar de alguns
estados brasileiros, assim como setores empresariais, já a utilizarem
através de normativas e estruturas próprias.
A experiência brasileira em AAE é recente e limitada. Não há
definição de marco legal, tampouco orientação e diretrizes técnicas que possam estabelecer uma base de referência para a sua
prática voluntária. As iniciativas registradas estão ligadas aos
setores de infraestrutura, notadamente aos segmentos de energia
e transportes, e fortemente baseadas na AIA. A adoção da AAE
numa abordagem mais estratégica é mais recente e tem no setor
de turismo a iniciativa mais promissora.48
Izabella Mônica Vieira Teixeira49 explica que a desenvoltura da AAE
no Brasil se desenvolveu em dois grandes momentos: um identificado
em meados dos anos 90, mais especificamente entre os anos 1994 e
1998; e outro diferente desenrolado a partir de 1999.
O primeiro momento é marcado pelas primeiras tentativas formais de
Avaliação Ambiental aplicada a instâncias estratégicas de planejamento,
sendo todas caracterizadas como informais, pontuais e voltadas para
atender demandas específicas. Tais experiências são caracterizadas por
se basearem na AIA e na Avaliação de Impactos Cumulativos, doravante
AIC, de projetos de grande porte.50

48

TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação Ambiental Estratégica
no planejamento da oferta de blocos para exploração e produção de petróleo e
gás natural no Brasil: uma proposta. Tese de doutorado. (Curso de Doutorado em
Ciências em Planejamento Energético) Programas de Pós-Graduação de Engenharia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. p. 62.
49

TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação Ambiental Estratégica
no planejamento da oferta de blocos para exploração e produção de petróleo e
gás natural no Brasil: uma proposta. p. 61-73.
50

TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação Ambiental Estratégica
no planejamento da oferta de blocos para exploração e produção de petróleo e
gás natural no Brasil: uma proposta. p. 61.
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Nessa fase foram realizadas avaliações ambientais de cunho estratégico, por exemplo, no caso do gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL), realizado no ano de 1994 por exigência do Banco Mundial51; na realização
do Estudo de Impacto Ambiental do Programa de Corredores de Ônibus
da Prefeitura de São Paulo, que buscou avaliar de forma integrada diversos projetos de corredores de transporte coletivo, numa perspectiva
de avaliação ambiental programática; e na tentativa de estruturação de
um sistema de AAE no estado de São Paulo52, esta não bem sucedida.53
O segundo momento, desenvolvido a partir de 1999, é marcado por
iniciativas setoriais voluntárias, sem apenas vincular-se ao cumprimento
de exigências de agências multilaterais de financiamento; assim como
51

“No caso do gasoduto Brasil-Bolívia, tem-se um empreendimento binacional, cuja
decisão de construção foi fundamentada em dois aspectos estratégicos: (a) diversificação
da matriz energética brasileira, permitindo a ampliação do uso de gás para a geração de
energia elétrica; (b) integração energética na América Latina, a partir da exploração e
produção de gás na Bolívia e seu fornecimento ao Brasil, por intermédio da construção
de um gasoduto que ligasse os dois países.” In: TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O
uso da Avaliação Ambiental Estratégica no planejamento da oferta de blocos para
exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil: uma proposta. p. 63-64.
52

“No caso do Estado de São Paulo, registre-se a tentativa de regulamentação do
uso da AAE de modo a ampliar a aplicação da avaliação de impacto ambiental para
políticas e programas setoriais. Essa tentativa fundamentou-se da percepção das limitações da avaliação ambiental aplicada a projetos individuais, conforme a experiência
acumulada pela prática de análise de EIA desde 1987. A intenção foi de buscar um novo
instrumento de análise ambiental, a ser aplicado no nível de planejamento dos setores
governamentais que promovem grandes projetos. Por decisão do Conselho Estadual de
Meio Ambiente (CONSEMA), estabeleceu-se, em 1994, uma comissão com o objetivo
de analisar e propor um sistema que possibilitasse a avaliação das questões ambientais
nas instâncias de formulação de políticas, planos e programas de interesse público. O
modelo proposto seguiu uma abordagem fortemente influenciada pela prática da AIA,
segundo um sistema de baixo para cima (botton-up), e um caminho que atribuía à autoridade ambiental do governo a decisão sobre a viabilidade ambiental de programas e
planos de desenvolvimento, uma espécie de ‘licenciamento ambiental de PPP’.
O resultado foi que não houve aceitação dessa proposta por parte dos demais setores do
governo estadual, fazendo com que ela não fosse adiante. Em 1997, o governo do estado
promoveu o estudo ‘Procedimentos Alternativos para a Operacionalização da AAE no
Sistema Estadual de Meio Ambiente’ que, entre as suas recomendações, sugeriu que
se buscasse uma estratégia pragmática de ajuste às práticas correntes de planejamento
dos diferentes setores.” In: TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação
Ambiental Estratégica no planejamento da oferta de blocos para exploração e
produção de petróleo e gás natural no Brasil: uma proposta. p. 63.
53

TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação Ambiental Estratégica
no planejamento da oferta de blocos para exploração e produção de petróleo e
gás natural no Brasil: uma proposta. p. 61.
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pelo envolvimento do Governo Federal e governos estaduais para a
adoção de processos formais e elementos básicos necessários à propositura de uma AAE. As principais iniciativas efetivamente concluídas
vinculam-se aos setores de energia, transporte e turismo.54
Foi nessa época, inclusive que se iniciaram as discussões sobre a
possibilidade de adoção desse instrumento no Ministério do Meio Ambiente, tendo sido publicada apostila no ano de 2002 com dados básicos
da AAE, onde o Ministério busca chamar a atenção da comunidade
acadêmica e legislativa brasileira para o uso da AAE no Brasil.
A partir disso houve, ainda, o desenvolvimento de um programa de
capacitação de AAE, que teve como objetivo atingir quadros técnicos
governamentais a partir de casos pilotos reais.55
Ademais, como já comentado, alguns estados passaram a adotar formalmente a AAE nas suas gestões como instrumento de planejamento e
suporte à tomada de decisão no âmbito das políticas de infraestrutura,
como foi o caso de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
No estado de Minas Gerais a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD teve a iniciativa de criar um
projeto de implementação da Avaliação Ambiental Estratégica, onde
cria os Núcleos de Gestão Ambiental – NGA através do Decreto no
43.372/2003, que possui como uma de suas funções a elaboração da
Avaliação Ambiental Estratégica.
Na proposta de implantação do programa56 o Governo do Estado
elenca, então, o conceito de Avaliação Ambiental Estratégica, seu objetivos, quais suas principais características, quais as etapas, qual sua
finalidade e as vantagens de sua implementação.
No estado de São Paulo também está havendo a aplicação do instrumento desde o ano de 1994, conforme brevemente comentado, através
54

TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação Ambiental Estratégica
no planejamento da oferta de blocos para exploração e produção de petróleo e
gás natural no Brasil: uma proposta. p. 73.
55

SOUZA, Cristiane Mansur de Moraes. Avaliação ambiental estratégica (AAE):
limitações dos estudos de impacto ambiental (EIA). XVII Simpósio brasileiro de
recursos hídricos. São Paulo. Disponível em: <www.abrh.org.br/nov/xcii_simp_bras_
rec_hidric_sao_paulo_041.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2013. p. 9.
56

MINAS GERAIS. SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado de Minas Gerais. Proposta de implantação da Avaliação
Ambiental Estratégica. Minas Gerais, 2003. Disponível em: <www.meioambiente.
mg.gov.br/images/stories/coisas/aae_apostila.pdf>. Disponível em: 25 fev. 2013.
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da criação da Resolução no 44 de 29 de dezembro do CONSEMA. Além
de aplicá-la em diversas experiências práticas, podendo-se destacar:
–

o Estudo de Impacto Ambiental do Programa de corredores
de ônibus da prefeitura de São Paulo;

–

a criação da usina hidrelétrica de Tijuca Alto;

–

o programa de despoluição do Rio Tietê;

–

o programa de transporte no Litoral Norte do Estado de São
Paulo;

–

a criação do Rodoanel Metropolitano, anel rodoviário na
região da Grande São Paulo proposto como solução para o
escoamento de carga entre o Sul e o Norte do País;

–

a sua concepção no Plano Estratégico de Desenvolvimento
da Cidade de São Paulo. 57

No estado do Rio de Janeiro a aplicação foi no âmbito do município
do Rio de Janeiro, onde no plano diretor do município, Lei Complementar 111/201158, a AAE é intrinsecamente exigida no artigo 30059.
Ademais, ainda pode-se destacar a aplicação da AAE em diversos
projetos a partir do ano de 200260:
57

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Avaliação ambiental estratégica.
p. 44-46.

RIO DE JANEIRO. Lei Complementar 111, de 1o de fevereiro de 2011. Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, em 28 mar. 2011. Disponível em: <http://mail.camara.
rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/cdd6a33fa14df524832578300076df48?OpenDocument>. Acesso em: 17 abr. 2015.
58

59

Art. 300. Os órgãos responsáveis pelas políticas públicas setoriais, que integram a
Política Urbana proposta por este Plano Diretor, deverão promover a integração entre
seus planos, programas e projetos através da institucionalização de procedimentos administrativos que consolidem a articulação intersetorial de forma sistemática sobre bases
geográficas comuns, análises conjuntas e definição de ações articuladas, racionalizadas
e potencializadas em que sejam otimizados seus recursos. In: RIO DE JANEIRO. Lei
Complementar 111, de 1o de fevereiro de 2011. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 28 mar. 2011. Disponível em: <http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/
contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/cdd6a33fa14df524832578300076df48?OpenDocument>. Acesso em: 17 abr. 2015.
60

Dados obtidos a partir da palestra de Paulo Cesar Gonçalves Egler, da Universidade
de Brasília (UnB), no 18o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. (EGLER, Paulo
Cesar Gonçalves. Situações da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil. 18o
Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. São Paulo: Fundação Mokiti Okada, 6 jun.
2013. (Comunicação Oral)).
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–

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste
(PRODETUR/NE), 200261;

–

Eixos de integração e desenvolvimento da Amazônia, 200262;

–

Eixos estruturantes da região oeste do Paraná, 200263;

–

Exigência realizada pelo Tribunal de Contas da União no
acórdão no 464/200464

–

Bacia do Alto Paraguai, 2006-200865;

–

Estudo da Dimensão Territorial para o planejamento, 2006200766;

–

Oficina de AAE do Ministério dos Transportes, 200867

Complementarmente ainda se destaca tabela criada por Izabella
Mônica Vieira Teixeira68, onde a mesma apresenta os principais projetos
que aplicaram a AAE no Brasil, qual o setor, em que ano foi realizado,

61

Leia mais em: BANCO DO NORDESTE. Prodetur. Ampliando as atividades turísticas do Nordeste. Disponível em: <http://www.bnb.gov.br/prodetur>. Acesso em:
17 abr. 2015.
62

Leia mais em: BECKER, Bertha K. Os Eixos de integração e desenvolvimento da
Amazônia. Revista TERRITÓRIO, ano IV, no 6, p. 29-42, jan./jun. 1999. Disponível em:
<http://www.revistaterritorio.com.br/pdf/06_4_becker.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2015.
63

Leia mais em: OESTE EM DESENVOLVIMENTO. Planejamento do território.
Eixos Estruturantes. Disponível em: <http://www.oesteemdesenvolvimento.com.br/
planejamento/eixos-estruturantes>. Acesso em: 17 abr. 2015.
64

Leia mais em: BRASIL. TCU. Plenário. Acórdão 464/2004. Rel. Min. Humberto
Guimarães Souto. Publicado no DOU em 12 maio 2004. Disponível em: <http://contas.
tcu.gov.br/portaltextual/ServletTcuProxy>. Acesso em: 17 abr. 2015.
65

Segundo o palestrante, foi realizado todo um estudo durante os anos de 2006 e
2008, e a AAE foi efetivamente elaborada, mas isso nunca foi efetivamente publicado.
66
Composto de 7 volumes, onde a AAE foi chamada de Avaliação de Sustentabilidade. Leia mais em: BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estudo
da Dimensão Territorial para o Planejamento. Brasília: MP, 2008. Disponível em:
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/
planejamento_territorial/plan_ter_Vol1.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2015.
67

Segundo o palestrante tal oficina foi motivada por um empréstimo do Banco Mundial
para o Ministério dos Transportes, objetivando criar uma metodologia para aplicação
da AAE pelo Poder Executivo, com conteúdo que abordava responsabilidades, etapas,
procedimentos para assegurar a qualidade, mas isso nunca foi efetivamente publicado.
68

TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação Ambiental Estratégica
no planejamento da oferta de blocos para exploração e produção de petróleo e
gás natural no Brasil: uma proposta. p. 76.

Transportes

Planejamento

Programa Rodoviário de
Minas Gerais

AAE no PPA federal

Ministério
do Planejamento

2002
2006

Avaliar a uso da AAE como ferramenta de apoio à decisão em nível estratégico no processo de planejamento do
desenvolvimento do País, considerando-se a perspectiva de visão integrada no território e as implicações
ambientais de projetos co-localizados.

Avaliar as implicações ambientais do Programa Rodoviário de Minas Gerais.

Governo de
Minas Gerais

2004

2006

Uso da AAE como suporte ao planejamento do desenvolvimento do turismo na região da Costa Norte (estados do
Ceará, Piauí e Maranhão) a partir da avaliação das implicações ambientais associadas às opções de
desenvolvimento do turismo, em discussão entre o Ministério do Turismo e os estados.

Análise dos impactos sócio-ambientais; medidas de monitoramento e controle dos impactos; e recomendações
para a gestão ambiental do Programa (AAE programática)

Viabilidade Ambiental x AIA CUMULATIVIDADE Æ subsídios para o licenciamento e identificação de
possíveis conflitos.

Mtur

BID –
MTur

Avaliar os potenciais efeitos socioambientais da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e suas
sinergias com outros projetos co-localizados, como o Arco Metropolitano e o PLANGÁS.

Subsidiar planejamento de investimentos de E&P em 5 blocos exploratórios concedidos, com especial atenção à
cumulatividade de impactos ambientais dos projetos possíveis e orientações para o processo de licenciamento
ambiental das possíveis alternativas de aproveitamento.

Avaliação dos efeitos ambientais de longo prazo (mudanças significativas para designar mudanças em processos
instaurados na região) físicos e institucionais associados à implantação e operação do complexo Hidroelétrico do
Rio Madeira e a sustentabilidade do desenvolvimento decorrente.

CONSEMA
DER-SP

2006

2004

Petrobras

Consórcio
de Empresas

FURNAS

Avaliação da viabilidade ambiental do Plano de acordo com critérios de sustentabilidade, considerando-se 3 níveis
de análises: projetos, conjunto de projetos e o plano como um todo.

Desenvolvimento de metodologia para o planejamento da geração de hidroeletricidade com aplicação de estudo de
caso na Bacia dos rios Araguaia e Tocantins.

CEPEL –
Eletrobrás
CEPEL
COPPE

Informações Técnicas

Promotores

Fonte: TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O uso da Avaliação Ambiental Estratégica no planejamento da oferta de blocos para exploração
e produção de petróleo e gás natural no Brasil: uma proposta. Tese de doutorado. (Curso de Doutorado em Ciências em Planejamento
Energético) Programas de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ: UFRJ, 2008. p. 76.

Transportes

Turismo

Plano de Desenvolvimento
Integrado do Turismo
Sustentável na Costa Norte

RODOANEL-SP

Turismo

2002

Petróleo
(upstream)

Bacia de Camamu-Almada
(2002-2003)-BA

PRODETUR- SUL (2004)

2005

Energia
Elétrica

Complexo do Rio Madeira

2007

2002

Energia
Elétrica

Plano Indicativo 20032012

Petróleo

2002

Energia
Elétrica

Bacia Araguaia-Tocantins

AAE do COMPERJ

Ano

Setor

Projeto
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quais foram as instituições promotoras e as informações técnicas dos
mesmos.
Além de todas essas aplicações observadas no Brasil, a AAE ainda
foi, e é, objeto de diversos projetos de Lei, datados desde 1988 com o
primeiro até 2013, o mais atual:
–

PL 710/1988 (Deputado Fábio Feldmann)69;

–

PL 2072/2003 (Deputado Fernando Gabeira)70;

–

PL 3729/2004 (Deputado Luciano Zica)71;

–

PL 3957/2004 (Deputada Anna Pontes)72;

–

PL 261/2011 (Deputado Marçal Filho)73; e

–

PL 4996/2013 (Deputado Sarney Filho)74.

Por todas essas considerações, observa-se que no Brasil a AAE acaba
por possuir alguma aplicabilidade a partir do reflexo de toda a desenvoltura mundial observada, porém sem qualquer regulamentação a nível
BRASIL. Projeto de Lei no 710, de 24 de maio e 1988. Torna obrigatórios a elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental
(RIMA). Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15760>. Acesso em: 17 abr. 2015.
69

BRASIL. Projeto de Lei no 2.072, de 24 de setembro de 2003. Altera a Lei no
6.938, de 31 de agosto de 1981, a fim de dispor sobre a avaliação ambiental estratégica de políticas, planos e programas. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=134963>. Acesso em: 17 abr. 2015.
70

BRASIL. Projeto de Lei no 3.729, de 8 de junho de 2004. Dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta o inciso IV do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, e
dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=257161>. Acesso em: 17 abr. 2015.
71

BRASIL. Projeto de Lei no 3.957, de 7 de julho de 2004. Regulamenta o inciso
IV do § 1o do art. 225 da Constituição Federal; revoga o art. 10 da Lei no 6.938, de 1981
(Lei no 7.704, de 1989). Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=260606>. Acesso em: 17 abr. 2015.
72

BRASIL. Projeto de Lei no 261, de 8 de fevereiro de 2011. Altera a Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, a fim de dispor sobre a avaliação ambiental estratégica de
políticas, planos e programas. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491399>. Acesso em: 17 abr. 2015.
73

BRASIL. Projeto de Lei no 4.996, de 20 de fevereiro de 2013. Altera a Lei no
6.938, de 31 de agosto de1981, tornando a Avaliação Ambiental Estratégica um dos
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565264>. Acesso em: 17 abr. 2015.
74
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federal que possibilite sua estruturação correta e o atendimento às suas
prerrogativas de modo a não constituir-se uma anarquia instrumental.
A AAE poderia fomentar o crescimento de diversos setores da
economia, como por exemplo, agricultura, floresta, pesca, energia,
indústria, transporte, saneamento básico, turismo, gerenciamento de
águas, telecomunicações, planejamento de solo urbano e rural, através
da criação de políticas, planos e programas que visassem o seu avanço
considerando a mantença da sustentabilidade, como já realizado em
diversos países com resultados positivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Avaliação Ambiental Estratégica é instrumento bastante amplo,
ligado às Políticas Públicas e à governança, constituindo-se como importante ferramenta de gestão ambiental, que propõe-se à uma avaliação
estratégica, prévia, focado em políticas, planos e projetos, ligando-se
à ideia de prevenção de danos ambientais a partir de uma visão global
de aspectos que visem a minoração dos danos ambientais, na buscar o
real alcance de uma sociedade sustentável.
Seu surgimento se dá no Estados Unidos da América através do Ato
de Política Nacional do Meio Ambiente (National Environmental Policy
Act), já no ano de 1969. A partir daí diversos países passaram a utilizá-la
e implementá-la em suas normativas internas: Nova Zelândia em 1991;
Holanda, Grã-Bretanha e Dinamarca em 1993; África do Sul em 1998;
Canadá em 1999; toda União Europeia a partir de Diretiva específica
datada de 2001; e a China em 2003.
No Brasil, entretanto, ela ainda não se possui qualquer regulamentação de ordem federal específica, apesar de alguns estados brasileiros,
como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, assim como setores
empresariais, já a utilizarem através de normativas e estruturas próprias.
Além de todas essas aplicações, a AAE ainda foi, e é, objeto de diversos projetos de Lei, datados desde 1988 com o primeiro até 2013,
o mais atual.
Por todas essas considerações, observa-se que no Brasil a AAE acaba
por possuir alguma aplicabilidade a partir do reflexo de toda a desenvoltura mundial observada, porém sem qualquer regulamentação a nível
federal que possibilite sua estruturação correta e o atendimento às suas
prerrogativas de modo a não constituir-se uma anarquia instrumental.
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Recursos Hídricos:
Disponibilidade, Acesso e Uso
Sustentável de Água Doce
para Consumo Humano
Adilor Danieli1

INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos, muito em breve estarão em colapso, pois,
incontestavelmente, a população cresce em níveis extraordinários e
as fontes de água doce, com o consumo descontrolado e desordenado,
diminuem ano após ano.
A comunidade científica há muito tempo, vem alertando para a
problemática de escassez de água doce, mas sem resultado, diante da
falsa ideia de que o Brasil conta com uma quantidade abundante desse
recurso.
Tendo em conta a crise hídrica que se estabeleceu no Brasil, a proposta
desta pesquisa é abordar a disponibilidade, o acesso e as propostas para
o uso racional e responsável da água, pois ela está em tudo e é essencial
para todas as formas de vida.
Traz no contexto, a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 em seu art. 225 e parágrafos, mencionando os princípios da
precaução, prevenção, participação e poluidor pagador, como norte para
diversas políticas que podem ser aplicadas, bem como a Lei 9.433, de 8
de janeiro de 1997, Política Nacional de Recursos Hídricos.
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1

DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE
SADIO E EQUILIBRADO

A Declaração do Meio Ambiente2, adotada pela Conferência das
Nações Unidas, em Estocolmo, 1972, em seu Princípio no 1, deixa bem
clara essa elevação do direito ao meio ambiente à qualidade de direito
fundamental do ser humano, ao dispor:
Princípio no 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade,
à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada em um
meio, cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar
de bem-estar, e tem o a solene obrigação de proteger e melhorar
esse meio para as gerações presentes e futuras.
Diante desse contexto, a Assembleia Nacional Constituinte brasileira,
inspirada na Declaração, conferiu especial tratamento ao meio ambiente,
dedicando ao tema, um capítulo específico na CRFB/88 – Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988.
Mesmo não estando localizado no capítulo dedicado aos direitos
e deveres individuais e coletivos do ser humano, é inafastável,
ante a análise sistemática do Texto Constitucional, seu conteúdo
de direito fundamental, ao estabelecer, em seu Art. 225, caput, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro
de 1988, que “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”. Trata-se de um conceito amplo de meio ambiente,
que envolve a vida em todas as suas formas, ou seja, engloba
elementos naturais, artificiais e culturais.3
Esse dispositivo encerra em seu texto grandes avanços em termos
de legislação ambiental, que consagra o direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado a todos os cidadãos brasileiros, sem distinções, pois o considera um bem de uso comum do povo e também impõe
2

ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração sobre Meio Ambiente de
1972. Disponível em: <http://www.aipan.org.br/biblio/declaracao-estocolmo.pdf>.
Acesso em: 18 fev. 2015.
3

SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; PAVIANI, Jayme (Org.). Direito ambiental:
um olhar para a cidadania e sustentabilidade planetária. Caxias do Sul: Educs, 2006. p. 16.
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ao Estado, bem como à coletividade, o dever de defender e preservar
o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, ou seja, para a
efetividade do direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, é
imprescindível o vínculo Estado-sociedade civil. Portanto, cabe ao Estado
fornecer os meios instrumentais desse direito.4
Significa dizer que o Direito ambiental no contexto constitucional,
trata-se de um princípio do desenvolvimento econômico, social e ambiental, buscando um ambiente saudável e equilibrado para as presentes
e futuras gerações, como direito fundamental.
A CRFB/88 inseriu esse capítulo à causa ambiental e conforme aduz
José Afonso da Silva5:
O capítulo do meio ambiente é um dos mais importantes e
avançados da Constituição de 1988 [...] O art. 225, § 1o arrola as
medidas e providências que incumbem ao Poder Público tomar
para assegurar a efetividade do direito reconhecido no caput [...];
além desses meios de atuação do Poder Público, impõe condutas
preservacionistas a quantos possam direta ou indiretamente gerar
danos ao meio ambiente.
A atual Constituição ultrapassou as constituições mais recentes,
como por exemplo da Bulgária, Portugal e Espanha, quanto à proteção
do meio ambiente e toma consciência de que a qualidade do meio ambiente é um direito fundamental à vida e se transformara num bem, num
patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, recuperação e revitalização se tornaram num imperativo do Poder Público, para assegurar a
saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento.6
O tema meio ambiente foi elevado a um direito fundamental da
pessoa humana, podendo ser, assim, considerado uma extensão do art.
5o e um importante marco na construção de uma sociedade democrática
e participativa e socialmente solidária, diz Duarte Júnior:7

4

SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; PAVIANI, Jayme (Org.). Direito ambiental: um olhar para a cidadania e sustentabilidade planetária. p. 19.
5

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. 33. ed. São Paulo: Malheiros,
2010. p. 848.
6
7

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. p. 849.

DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. Princípios do direito ambiental e a
proteção constitucional ao meio ambiente sadio. Disponível em: <http://www.egov.
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É importante salientar que o direito ao meio ambiente sadio
não se limita apenas aos brasileiros ou estrangeiros residentes
no país, mas, sim, a todos que aqui estejam, mesmo que seja
transitoriamente, a pessoas coletivas e indeterminadas. Daí a natureza difusa e de caráter público (pois é relativo a um interesse
coletivo ou difuso ambiental). Ao criar para todos um direito
subjetivo a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a
CF/88 deu legitimidade para provocar a ação do Poder Público;
ensejou limitações administrativas e intervenções na propriedade.
Para Rocha e Queiroz8 com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o indivíduo tem direito a uma vida digna.
Não basta manter-se vivo, é preciso que se viva com qualidade, o que
implica na conjunção de fatores como saúde, educação e produto interno
bruto, segundo padrões elaborados pela Organização das Nações Unidas,
pois nessa classificação, a saúde do ser humano alberga o estado dos
elementos da natureza (água, solo, ar, flora, fauna e paisagem).
A CRFB/88, para os autores supracitados, reconhece que as questões
pertinentes ao meio ambiente são de vital importância para o conjunto
de nossa sociedade, seja porque são necessárias para preservação de
valores que não podem ser mensurados economicamente, seja porque
a defesa do meio ambiente é um princípio constitucional geral que
condiciona a atividade econômica, conforme dispõe o artigo 170, inciso
VI9, em busca de um desenvolvimento sustentável.
Freitas10 por sua vez, amplia esse entendimento e diz que se trata
de um princípio cogente de sustentabilidade multidimensional, que
irradia efeitos e gera novas e incontornáveis obrigações para todas as

ufsc.br/portal/conteudo/princ%C3%ADpios-do-direito-ambiental-e-prote%C3%A7%C3%A3o-constitucional-ao-meio-ambiente-sadio>. Acesso em: 10 fev. 2015.
8

ROCHA, Tiago do Amaral; QUEIROZ, Mariana Oliveira Barreiros de. O meio ambiente como um direito fundamental da pessoa humana. Disponível em: <http://
ambitojuridico.com.br/site/?artigo_id=10795&n_link=revista_artigos_leitura> Acesso
em: 10 fev. 2015.
9

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VI – defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; [...].
10

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2012. p. 41.
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províncias do Direito, não apenas para o Direito ambiental. De modo
que, “o plexo normativo inteiro se converte, por assim dizer, em Direito
da Sustentabilidade. Eis o repto (cognitivo e volitivo), do qual podem
se subtrair os pensadores da teoria geral do Direito e os operadores
responsáveis por sua inteligente aplicação”.
Estabelece ainda, além da questão ambiental, dispositivos no que se
refere à qualidade de vida, especificando um conjunto de prerrogativas
e obrigações, assinaladas por Bursztyn e Bursztyn11:
Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei;
Exigir a elaboração de um estudo prévio de impacto ambiental
para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio ambiente, ao qual se dará
publicidade;
Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;
Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; e
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar,
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são consideradas
patrimônio nacional.
Cruz e Bodnar12 revelam que a “proteção e a defesa da integridade
ambiental é uma das funções mais importantes de um Estado comprometido com a sustentabilidade” e a CRFB/88 tem esse status de
comprometimento.
A toda evidência, o texto constitucional, garante e protege um valor
maior, a qualidade de vida humana, porquanto o homem é dependente

11

BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão
ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012, p. 472.
12

CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e
sustentabilidade [recurso eletrônico] participação especial Gabriel Real Ferrer; org.
e rev. Lucas de Melo Prado. Itajaí: UNIVALI, 2012. Disponível em: <http://siaiapp28.
univali.br/LstFree.aspx> Acesso em: 10 fev. 2015.
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de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para continuar seu
ciclo no planeta Terra.

1.1

Princípios constitucionais ao meio ambiente

1.1.1

Princípio da precaução

Uma das primeiras adoções expressas do Princípio da Precaução no
âmbito internacional foi em 1987, na segunda Conferência Internacional
sobre a proteção do Mar do Norte.13 Em 1989 e 1990, o Princípio da
Precaução foi consagrado como princípio geral da política ambiental,
pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, e foi,
universalmente, consagrado na Declaração do Rio de Janeiro de 1992.14
Para Derani15 este princípio vai além de simples medida para afastar
o perigo. É uma precaução contra o risco que objetiva prevenir já uma
suspeição de perigo.
Na busca do afastamento, no tempo e no espaço, do perigo na
busca também da proteção contra o próprio risco e na análise do
potencial danoso oriundo do conjunto de atividades. Sua atuação
se faz sentir, mais apropriadamente, na formação de políticas
públicas ambientais, onde a exigência de utilização da melhor
tecnologia disponível é necessariamente um corolário.
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades, “quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis”.16
Exigem do Estado um comprometimento social e político, para que
o ordenamento jurídico interno seja criado orientado, interpretado e
aplicado, segundo uma análise sistêmica, para que se atinja o fim almejado pela norma jurídica.

13

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito
constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 41.
14

SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001. p. 199.
15

DERANI, Cristane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
p. 150.
16

KRELL, Andréas J.; MAIA, Alexandre da. A aplicação do direito ambiental no
Estado Federativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 11.
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Observam Krell e Maia17 que o princípio da precaução acolhido
pelo ordenamento, deve assim ser norma de aplicação e interpretação
obrigatória, em um Estado Democrático de Direito. A CRFB/88, em
seu art. 5o, § 2o, determina que: “Os direitos e garantias fundamentais
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”.
O princípio do ambiente ecologicamente equilibrado é um direito
fundamental da pessoa humana, que excede toda ordem jurídica e revela-se verdadeira cláusula pétrea, e nesse sentido Canotilho e Leite18
lembram que o princípio da precaução funciona como uma espécie de
princípio “in dubio pro ambiente”:
Na dúvida sobre a perigosidade de uma certa atividade para o
ambiente, decide-se a favor do ambiente e contra o potencial
poluidor, isto é, o ônus da prova da inocuidade de uma ação em
relação ao ambiente é transferido do Estado ou do potencial
poluído para o potencial poluidor.
Derani19 relata que este princípio é tradução da busca da proteção
da existência humana, seja pela proteção de seu ambiente, seja pelo
asseguramento da integridade da vida humana e a partir dessa premissa, deve-se também considerar não só o risco iminente de determinada
atividade, como também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de
desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar toda densidade.
Exige esse princípio da precaução uma proteção antecipatória do
ambiente, ou seja, requer que os perigos comprovados sejam eliminados.
1.1.2

Princípio da prevenção

Trata-se o princípio da prevenção, um dos princípios mais importantes que norteiam o direito ambiental, pois os danos causados ao meio
ambiente, geralmente são “irreversíveis e irreparáveis”20.
17

KRELL, Andréas J.; MAIA, Alexandre da. A aplicação do direito ambiental no
estado federativo. p. 11.
18

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito
constitucional ambiental brasileiro. p. 41.
19
20

DERANI, Cristane. Direito ambiental econômico. p. 152.

FIORILLO, CELSO Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8.
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 42.
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Este princípio, portanto, revela a especial importância da prevenção
no plano da proteção do ambiente, e corresponde segundo Canotilho
e Leite21 ao “aforismo popular ‘mais vale prevenir do que remediar’”.
O bom senso determina que, em vez de contabilizar os danos e
tentar repará-los, se tente, sobretudo, antecipar e evitar a ocorrência de danos, por algumas razões bastante evidentes que vão
desde a justiça ambiental à simples racionalidade econômica,
passando pela justiça inter-temporal.
O sistema jurídico, diante de sua impotência é incapaz de restabelecer, em condições idênticas, o meio ambiente que foi degradado,
assim, adota-se esse princípio “como sustentáculo do direito ambiental,
consubstanciando-se como seu objetivo principal fundamental”22. As
agressões ao meio ambiente, quando consumadas, demonstram-se normalmente dificultosas e de impossível reparação, segundo Krell e Maia23:
Uma vez atingindo determinado meio, por mais que se tente
restabelecer o status quo ante, este não o será em sua origem, o
que acarretará, em verdade, uma amenização das consequências.
Isto gera a ideia de reparação incerta e em regra custosa, pois
depende-se com estudos complexos, que envolvem os mais variados estudiosos como químicos, biólogos, geólogos, geógrafos,
físicos, economistas, advogados entre outros.
A CRFB/88 adotou o princípio da prevenção, ao preceituar, no caput
do art. 225, o dever do Poder Público e da coletividade de proteger e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
O preceito constitucional firma a obrigação do Estado na defesa
e preservação do meio ambiente por meio de órgãos públicos,
independentemente de sua função: se Executivo, se Legislativo
ou se Judiciário. Não se pode esquecer dos órgãos públicos ligados ao Estado, com funções essenciais à justiça, como é o caso

21

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito
constitucional ambiental brasileiro. p. 43.
22
23

FIORILLO, CELSO Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 42.

KRELL, Andréas J.; MAIA, Alexandre da. A aplicação do direito ambiental no
estado federativo. p. 11.
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do Ministério Público, defensoria Pública e a Advocacia Geral
da União. 24
Contudo, é importante uma consciência ecológica, de todos os atores,
visando prevenir a destruição do planeta, ressaltando a importância de
um meio ambiente equilibrado.
O princípio da prevenção consiste, na orientação de que se devem
adotar medidas preventivas, tendentes a evitar o dano pela redução ou
eliminação de suas causas, pois é fundamental para a proteção dos bens
e interesses tutelados pelo Direito Ambiental, os quais, pela sua natureza e especificidade, não admitem, na maioria das vezes, a reparação.
1.1.3

Princípio da participação

O princípio da participação significa agir em conjunto. Esse foi um
dos objetivos abraçados pela CRFB/88, no tocante à defesa do meio
ambiente, tendo em conta a importância e a necessidade de uma ação
conjunta,
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou na defesa do meio ambiente a atuação presente do Estado e
da sociedade civil na proteção e preservação do meio ambiente,
ao impor à coletividade e ao Poder Público tais deveres. Disso
retira-se uma atuação conjunta entre organizações ambientalistas, sindicatos, indústrias, comércio, agricultura e tantos outros
organismos sociais comprometidos nessa defesa e preservação. 25
A base do princípio da participação se funda no dever dos cidadãos,
de proteger e lutar por estes direitos difusos, cuja abrangência ultrapassa
os limites da clássica concepção de interesses individuais ou coletivos,
para se sediar nos interesses chamados metaindividuais ou também
transindividuais, pois veem representar a solidariedade coletiva nos
acidentes ecológicos que tanto perturbam o equilíbrio ambiental e
cívico de cada país.26
24

KRELL, Andréas J.; MAIA, Alexandre da. A aplicação do direito ambiental no
Estado. p. 17.
25
26

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 44.

RODRIGUES, Ana. O princípio da participação no direito ambiental. Disponível
em: <http://www.jurisway.org.br/v2/cursoonline.asp?id_curso=97&id_titulo=876&pagina=5>. Acesso em: 18 jan. 2015.
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O princípio da participação para Fiorillo27, constitui um dos elementos
do Estado Social de Direito, porquanto a sociedade deixa de ser mera
espectadora e assume o papel de coadjuvante e parceira na preservação
ambiental, traduzindo num envolvimento de todos os segmentos da
sociedade, nas questões ambientais, como um pleno exercício da cidadania e como a mais consciente e honesta demonstração de respeito
ao Planeta Terra.
1.1.4

Princípio do poluidor-pagador

O princípio poluidor-pagador é aquele que impõe ao poluidor o dever
de arcar com as despesas de prevenção, reparação e repressão da poluição, ou seja, estabelece que o causador da poluição e da degradação dos
recursos naturais deve ser o responsável principal pelas consequências
de sua ação (ou omissão).28 Fiorillo29 esclarece que não se podem buscar
através dele formas de contornar a reparação do dano, estabelecendo-se
uma liceidade para o ato poluidor, como se alguém pudesse afirmar:
“poluo, mas pago”. O seu conteúdo é bastante distinto; “busca evitar a
ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); e ocorrido o dano,
visa sua reparação (caráter repressivo)”.
O princípio está insculpido na CRFB/8830 prevê esse princípio no
art. 225, § 3o: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados”. Do mesmo modo, a Lei 6.938/81, também adotou
o referido princípio, ao apontar como uma das finalidades da Política
Nacional do Meio Ambiente “a imposição ao usuário, da contribuição
pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da
imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados.”

27

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 44.

28

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. Ministro do Superior Tribunal de
Justiça. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. Disponível
em: <http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8692/1/O_Principio_Poluidor_Pagador.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2015.
29
30

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 32.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: <http://www.planato.gov.br>. Acesso em: 20 jan. 2015.
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Na órbita repressiva do princípio do poluidor-pagador há incidência
da responsabilidade civil, porquanto o próprio pagamento resultante
da poluição não possui caráter de pena, nem de sujeição à infração administrativa, o que, por evidente, não exclui a cumulatividade destas,
como prevê a CRFB/88 no § 3o do art. 225.
Os princípios vistos são fundamentais na preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, notadamente, no recurso
natural água, imprescindível a subsistência do homem no planeta Terra.

2

RECURSOS HÍDRICOS: DISPONIBILIDADE, ACESSO E USO
SUSTENTÁVEL DE ÁGUA DOCE PARA CONSUMO HUMANO

O homem estabeleceu uma relação com a água, desde a época das
civilizações e até os dias atuais, buscou as proximidades de rios e lagos
para viver. Acreditava e talvez ainda acredite, que esse recurso estaria
disponível infinitamente. Entretanto, a distribuição da água no planeta
Terra é “irregular, por conta de fatores climáticos, geográficos e meteorológicos”, fazendo com que “a disponibilidade da água seja aleatória
e sazonal”31.
Por conta desses e outros fatores, os estados brasileiros enfrentam
graves problemas referentes tanto na preservação, precaução, como
na utilização de todos os recursos naturais e as consequências estão
batendo na nossa porta.
A matéria Recursos Hídricos vem ultimamente ganhando destaque
na mídia nacional e isso porque atualmente, o Brasil enfrenta a maior
crise hídrica da história, colocando na pauta ambiental, o tema, como
prioridade em políticas públicas.
Pode-se dizer, que o tema água, como prioridade, veio tardiamente.
Menosprezaram os princípios dispostos na CRFB/88, da precaução,
preservação e somente após enfrentarem a escassez de água doce,
em diversas regiões do país e principalmente na cidade de São Paulo,
governantes e população, adotaram ou se propõem a adotar, algumas
medidas para racionamento desse bem, essencial à vida de todos os
seres vivos no planeta.

31

GUANDICE, Manuel Enrique Gamero; MORAIS, Leandro Cardoso. Recursos hídricos e indicadores hidrológicos. In: Meio ambiente: sustentabilidade. Porto Alegre:
Bookman, 2012. p. 103.
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O alerta, mais uma vez foi lançado. A água deve ser considerada finita
e deve ser respeitado seu limite natural de autodepuração, resultante
dos processos naturais.
O planeta Terra é o único planeta do sistema solar que tem água
nos três estados (sólido, líquido e gasoso), e as mudanças de estado
físico da água no ciclo hidrológico são fundamentais e influenciam os
processos biogeoquímicos nos ecossistemas terrestres e aquáticos.32
Apesar de o Brasil deter boa parte desse recurso, nota-se que “somente 3% da água do planeta está disponível como água doce” e destes
3%, cerca de “75% estão congelados nas calotas polares, em estado
sólido, 10% estão confinados nos aquíferos”, sendo que a “disponibilidade dos recursos hídricos no estado líquido é de aproximadamente
15% destes 3%”33.
Como se vê os recursos de água doce do planeta não são fartos como
imagina a maioria da população que habita o planeta, mas extremamente
reduzido.
Da pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Ecologia, na
pessoa de Tundisi, pode-se observar o balanço hídrico nos continentes.
QUADRO 1 – BALANÇO HÍDRICO NOS CONTINENTES
Continente
Europa

Precipitação
(km3/ano)

Evaporação
(km3/ano)

Drenagem
(km3/ano)

8,290

5,320

2,970

Ásia

32,200

18,100

14,100

África

22,300

17,700

4,600

América do Norte

18,300

10,100

8,180

América do Sul

28,400

16,200

12,200

7,080

4,570

2,510

Austrália/Oceania
Antártica
Total

2,310

0

2,310

118,880

71,990

46,870

Fonte: Revista MultiCiência, Unicamp.

32

TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos. MultiCiência: o futuro dos recursos, 01
out. 2003, Disponível em: <http://www.multiciencia.unicamp.br/artigos_01/A3_Tundisi_port.PDF> Acesso em: 5 fev. 2015.
33

TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos. MultiCiência: o futuro dos recursos, 01
out. 2003, Disponível em: <http://www.multiciencia.unicamp.br/artigos_01/A3_Tundisi_port.PDF> Acesso em: 5 fev. 2015.
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O Brasil, segundo a pesquisa, tem aproximadamente 16% das águas
do planeta, motivo pelo qual não havia preocupação com falta de água,
mas, o uso excessivo dos recursos hídricos, em boa parte do país.
Somente no Nordeste, a escassez de água, concentrava-se numa
área conhecida como Polígono das Secas, envolvendo parte de oito estados nordestinos, como Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, além de parte do
norte de Minas Gerais.
Dados apontados por Suguio e citados por Pompêo e Moschini-Carlos34 revelam que 8% da população urbana e 22% da população rural
no Brasil não dispõem de água tratada para seu consumo; outro dado
importante, fora do contexto nacional, revelam que 22% da população
urbana e 50% dos moradores rurais na América Latina, onde 117 milhões de pessoas não têm acesso aos serviços essenciais de saneamento.
A FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, apresenta
que 110 milhões de brasileiros não tem esgoto coletado e 22 milhões
de habitantes não têm água tratada.
Segundo alerta da coordenadora do Fundação SOS Mata Atlântica,
Malu Ribeiro, em evento na Fiesp35 em fevereiro de 2014, “mais de 1
bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Nos países em desenvolvimento, mais de 70% das mortes e enfermidades são causadas por
veiculação hídrica” e “se o modelo atual de desenvolvimento for mantido, mais de 45% da população mundial não terá acesso a quantidade
mínima de água para consumo diário em 2050”, além do mais se nada
for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos
entre países por disputa de água em um futuro não muito distante.
Ressaltou ainda a necessidade da população compreender que é
falsa a ideia de que o Brasil conta com uma quantidade abundante do
recurso hídrico, porquanto, atualmente o Brasil detém 13% da água
doce no mundo, “mas a distribuição não é igualitária e os principais
rios brasileiros apresentam índices críticos ou preocupantes”.

34

POMPÊO, Marcelo Luiz Martins; MOSCHINI-CARLOS, Viviane. O abastecimento
de água e o esgotamento sanitário; propostas para minimizar os problemas no Brasil.
In: Meio ambiente: sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012. p. 47.
35

FIESP. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mais de 45% da população mundial pode não ter acesso à quantidade mínima de água em 2050, alerta
coordenadora do Fundação SOS Mata Atlântica em evento na Fiesp. Disponível
em: <http://www.fiesp.com.br/noticias> Acesso em: 14 fev. 2015.
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Para se ter uma ideia se toda água da Terra – doce, salgada e congelada – fosse dividida entre seus habitantes, cada pessoa teria direito a
8 piscinas olímpicas cheias. Mas, se dividirmos somente a água potável
entre as mesmas pessoas, cada uma teria direito a apenas 5 litros de água.
De forma mais simplificada, trazida pela SAAE – Serviço Municipal
de Saneamento Básico de Minas Gerais36 e para melhor entendimento,
Se toda água do mundo coubesse numa garrafa de 1 litro, apenas
meia gotinha estaria disponível para beber. A Terra possui 1,4
bilhão de quilômetros cúbicos de água (só para você entender
melhor, 1 quilômetro cúbico tem um milhão de litros de água).
Desse total, 97,5% é água salgada. Sobram 2,5% de água doce,
tanto líquida como congelada. Tire daí a água congelada do planeta e sobram apenas 0,26% de água líquida na forma de rios,
lagos e lençóis subterrâneos. Para não secarmos os recursos
deveríamos somente usar a água que é renovada pelas chuvas,
que são míseros 0,002% de toda água do planeta.
Com essa realidade, apontada por cientistas de diversas áreas, foi
criado em 1997 pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente (SRH),
o programa Água Boa, para desenvolver técnicas de dessalinização da
água, que mais tarde transformou-se no Programa Água Doce (PAD)37,
desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, que se conhece hoje em dia.38
No mesmo ano a matéria sobre recursos hídricos no Brasil foi disciplinada na Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que trazendo a Política
Nacional de Recursos Hídricos, baseando-se, para sua instituição, seis
fundamentos, citados no art. 1o, a saber:

36

SAAE. Serviço Municipal de Saneamento Básico. Disponível em: <http://www.
saaeunai.mg.gov.br/portal>. Acesso em: 14 fev. 2015.
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Trata-se de uma ação coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio
da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, em parceria com instituições
federais, estaduais, municipais e sociedade civil. Visa o estabelecimento de uma política pública permanente de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano,
promovendo e disciplinando a implantação, a recuperação e a gestão de sistemas de
dessalinização ambiental e socialmente sustentáveis para atender, prioritariamente, as
populações de baixa renda em comunidades difusas do semi-árido.
38
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Água Doce. Disponível em:
<http://www. mma.gov.br/agua/agua-doce>. Acesso em: 5 fev. 2015.
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I – a água é um bem de domínio público; II – a água é um recurso
natural limitado, dotado de valor econômico; III – em situações
de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais; IV – a gestão dos recursos
hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V
– a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação
da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI – a gestão
dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
Para a efetividade dessa política, a referida lei contempla instrumentos importantes à administração, nos diversos meios de uso da água
no art. 5o in verbis:
Art. 5o São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – os Planos de Recursos Hídricos;
II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo
os usos preponderantes da água;
III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V – a compensação a municípios;
VI – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
Sobre o artigo comenta Rodrigues 39 que os Planos de Recursos
Hídricos buscam orientar e viabilizar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.
São elaborados por Bacia Hidrográfica, por Estado e para o País; são
planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com
o período de implementação de seus programas e projetos.
O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água, possibilita a gestão sistemática dos recursos
hídricos, sem dissociação dos aspectos de qualidade e quantidade, já
39

RODRIGUES, Roberta Baptista. Gestão de recursos hídricos: instrumentos da
política nacional de recursos hídricos e ferramenta de gestão. Disponível em: <http://
ecologia.ib. usp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=423>. Acesso em: 14 fev. 2015.
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que a concentração de poluente está diretamente relacionada à vazão
do corpo hídrico. A gestão dos recursos hídricos em quantidade e
qualidade está condicionada à outorga de uso da água para captação e
lançamento de efluentes.
O instrumento de gestão, por sua vez, outorga pelo uso da água
assegura o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o
efetivo exercício dos direitos de acesso a água associado a uma garantia. Para tanto deverá considerar o enquadramento em classes de uso
e a vazão do corpo hídrico. A análise de concessão de outorga também
deverá considerar o impacto do lançamento ou captação no corpo hídrico, diante do cenário real da bacia hidrográfica, e o atendimento às
metas estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos, sobretudo, para
as prioridades de uso estabelecidas pelo Comitê.
Quanto à cobrança dos usos de recursos hídricos esses estão dispostos nos artigos 19, 20 e 22, da Lei 9.433 e estabelecem:
Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: I –
reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma
indicação de seu real valor; II – incentivar a racionalização do uso
da água; III – obter recursos financeiros para o financiamento dos
programas e intervenções contemplados nos planos de recursos
hídricos.
Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à
outorga, nos termos do artigo 12 desta lei.
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica
em que foram gerados e serão utilizados: I – no financiamento
de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de
Recursos Hídricos; II – no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, é conceituado
pela Lei, no art. 25, dispondo que “é um sistema de coleta, tratamento,
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e
fatores intervenientes em sua gestão”, e ainda no art. 26 dispondo sobre
os princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações
de Recursos Hídricos, que são: “I – descentralização da obtenção e produção de dados e informações; II – coordenação unificada do sistema;
III – acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade”.
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Contudo, mesmo a água sendo fundamental para a manutenção
da vida, apesar de sua importância como direito constitucional do ser
humano a um ambiente saudável e equilibrado, seu uso vem sendo
desordenado, descompromissado, irresponsável e principalmente com
total descaso do Poder Público, mesmo no século XXI, onde todos os
recursos e informações estão disponíveis com bastante facilidade.
Importante frisar que a quantidade de água no mundo é praticamente
a mesma há milhares e milhares de anos, no entanto, o número populacional no planeta aumenta a cada dia, implicando em um aumento no
consumo, da mesma quantidade de água.
A urbanização acelerada em todo o planeta produz inúmeras alterações no ciclo hidrológico e aumenta enormemente as demandas para
grandes volumes de água, ressalta Tundisi40, aumentando também os
custos do tratamento, a necessidade de mais energia para distribuição
de água e a pressão sobre os mananciais. À medida que aumenta o desenvolvimento econômico e a renda per capita, aumenta a pressão sobre
os recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
Nesse sentido, Guandique e Morais41 alertam que o aumento acelerado da demanda de recursos hídricos é uma questão preocupante,
Essa demanda tem sido evidenciada principalmente pelo crescimento populacional, industrial, pela navegação, geração de energia elétrica e agrícola. O ciclo hidrológico é o responsável pelos
processos hidrológicos que se alternam continuamente, fazendo
com que a água a recicle através dos processos de evaporação,
condensação, precipitação, escoamento superficial, infiltração e
evapotranspiração, caminho por onde volta para a atmosfera, e
assim, o ciclo acontece sucessivamente.

40

TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos. MultiCiência: o futuro dos recursos, 01
out. 2003, Disponível em: <http://www.multiciencia.unicamp.br/artigos_01/A3_Tundisi_port.PDF>. Acesso em: 5 fev. 2015.
41

GUANDICE, Manuel Enrique Gamero; MORAIS, Leandro Cardoso. Recursos hídricos e indicadores hidrológicos. In: Meio ambiente: sustentabilidade. Porto Alegre:
Bookman, 2012. p. 103.
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Fonte: SAAE. <http://www.saaeunai.mg.gov.br/portal/>.

Figura 1: Ciclo da água
Durante os processos que ocorrem no ciclo hidrológico, a quantidade e qualidade da água sofrem diversas influências, sejam elas físicas,
químicas ou biológicas, motivo pelo qual, suas características são indissociáveis, o que dificulta muitas vezes o gerenciamento dos recursos
hídricos. Sendo assim, como dito anteriormente, a água produzida no
ciclo hidrológico apresenta uma distribuição irregular, espacial e temporalmente, influenciada sobretudo pelas características climáticas,
geográficas e meteorológicas. Deve então ser considerada finita, tem
um limite natural, sua ocorrência aleatória, seu uso provoca alterações
na sua qualidade, isso influencia sua disponibilidade pelo uso intensivo,
principalmente em zonas urbanas.42
Para avaliar a sustentabilidade do sistema de abastecimento de água,
temos pelo menos dois parâmetros, declara o presidente do Centro
Internacional de Referência em Reuso da Água da Universidade de São
Paulo – (Cirra/USP), Ivanildo Hespanhol, ou seja, “robustez, para aten-
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GUANDICE, Manuel Enrique Gamero; MORAIS, Leandro Cardoso. Recursos hídricos e indicadores hidrológicos. In: Meio ambiente: sustentabilidade. Porto Alegre:
Bookman, 2012. p. 103.
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der uma demanda crescente, e a resiliência, que é a capacidade de um
sistema se recuperar após um impacto negativo. ‘A robustez do nosso
sistema é insuficiente, e a nossa resiliência é zero’”.43
Tundisi44 destaca que, no amplo contexto social, econômico e ambiental do século XXI, os seguintes principais problemas e processos
são as causas principais da “crise da água”:
Intensa urbanização, aumentando a demanda pela água, ampliando a descarga de recursos hídricos contaminados e com grandes
demandas de água para abastecimento e desenvolvimento econômico e social.
Estresse e escassez de água em muitas regiões do planeta em
razão das alterações na disponibilidade e aumento de demanda.
Infraestrutura pobre e em estado crítico, em muitas áreas urbanas
com até 30% de perdas na rede após o tratamento das águas.
Problemas de estresse e escassez em razão de mudanças globais
com eventos hidrológicos extremos aumentando a vulnerabilidade
da população humana e comprometendo a segurança alimentar
(chuvas intensas e período intensos de seca).
Problemas na falta de articulação e falta de ações consistentes
na governabilidade de recursos hídricos e na sustentabilidade
ambiental. Esse conjunto de problemas apresenta dimensões em
âmbito local, regional, continental e planetário.
Nesse contexto, é de extrema importância, que haja um maior comprometimento da sociedade, das indústrias e do poder público, para
que todos possam assumir responsabilidades de consumo consciente e
responsável, além de uma gestão descentralizada e integrada por parte
dos agentes governamentais e da iniciativa privada.
Algumas sugestões são apontadas para solucionar a atual e prevista
escassez, conforme sugere a SAAE. Por exemplo, seria necessária uma
maior conscientização por parte da população no uso da água e, por
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parte do governo, um maior cuidado com a questão do saneamento e
abastecimento. Se 90% das atividades modernas fossem realizadas com
água de reuso, além de diminuir a pressão sobre a demanda, o custo
dessa água seria pelo menos 50% menor do que o preço da água fornecida pelas companhias de saneamento, porque não precisaria passar por
tratamento. Apesar de não ser própria para consumo humano, poderia
ser usada, entre outras atividades, nas indústrias, na lavagem de áreas
públicas e nas descargas sanitárias de condomínios. Além disso, as
novas construções – casas, prédios, complexos industriais – poderiam
incorporar sistemas de aproveitamento da água da chuva, para os usos
gerais que não o consumo humano.
Se aplicadas essas medidas a água destinada ao consumo humano que
é utilizada nestes casos, poderia ter a destinação esperada, implicando
no uso racional dos recursos naturais.
Tundisi45 sugere a promoção de uma governança de água por meio
de uma gestão por bacias hidrográficas.
A bacia hidrográfica – uma unidade biogeofisiográfica – que drena
para um rio, lago ou oceano é a unidade natural de pesquisa e
gestão [...]. Uma bacia hidrográfica tem todos os elementos para
integração de processos biogeofísicos, econômicos e sociais, é a
unidade natural que permite integração institucional, integração
e articulação da pesquisa com o gerenciamento, e possibilita
ainda implantar um banco de dados que funcionará como uma
plataforma para o desenvolvimento de projetos com alternativas,
levando-se em conta os custos destas. É cada vez mais evidente
que novas tecnologias como ecotecnologias e eco-hidrologias
com soluções que incluem os usos de sistemas naturais e dos
processos naturais serão utilizadas intensivamente na conservação e recuperação de lagos, represas e rios, e na conservação de
águas subterrâneas e manutenção dos aquíferos.
Encontramos diversas sugestões, no entanto, o primeiro passo a
ser dado, vai na direção da conscientização do uso racional, desse bem
comum. O Brasil conta com recursos hídricos em abundância, o que
levou à disseminação de uma cultura de despreocupação e desperdício
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fev. 2015.

Recursos Hídricos: Disponibilidade, Acesso e Uso Sustentável de Água Doce para Consumo Humano

181

de água. O uso sustentável dos recursos hídricos depende do conhecimento da comunidade sobre as águas de sua região e de sua participação
efetiva em seu gerenciamento, levando à observância do princípio da
precaução, prevenção e participação, previstos na CRFB/88.
A conscientização e educação ambiental são propostas por Freitas,
como prioridade no século XXI, onde é necessário um reequacionamento valorativo do desenvolvimento, conjugando-o a incentivos aptos a
promover uma alteração dos estilos de produção e de consumo.
E o mais importante, a educação sustentável é aquela que se compagina com a percepção intertemporal de que as condutas (omissivas ou
comissivas) são peças de sutil engrenagem chamada causalidade, com a
nota de que existem efeitos que se propagam até depois de nossas vidas.
Segundo a ONU, cerca de um terço da população mundial vai sofrer
os efeitos da escassez hídrica nos próximos anos. A análise do ciclo completo de uso e reuso da água aponta o desaparecimento de mananciais
como poços, lagos e rios, e destaca a pouca atenção dada à diminuição
das reservas subterrâneas, por isso o uso sustentável dos recursos hídricos depende do conhecimento da comunidade sobre as águas de sua
região e de sua participação efetiva em seu gerenciamento.
Passar pela escassez, racionamento, depois de perdermos esse bem,
será inútil. A maior proposta é lançada no âmbito educacional e de
conscientização, para que a humanidade tenha água, mas utilizada com
responsabilidade e para isso é preciso fomentar a mobilização social e
consolidar a ideia da cidadania participativa ou da cidadania ecológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inquestionavelmente a água é o bem mais importante do planeta,
porquanto, todo ser vivo necessita dela para viver. A vida depende dela,
pois é o suporte da maioria das atividades econômicas e sociais, senão
de todas, como abastecimento público, agricultura, geração de energia,
indústria, pecuária, recreação, transporte e turismo.
O Brasil possui uma maior responsabilidade, por deter 13% da água
doce no mundo e possuir bacias hidrográficas importantes como a do
Amazonas, do Tocantins, do São Francisco, do Paraná, do Paraguai e do
Uruguai, portanto, deve se utilizar dos princípios constitucionais, com
vistas a preservar e prevenir.
E esse é o maior desafio, tanto para o Brasil, detentor do maior
manancial de água doce do planeta, quanto para outras nações, que
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igualmente devem buscar ações na perspectiva normativa e de governança, sendo que esta última, tem importância determinante quanto a
uma sociedade avançar ou regredir.
O Brasil por meio de políticas públicas, pode viabilizar, através da
Lei no 9.433/97, Política Nacional de Recursos Hídricos, ações efetivas, para o uso da água com responsabilidade. Contudo, apesar do
nosso ordenamento jurídico ser um dos mais avançados, não assegura
a execução de políticas e ações eficientes, tampouco a efetivação da
governabilidade da água.
Nessa perspectiva, cada sistema, seja local ou global devem abandonar
antigos paradigmas, sob a ótica de bens infinitos, estabelecendo metas e
objetivos, princípios e diretrizes, para a busca de um equilíbrio da gestão
da água, vez que a água é um bem comum, um direito fundamental da
pessoa humana e seu acesso deve ser prioridade.
Partindo do local ao global, ações conjuntas do poder público, usuários e comunidades, na promoção de uma operacionalização consciente,
no processo de distribuição e utilização desse recurso natural, podem
resolver as questões de escassez, viabilizando assim um prolongamento
desse recurso para as futuras gerações.
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A Responsabilidade Penal
pelo Uso Indiscriminado
de Agrotóxicos na
Legislação Brasileira
Rafaela Borgo Koch1
Flávio Schlickmann2

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo central investigar a responsabilidade penal pelo uso indiscriminado de agrotóxicos na legislação
brasileira.
Inicialmente, o artigo apresenta considerações sobre os agrotóxicos,
com sua contextualização e definição. Estudam-se os agrotóxicos no
Brasil, abordando a legislação federal que regula o assunto, notadamente
no que concerne a todo o processo de produção, utilização, bem como
o descarte dos resíduos dos mesmos.
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Por conseguinte, aborda-se o Direito Penal, analisando conceito,
função e sua relação com o Direito Ambiental, direcionando a pesquisa
ao Direito Penal Ambiental e o princípio da intervenção mínima.
Por fim, o estudo se direciona à análise dos princípios da legalidade
e da taxatividade como obstáculos à responsabilização penal pelo uso
excessivo de agrotóxicos.
O problema de pesquisa consiste em verificar a responsabilidade
penal pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, traçando-se um paralelo
entre as formalidades do Direito Penal e a previsão contida na Lei de
Agrotóxicos.
Nas diversas fases desta pesquisa, empregou-se o método indutivo,
sendo operacionalizado através das técnicas do referente, da pesquisa
bibliográfica e dos conceitos operacionais.

1

SUBSTÂNCIAS AGROTÓXICAS: CONTEXTUALIZAÇÃO

As substâncias agrotóxicas datam da Antiguidade Clássica, tendo se
propagado exponencialmente no contexto bélico mundial, cuja objetivo
preponderante era funcionar como armas químicas.3
Voltado à agricultura, seu uso disseminou-se rapidamente com a
premissa de aumento da produtividade agrícola, visando combater as
pragas. A modernização e o desenvolvimento tecnológico das atividades
das lavouras acabaram por mecanizar a agricultura e promover a intensa
utilização de fertilizantes químicos e agrotóxicos nesse intuito.4
A “Revolução Verde” dos anos 50, período pós-Segunda Guerra
Mundial, constituía pano de fundo para a proposta de melhorias genéticas em sementes e sua vinculação ao uso de insumos industriais
com vistas a aplacar a fome mundial por meio da produção agrícola em
grande número.5

3

CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. 2. ed. São Paulo: Edições Melhoramentos,
1962. p. 27.
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FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 14.
ed. rev. ampl. e atual. em face da Rio+20 e do novo “Código” Florestal. São Paulo:
Saraiva, 2013. p. 426.
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TENDLER, Silvio. O veneno está na mesa. Documentário da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=8RVAgD44AGg>. Acesso em: 10 out. 2015.
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De fato, referidos insumos possibilitaram o alto nível de produtividade nas lavouras, especialmente nas regiões onde predominava a
monocultura, propiciando o controle de parasitas nas mesmas e, por
conseguinte, diminuindo as perdas econômicas.6
Difundida amplamente sua utilização, os outrora denominados
fertilizantes ou defensivos agrícolas foram definidos pela legislação
brasileira, através da Lei no 7.802/89, como “agrotóxicos”, nomenclatura utilizada até os dias atuais para representar os compostos resultantes de processos físicos, químicos ou biológicos, que se destinam
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas
ou implantadas, e de outros ecossistemas, com a finalidade de alterar
a composição de flora e fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de
seres vivos considerados nocivos.7
No entanto, embora tais substâncias tenham sido retratadas como
benéficas ao meio ambiente, com o objetivo de evitar perdas na produção
do campo, seu uso provoca a contaminação dos alimentos produzidos,
acarretando severos danos não só ao ambiente como também à saúde
daqueles que os consomem.8
O clássico Primavera Silenciosa de Rachel Carson9 já retratava
os prejuízos causados pelos agrotóxicos, tecendo duras críticas à sua
utilização:
A partir de meados de 1940, mais de 200 substâncias químicas,
de ordem básica, foram criadas, para uso na matança de insetos,
de ervas daninhas, de roedores e de outros organismos que, no
linguajar moderno, se descrevem como sendo ‘pestes’, ou ‘pragas’; e elas são vendidas sob vários milhares de denominações
diferentes de marcas. Estes borrifos, estes pós, estes aerossóis são
agora aplicados quase universalmente em fazendas, em jardins,
em florestas, em residências; são substâncias químicas não-seletivas, que têm poder para matar toda espécie de insetos – tanto
6

MOTA, Leandro de Martino. Agrotóxicos e transgênicos: solução ou problema à
saúde humana e ambiental? Saúde e Ambiente em Revista, v. 4, no 1, p.37
7

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.
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GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2009.
p. 224.
9

CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. 2. ed. São Paulo: Edições Melhoramentos,
1962. p. 17.
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os ‘bons’ como os ‘maus’; têm poder para silenciar o canto dos
pássaros e para deter o pulo dos peixes nas correntezas; para
revestir as folhas das plantas com uma película mortal, e para
perdurar, embebidas no solo. Tudo isto, de uma só vez, ainda
que o objetivo desejado seja apenas a eliminação de umas poucas
ervas, ou uns poucos insetos. Pode alguém acreditar que seja
possível semelhante barragem de venenos, sobre a superfície da
Terra, sem a tornar inadequada para a vida toda? Tais substâncias
não deveriam ser denominadas ‘inseticidas’, e sim ‘biocidas’.
O crescente uso de agroquímicos, portanto, tem provocado problemas de ordem ambiental e social, ao contaminar o solo, as águas, os
alimentos produzidos e, por conseguinte, repercutir na saúde humana,
em decorrência da absorção dos mesmos via consumo de alimentos
contaminados e através da exposição a tais substâncias.10

1.1

Os agrotóxicos no ordenamento jurídico brasileiro

Os agrotóxicos são absolutamente relevantes ao agronegócio no
Brasil, haja vista ser um dos maiores produtores agrícolas no mundo
e representar o maior consumidor de tais substâncias químicas dentre
os países do globo.11
Não obstante ser a nação que mais consome, o Brasil não detém o
controle devido na utilização dos agrotóxicos, visto que dentre os cinquenta produtos químicos mais aplicados nas lavouras nacionais, vinte
e dois deles são proibidos nos campos norte-americanos e europeus,
em razão dos impactos negativos à natureza e ao ser humano deles
decorrentes.12
O ordenamento jurídico brasileiro editou a primeira norma sobre os
agroquímicos em 1934, por meio do Decreto Federal no 24.41413, que
tratava do Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal. Este dispositivo
permanece em vigor, com alterações trazidas pelo Decreto-lei no 5.478,
10

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.
1060.

11
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.
br/seguranca-quimica/agrotoxicos>.
12

SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. 12. ed. São Paulo: Saraiva,
2014. p. 503.
13

BRASIL. Decreto no 24.414, de 12 de abril de 1934.
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de 12 de maio de 194314, e pelo Decreto no 6.946, de 200915, que apresenta os aspectos da defesa sanitária. 16
Mais tarde, a Constituição de República Federativa do Brasil de
1988, em seu artigo 225, § 1o, inciso V 17, previu a obrigatoriedade do
Poder Público no controle da produção, comercialização, emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a qualidade
de vida e para o meio ambiente.18
Fiorillo19 destaca que o texto constitucional torna clara a permissão
do emprego de substâncias agrotóxicas, desde que limitado aos parâmetros estabelecidos pelo Poder Público, buscando assegurar o direito
fundamental ao meio ambiente. 20
O advento da Lei no 7.802, de 11 de julho de 198921, com nova redação dada pela Lei no 9.974, de 6 de junho de 200022 e regulamentada
pelo Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 200223, tida por Lei de Agrotóxicos, surgiu para normatizar os agrotóxicos no contexto brasileiro,
denominando-os de tal forma e caracterizando-os como produtos e
agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que se destinam
aos setores de produção no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas com a finalidade seja alterar a composição da flora ou
da fauna, preservando-as da ação prejudicial de seres nocivos.
A Lei de Agrotóxicos24 regulamenta a pesquisa, experimentação,
produção, embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, classificação,
controle, inspeção e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, constituindo-se reflexo do intenso debate acerca dos prejuízos

14

BRASIL. Decreto no 5.478, de 12 de maio de 1943.

15

BRASIL. Decreto no 6.946, de 21 de agosto de 2009.

16

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. p. 1061.

17

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.

18

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 428.

19

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 428.

20

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 428.

21

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.

22

BRASIL. Lei no 9.974, de 6 de junho de 2000.

23

BRASIL. Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002.

24

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.
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ambientais decorrentes do uso de tais substâncias que começou a tomar
forma desde os anos 70.25
A Lei de Agrotóxicos26 prevê que a legitimidade para legislar sobre
agrotóxicos é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal,
cabendo aos Municípios atuar em caráter supletivo no que concerne a
seu uso e armazenamento.27
O tratamento jurídico de referidas substâncias no que tange ao
seu registro, produção, comercialização, importação e exportação, tem
em conta os princípios gerais do Direito Ambiental, especialmente os
princípios da prevenção e da precaução, conforme se passa a analisar.28
1.1.1

Do registro29

Em razão dos riscos envolvidos com o ciclo de vida dos agrotóxicos,
seus componentes e afins, os mesmos dependem de prévio registro para
serem produzidos, manipulados, importados, exportados, comercializados e utilizados em território nacional.30
O registro constitui, assim, a porta principal de entrada dos agrotóxicos, seja por meio de sua fabricação ou de seus componentes e/ou da
importação de referidas substâncias.31
O Decreto 4.074/200232 é o instrumento legal que estabelece o
registro como condição da produção, manipulação, importação, exportação, comercialização e utilização dos agrotóxicos, seus componentes
e afins no território brasileiro, de modo que tal registro depende do

25

ALVES FILHO, José Prado. Uso de agrotóxicos no Brasil: controle social e interesses corporativos. p. 15.

26

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.

27

GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. p.225.

28

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22 ed., rev., ampl.
e atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 729.
29

Esta seção foi extraída da dissertação KOCH, Rafaela Borgo. O Princípio da Informação como forma de mitigação do uso de Agrotóxicos. 151 p. Mestrado em Ciência
Jurídica. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – Universidade
do Vale do Itajaí – UNIVALI.
30

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1076.

31

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 732.

32

BRASIL. Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002.
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atendimento das exigências dos órgãos federais responsáveis pelos
setores de agricultura, saúde e meio ambiente.33
Referido Decreto34 reserva aos Estados, Municípios e Distrito Federal
a competência para o registro de empresa e de prestador de serviço,
tão somente.35
Para que o registro das referidas substâncias seja efetivado, cumpre aos requerentes e titulares de registro o fornecimento obrigatório
aos órgãos competentes das inovações que dizem respeito aos dados
apresentados para registro e reavaliação de registro de seus produtos.36
Ressalte-se que para cada fase concernente à produção, comercialização, exportação, importação e utilização dos agrotóxicos, estejam as
mesmas isoladas ou relacionadas umas com as outras, se exige o prévio
registro da respectiva substância. O pedido de registro ou sua outorga,
por si, não confere direito para os respectivos atos, visto que o registro
corresponde a apenas um dos atos administrativos no quadro geral das
autorizações administrativas.37
Granziera38 salienta que a Lei no 7.802/89 adota o princípio da
precaução em seu artigo 3o39 ao não permitir o registro de agrotóxicos,
seus componentes e afins nos seguintes casos:
Art. 3o [...]
§ 6o Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes
e afins:
a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus
resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e
à saúde pública;
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;

33

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 732.

34

BRASIL. Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002.

35

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 430.

36

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1076.

37

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 732.

38

GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. p. 225.

39

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.
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c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou
mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho
reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes
de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo
critérios técnicos e científicos atualizados;
f) cujas características causem danos ao meio ambiente.
Referida lei40, por conseguinte, dispõe que os registros dos agrotóxicos, seus componentes e afins poderão ser reavaliados, suspensos ou
cancelados administrativamente se apresentarem indícios de redução
de eficiência agronômica, alteração dos riscos à saúde humana ou ao
meio ambiente, sendo observados, para tanto, o devido processo legal
e a ampla defesa.41
De igual forma, somente será concedido registro de novo produto
agrotóxico, seus componentes e afins, se a sua ação tóxica sobre o ser
humano e o meio ambiente for igual ou menor do que a dos produtos
já registrados para a mesma finalidade.42
Destaque-se, por conseguinte, que o registro de agrotóxico ocorre
sob ampla publicidade, devendo ser publicado um resumo no Diário
Oficial da União, em prazo de até 30 dias da data do protocolo de pedido
e da data de concessão ou indeferimento do registro.43
Machado44 assevera que a publicidade prévia prevista pela Lei e pelo
Regulamento merece aplausos, porém carece de alguns dados que, em
seu entendimento, deveriam constar da publicação, como a classificação
referente à toxicidade humana, resultados dos testes efetuados, análises
indicativas da persistência de resíduos, dados relativos ao potencial mutagênico, embriofetotóxico e carcinogênico em animais, dentre outros.

40

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.

41

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1077.

42

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1077.

43

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1077.

44

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 734.
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Aduz referido doutrinador45, neste sentido, que embora tais informações devam constar dos relatórios técnicos endereçados aos órgãos
administrativos federais, as pessoas e as associações em defesa do meio
ambiente não terão possibilidade financeira e tempo para se dirigirem
até Brasília e ter acesso à documentação de cada pedido, razão pela
qual entende que o resumo publicado previamente deve conter estes
dados técnicos.
Trennepohl e Trennepohl46 destacam, ainda, que as pessoas físicas
ou jurídicas que produzem agrotóxicos, seus componentes e afins estão
obrigadas a manter à disposição dos órgãos de fiscalização um livro de
registro ou outro sistema de controle que contenha relação detalhada
do estoque existente e do nome comercial dos referidos produtos, bem
como a relação de quantidades produzidas e comercializadas.
1.1.2

Da comercialização, transporte, embalagem e destinação final dos
agrotóxicos

No Brasil, há três órgãos governamentais responsáveis pelo processo
de comercialização de agrotóxicos: Ministérios da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento – MAPA, que verifica a pertinência e a eficácia do produto; a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que avalia
os impactos do produto sobre a saúde humana, e o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que
analisa as implicações do agrotóxico no meio ambiente.47
Para que os agroquímicos possam ser comercializados no Brasil,
faz-se necessária a apresentação de receituário próprio prescrito por
profissional habilitado que observe diretrizes técnicas da legislação
específica.48
A utilização de tais substâncias, consequentemente, deve ser realizada nos termos da Lei de Agrotóxicos49, cabendo exceção aos produtos
destinados à pesquisa e experimentação, que não se sujeitam a controle
por receita.
45

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 732.

46

TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 5. ed.
Niterói: Impetus, 2013. p. 247.
47

SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. p. 509.

48

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1085.

49

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no. 7.802, de 11 de julho de 1989.
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No que diz respeito ao transporte de agrotóxicos, o Decreto no
4.074/200250 normatiza procedimentos específicos, como o transporte
realizado em embalagens adequadas, não podendo ser a granel, bem
como a preferência por trafegar em vias menos povoadas, distantes de
mananciais, reservas florestais e reservatórios de água.51
O transporte de substâncias agrotóxicas, ademais, se sujeita às normas
que disciplinam o transporte de produtos perigosos, regulamentadas
pelo Decreto Federal no 96.044/1988.52
As embalagens contendo agroquímicos, por consequência, representação preocupação no que tange aos resíduos sólidos, necessitando atender
especificações dos órgãos competentes, visto que sua permanência no
solo pode causar severos danos ao meio ambiente e ao ser humano. 53
A Lei de Agrotóxicos54 determina que as embalagens de agrotóxicos,
seus componentes e afins devem ser projetadas e fabricadas visando
impedir vazamentos, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo,
além de serem resistentes e satisfazer às exigências de sua normal conservação, com lacres ou dispositivos capazes de garantir a verificação
visual de sua inviolabilidade, destacando a advertência de não reaproveitamento da embalagem.55
As embalagens de tais substâncias, quando vazias, devem ser devolvidas aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos ou nos
órgãos ambientais competentes. Ressalte-se que em alguns Municípios
há postos de recebimento ou credenciados pelos órgãos responsáveis,
além de especializadas licenciadas para o recebimento e destinação de
embalagens de agrotóxicos.56
A destinação final de agrotóxicos, por derradeiro, se efetua quando as
embalagens vazias de tais substâncias são encaminhadas à reutilização,

50

BRASIL. Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002.

51

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 763-764.

BRASIL. Decreto Federal no 96.044, de 18 de maio de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d96044.htm>.
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GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. p. 226
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BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1086-1087.
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TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. p. 248.
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reciclagem ou inutilização em estrita conformidade com as normas dos
órgãos federais responsáveis e sob autorização dos mesmos.57
1.1.3

Da Responsabilidade

O Direito Ambiental prevê imputação de responsabilidade a quem
tenha dado causa ao dano, podendo se configurar de natureza penal,
civil e administrativa.
Referidas responsabilidades podem ser atribuídas ao profissional,
quando prescrever receita errada; ao usuário ou ao prestador de serviços,
se inobservar receituário; ao comerciante, quando efetuar venda sem o
receituário ou em desacordo com o mesmo; ao registrante que omitir
informações ou fornecer informações incorretas, de forma dolosa ou
culposa; ao produtor que produzir mercadorias em desacordo com as
especificações constantes do registro do produto e ao empregador, quando
este não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos necessários
à proteção da saúde dos trabalhadores e dos equipamentos utilizados
ou destinados à produção, distribuição e aplicação dos produtos.58
A Lei de Agrotóxicos59 prevê em seu artigo 17 sanções de cunho
administrativo quando da infração de seus dispositivos, além de eventual
responsabilização nos âmbitos penal e civil, se for o caso:
Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis,
a infração de disposições desta Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, independente
das medidas cautelares de estabelecimento e apreensão do produto
ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa de até 1.000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência
– MVR, aplicável em dobro em caso de reincidência;
III – condenação de produto;
IV – inutilização de produto;
V – suspensão de autorização, registro ou licença;
VI – cancelamento de autorização, registro ou licença;
57

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 776.
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1080.
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BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.
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VII – interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;
VIII – destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com
resíduos acima do permitido;
IX – destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos
quais tenha havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão competente.
Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das
sanções impostas aos infratores desta Lei.
Antunes60 ressalta que referidas sanções devem ser amplamente
divulgadas aos potenciais infratores, estando ao alcance dos mesmos
as consequências decorrentes de seus atos que poderão ser aplicadas
pela autoridade administrativa competente.
No que tange à responsabilidade penal atribuída a quem comete
o dano, a mesma passa a ser amplamente discutida, por se tratar de
escopo central da pesquisa.

2

O DIREITO PENAL E A NOÇÃO SOBRE SEU CONCEITO E
FUNÇÃO61

O Direito Penal está intrinsecamente ligado à sociedade humana.
Estefam62 entende que o Direito Penal é o rosto do direito, posto que
através dele se manifesta toda a individualidade de um povo; assim, o
Direito Penal dos povos constitui um pedaço da história da humanidade.
Onde existe ou existiram agrupamentos sociais, o Direito Penal se fez
e se faz presente.
No que refere à evolução do Direito Penal, este sofreu grande
influência, no século XVIII, pela publicação da obra de Marquês de
Beccaria, “Dos Delitos e Das Penas”, que de forma magistral incutiu
no pensamento filosófico do Direito Penal a ideia de humanização da
pena e busca pela Justiça.63
60

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 1081.
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O fato social é sempre o ponto de partida na formação da noção do
Direito. O Direito surgiu das necessidades fundamentais das sociedades humanas, encontrando-se no mesmo a segurança das condições
inerentes à vida humana. O fato social que se mostra contrário à norma
de Direito que constitui o ilícito jurídico, sendo que a forma mais séria
dele é o ilícito penal.64
Desta feita, o Estado estabelece sanções, procurando tornar invioláveis os bens que entende por proteger. A mais severa das sanções é
a sanção penal, uma vez que a mesma é estabelecida para o caso de
inobservância de um imperativo. Para Jesus65, o “Estado estabelece
normas jurídicas com a finalidade de combater o crime. A esse conjunto
de normas jurídicas dá-se o nome de Direito Penal”.
A legislação penal se distingue das demais áreas do Direito em razão
da consequência especial atribuída associada à infração penal, qual seja,
a coerção através da sanção penal. O Direito Penal, através da aplicação
da pena, busca, de forma direta e imediata, que o infrator não cometa
novos delitos, enquanto as demais sanções jurídicas têm finalidade de
reparação e ressarcimento.66
Para Barranco67, o principal fim do Direito Penal é a prevenção de
condutas que sejam consideradas ofensivas aos bens jurídicos protegidos,
estas relacionadas à convivência humana. Na mesma direção, entende
Nucci68 que o Direito Penal é “o conjunto de normas jurídicas voltado
à fixação dos limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações
penais e as sanções correspondentes”. Isto posto, o Direito Penal é o
sistema de normas jurídicas que visa precipuamente fixar os limites
do poder punitivo, uma vez que as sanções são preestabelecidas, bem
como taxar as sanções correspondentes ao infrator.
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Saraiva, 2010. p. 45.
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Editorial S.L., 1996. p. 41.
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O Direito Penal pode ser entendido como o ramo do Direito que se
ocupa de estabelecer punições para determinadas ações ou omissões
relevantes para alguns bens jurídicos protegidos. Nesse norte, a principal
missão do Direito Penal é o estabelecimento da ordem e a paz pública,
assegurando aos seres humanos uma convivência pacífica através da
coação estatal.
Por fim, Prado69 faz um alerta quanto a nomenclatura utilizada pela
doutrina, que rotula a matéria penal em razão do particularíssimo objeto
de estudo. Nesse norte, exemplifica o tratamento dado:
[...] Direito Penal Econômico, Direito Penal Empresarial, Direito
Penal Ambiental, Direito Penal do Consumidor (etc.), o que não
deixa de ser Direito Penal, em nada alterando sues princípios e
bases teoréticas essenciais.
Dessa forma, muito embora a doutrina tente rotular a matéria em
razão ao particular objeto analisado, o Direito Penal é o mesmo em sua
essência. Explicam-se, assim, eventuais tratamentos na sequência deste
artigo, em relação ao Direito Penal Ambiental.
Por derradeiro, depreende-se que o Direito Penal é o ramo do Direito
que visa proteger bens jurídicos para a vida em ordem e paz na sociedade. A prevenção é feita através da sanção penal, vinculada à infração
penal, sendo esta a principal diferença desta área do Direito das demais.

2.1

O direito penal ambiental e sua relação com o princípio da
intervenção mínima70

O Direito Penal, para os fins deste artigo, pode ser entendido como
o ramo do Direito que cuida da proteção a determinados bens jurídicos,
através da aplicação da sanção penal.
O Estado, detentor do Jus Puniendi, exerce seu poder coercitivo
através da aplicação da sanção penal para o indivíduo que transgride
a norma penal. Este exercício do “poder de punir” do Estado não está
69

PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral,
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desvinculado, muito pelo contrário, pois este encontra diversas limitações, notadamente as limitações dos princípios informadores do Direito
Penal. Nesse sentido, ensina Nucci71 que etimologicamente:
[...] princípio tem vários significados, entre os quais o de momento
em que algo tem origem; causa primária, elemento predominante
na constituição de um corpo orgânico; preceito, regra ou lei; fonte
ou causa de uma ação.
Sendo assim, princípio tem o significado de origem, fonte. Já no
sentido jurídico, princípio pode ser entendido como uma ordenação,
que serve de base para a interpretação, integração, conhecimento e
aplicação do direito positivo.72
Sobre os princípios para o Direito Penal, Bitencourt73 aduz que as
ideias de igualdade e de liberdade, oriundas do iluminismo, deram ao
Direito Penal um caráter formal menos cruel do que aquele que predominou durante o Estado Absolutista, uma vez que os princípios impuseram limites à intervenção estatal nas liberdades individuais. Assim, a
função dos princípios para o Direito Penal, se consubstancia na função
limitadora de respeito aos direitos fundamentais do cidadão, sendo que
em países democráticos estes passaram a integrar os Códigos Penais.
Para Nucci74 a lei penal não deve ser vista como primeira razão (prima
ratio), e sim como última razão (ultima ratio), isso por que existem outros
ramos do Direito preparados para solucionar as desavenças ocorridas
na comunidade. Para Jesus75, a intervenção mínima consiste em
[...] restringir ou impedir o arbítrio do legislador, no sentido de
evitar a definição desnecessária de crimes e a imposição de penas
injustas, desumanas ou cruéis, a criação de tipos delituosos deve
obedecer à imprescindibilidade, só devendo intervir o Estado, por
intermédio do Direito Penal, quando os outros ramos do Direito
não conseguirem prevenir a conduta ilícita.
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Desta feita, a intervenção mínima, inicialmente, tem por objetivo
impedir que o Estado interfira desnecessariamente na vida do indivíduo, uma vez que existem outros ramos do Direito com competência
para a solução de eventuais conflitos sem a necessidade de aplicação
do Direito Penal.
A sensibilidade pelo meio ambiente e sua tutela através dos mecanismos do Direito são questões atuais. O homem demorou em adquirir
consciência sobre a limitação dos recursos naturais e do caráter interativo
das agressões à natureza. O desenvolvimento a qualquer custo afeta
o equilíbrio natural e ameaça a subsistência e a qualidade de vida do
ser humano, das presentes e futuras gerações. Desta feita, para tentar
amenizar e garantir atuações mais respeitosas com o meio ambiente, o
Estado, tem-se utilizado do seu instrumento de maior coação jurídica,
o Direito Penal.76
Cada dia é mais evidente a ligação entre o desenvolvimento econômico
e a degradação do meio ambiente, e infelizmente essa degradação altera
a paz pública e a tranquilidade social. Por outro lado, cada dia mais se
verifica que uma das únicas formas de manter a paz social é a utilização
do Direito Penal, apesar disso, muitos questionam a necessidade de
utilizar-se do mesmo para a proteção do meio ambiente.77
A responsabilidade penal ambiental se consubstancia no conjunto de
normas penais que sancionam condutas contrárias a utilização racional
dos recursos naturais. A condição formal para aplicação da sanção penal
é a utilização de penas através de tipos penais corretos e funcionais, a
fim de obter êxito em uma justa e eficaz proteção ao meio ambiente.78
Sobre a utilização do Direito Penal, esta possui questionamentos em
diferentes perspectivas, uma concepção geral entende que a proteção
penal do meio ambiente não cria paz social, sendo que apenas acrescenta
ilusões sobre as funções sociais do Direito Penal. Para esta concepção, a
solução penal para um problema de ordenação social deve ser feita por
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instâncias não penais, uma vez que o Direito Penal deve desempenhar
um papel subsidiário e fragmentário.79
Entende-se, ainda, que os conflitos que afetam o meio ambiente são
frutos de um modelo de desenvolvimento baseado na produção industrial e nas condições de vida da espécie humana. A solução do problema
passaria pela utilização de um modelo que garanta o desenvolvimento
industrial, a conservação da natureza e as condições de saúde, vida e
bem estar das pessoas.80
Conforme ensinam Nogueira, Giménez e Del Valle81, quando se fala
em Direito Penal como ultima ratio, se quer dizer que na maioria das
infrações contra o meio ambiente o Direito Administrativo sancionador
poderia ter melhor resultado que a aplicação da sanção penal. Isso se
justifica através das afirmações que o Direito Penal é inadequado para
obter uma reparação imediata do dano e para prevenir futuras agressões ao meio ambiente. Por fim, defende-se a aplicação do princípio da
intervenção mínima no Direito Penal Ambiental.
Nesse sentido, entende Barranco82 que as enormes esperanças que
despertaram a intervenção do Direito Penal na tutela do meio ambiente
se transformaram, nas primeiras experiências legislativas em desencanto
e desesperança na sua efetividade e legitimidade. De repente, o crime
ambiental se tornou em um obstáculo para as características do Direito
Penal, trabalhadas pela dogmática com muito esforço no passar dos anos.
De outra banda, o princípio da intervenção mínima, tem por objetivo
impedir que o Estado interfira desnecessariamente na vida do indivíduo, uma vez que existem outros ramos do Direito com competência
para a solução de eventuais conflitos sem a necessidade de aplicação do
Direito Penal. O Estado deve intervir através da utilização do Direito
Penal apenas em último caso, quando as demais áreas do Direito não
obtiverem êxito na resolução dos conflitos; ao Direito Penal, resguarda-
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-se a punição pelos atos mais graves cometidos, por sua característica
de fragmentariedade.
Diferentes de parte da doutrina, Freitas e Freitas83 defendem que o
Direito Penal mínimo não deve ser aplicado em sede de Crimes ambientais, uma vez que “os danos são de consequências graves e nem sempre
conhecidas, e a preservação é um dever a ser levado com o máximo
empenho e seriedade, não apenas para esta, mas principalmente para
as gerações futuras”.
Assim, para os autores, a utilização do princípio da intervenção
mínima no Direito Penal não deve ser aplicado em sede de crimes ambientais, uma vez que devem-se agir pensando inclusive na proteção das
futuras gerações. Nesse norte, como já dito nesta pesquisa, o Direito
Penal, muito embora seja rotulado em razão da matéria (ambiental,
empresarial etc.), é o mesmo em sua essência, devendo-se aplicar a
qualquer área as disposições gerais referentes ao mesmo.
Nesse sentido, considerando-se que o Direito Penal aplicado à seara
ambiental é o mesmo meio clássico de tutela, diversos questionamentos
surgem quanto a possibilidade de sua utilização, notadamente no que
se refere ao uso indiscriminado dos agrotóxicos.
2.1.1

Os princípios da legalidade e taxatividade como obstáculo a
responsabilização penal pelo uso de agrotóxicos

O princípio da legalidade se converteu em uma exigência de segurança jurídica, no período pós Revolução Francesa, representando ainda
uma garantia individual. Constitui o princípio verdadeira pedra angular
do Estado de Direito.84
O Direito Penal moderno possui fundamento em determinados
princípios típicos do Estado Democrático de Direito, dentre os quais se
sobressai o princípio da legalidade dos delitos e das penas, da reserva
legal ou da intervenção legalizada. Tal princípio tem sentido amplo, uma
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vez que determina que não há crime nem pena ou medida de segurança
sem prévia lei.85
O princípio da legalidade tem importância ímpar em matéria de segurança jurídica, uma vez que é garantidor dos cidadãos contra punições
criminais sem base em lei escrita, de conteúdo determinado e anterior à
conduta. Dessa forma, exige que exista uma total correspondência entre
o ato do agente e a lei penal para fins de caracterização da infração e
consequente imposição da sanção penal.86
O princípio da legalidade, assim, limita efetivamente o poder punitivo do Estado, trazendo segurança jurídica aos cidadãos, uma vez que
não admite exceções nem desvios.87 Na seara ambiental, no tocante
ao crime ambiental, tal princípio é essencial para que haja punição ao
infrator da norma penal ambiental, uma vez que a legalidade é garantia
do cidadão frente ao poder punitivo do Estado.
Para Puig88, o princípio da legalidade se expressa em seu aspecto
formal, no pensamento de Feurebach, notadamente no que se refere à
nulidade do crime e da pena que não possua lei escrita. Tal princípio
foi uma das conquistas centrais da Revolução Francesa. Corolário ao
princípio da legalidade, o princípio da taxatividade determina que as
condutas típicas devam ser claras e bem elaboradas.
Ensina Nucci89 que as condutas típicas, que são merecedoras de
punição, devem ser suficientemente claras e bem elaboradas de modo
a não deixar dúvidas para os destinatários da norma. A criação de tipos
penais duvidosos e repletos de termos valorativos pode dar ensejo ao
abuso do Estado na invasão da intimidade e da esfera de liberdade dos
indivíduos. Ademais, não fossem os tipos taxativos, de nada adiantaria
adotar o princípio da legalidade, e é por esta razão que este princípio
decorre da legalidade.
Para Estefam90, a lei penal deve ser determinada em seu conteúdo,
uma vez que “não se permite à construção de tipos penais excessivamente genéricos, os quais são denominados tipos penais vagos”. A possível
85
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criação de tipos assim geraria uma insegurança jurídica, aliada ao fato
de que o indivíduo não teria como saber o que é certo ou errado se a
lei não fosse clara o suficiente.
Desta feita, para que possa haver punição a crime ambiental, a conduta
realizada deve ser precisa, em conformidade com o tipo penal descrito.
Neste particular, direcionando a pesquisa ao uso indiscriminado de
agrotóxicos, a aplicação do Direito Penal se dá nas disposições da Lei
no 7.802/8991, conforme a determinação do artigo 14:
Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos
danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando
a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação
de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins,
não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem:
a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente
ou indevida;
b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em
desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante
e órgãos registrantes e sanitário-ambientais;
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do
fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais;
d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações
ou fornecer informações incorretas;
e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com
as especificações constantes do registro do produto, do rótulo,
da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às
embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente;
f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção
dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação
dos produtos.
Portanto, a legalidade da responsabilidade penal no uso de agrotóxicos pode ser extraída do caput do referido dispositivo, uma vez que o
mesmo prevê a responsabilização penal quanto ao uso de agrotóxicos.
91

BRASIL. Lei de Agrotóxicos. Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.

A Responsabilidade Penal pelo Uso Indiscriminado de Agrotóxicos na Legislação Brasileira

205

Neste aspecto, insta salientar que os artigos 15 e 16 da referida
lei92 preveem tipos penais quanto à responsabilidade penal pelo uso de
agrotóxicos. Assim, se verificam as seguintes condutas:
Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar,
prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de
agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às
exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à
pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.
Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador
de serviço, que deixar de promover as medidas necessárias de
proteção à saúde e ao meio ambiente, estará sujeito à pena de
reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de 100
(cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com
pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de multa de 50
(cinquenta) a 500 (quinhentos) MVR.
Desta forma, as disposições previstas no artigo 15 da Lei de Agrotóxicos são taxativas no sentido de responsabilizar criminalmente aquele
que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der
destinação a resíduos de agrotóxicos em desconformidade com a previsão legal. Este tipo penal, assim, se vincula diretamente à legislação
pertinente, qual seja, aquela que disporá sobre os limites aceitáveis e
o que se pode configurar como excesso.
Na mesma direção está o artigo 16, que determina a responsabilização do empregador ou profissional responsável, ou ainda o prestador
de serviço, que deixar de promover medidas necessárias à proteção ao
meio ambiente.
Resta claro, pois, que referida lei tratou a matéria quanto à utilização/aplicação dos agrotóxicos como lei penal em branco, uma vez que
depende de determinação legal diversa acerca dos limites aceitáveis.
Nesse sentido, a respeito da norma penal em branco, ensinam Freitas
e Freitas93 que “nos crimes ambientais, a norma penal em branco é de
todo necessária. Esta é nossa opinião. Mas ressalta-se, que esta posição
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não é unânime.” Nesse norte, nem toda doutrina entende que a adoção
da norma penal em branco é necessária.
Para Sirvinskas94, há doutrinadores que entendem que a norma penal
em branco afronta o princípio da reserva legal, uma vez que seria essencial uma tipificação penal completa. Atualmente, admite-se a norma
penal em branco quando não há cominação penal incriminadora, sendo
exemplo atual no Brasil a descrição de remédios considerados drogas
para efeitos antitóxicos.
Neste particular, a disposição prevista na Lei no 7.802/8995 faz cominação penal ao agressor da norma, e por isto, seria inviável a técnica
da norma penal em branco para completar o texto, por haver violação
ao princípio da legalidade.
Na seara ambiental, a discussão persiste sobre a viabilidade ou não
da aplicação de normas penais em branco em lei penal ambiental. Para
os autores que entendem ser viável, a justificativa é a de que a natureza
da matéria exige o emprego desta técnica em razão da grande variabilidade na tecnologia poluente. Aos autores que entendem pela não
viabilidade, a justificativa é a ofensa aos princípios basilares do Direito
Penal, da legalidade e da taxatividade, bem como da ofensa ao princípio
da separação dos poderes. Para estes autores, bastaria, tão-somente a
adoção de medidas cíveis e administrativas no que se refere aos crimes
ambientais.96
Na visão de Sirvinskas97:
É verdade que a normal penal em branco causaria uma insegurança enorme, pois se estaria outorgando poderes inconcebíveis ao
administrador. Este, por sua vez, poderia criar verdadeiros tipos
penais, contrariando o princípio da legalidade ou da reserva legal
e o princípio do nullum crimen sine previa lege. Somente a lei poderia
criar tipos penais. No nosso entender, seria inadmissível deixar
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que mero ato administrativo crie tipos penais, que poderiam ser
verdadeiros monstrengos.
Portanto, para o autor, a complementação da norma penal em branco
pelo Direito Administrativo seria possível nos casos em que não haja
cominação penal incriminadora. Na defesa do meio ambiente há necessidade de complementação mediante o ato administrativo; isso se justifica
tendo em vista que a lei é estática e o meio ambiente é dinâmico. Se o
objetivo é a proteção do meio ambiente, se faz necessária a adoção de
medidas eficazes e rápidas para se evitar o dano irreversível.98
Sob esta ótica, denota-se que em razão do princípio da legalidade
e taxatividade, a disposição legal que prevê a punição necessita de
definição, uma vez que o texto atual deixa vago o que seria aceitável.
Desta forma, a punição pelo uso excessivo de agrotóxicos depende de
delimitação do que seria excessivo, sob pena da disposição legal que
determina a punição na lei de agrotóxicos se tornar insuficiente.
Portanto, necessário seria que o legislador pátrio determinasse
os limites aceitáveis de utilização de agrotóxicos, uma vez que para a
responsabilização penal, o princípio da taxatividade determina a necessidade de lei penal clara, sem possibilidade de múltipla interpretação.
Assim, atualmente, questiona-se: O que seria o uso indiscriminado
de agrotóxico? Qual seria o limite aceitável? Sem respostas para estas
perguntas, a disposição legal que prevê a responsabilização penal pelo
uso de agrotóxico se torna ineficaz.
Desta feita, para os fins deste artigo, a responsabilização penal pelo
uso indiscriminado de agrotóxicos, muito embora prevista em lei, depende ainda de complementação quanto aos limites aceitáveis, para que
assim possa, de fato, gerar punição adequada ao infrator dos limites,
através da sanção penal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As substâncias agrotóxicas, como visto, têm origem há longos anos,
e seu uso tem se ampliado exponencialmente. O uso de agrotóxicos sob
a prerrogativa de a produtividade evitar perdas é latente. No entanto,
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os prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana em decorrência de
seu uso indiscriminado têm se demonstrado absolutamente evidentes.
A luta pela defesa e preservação do meio ambiente tem encontrado
no Direito Penal um de seus mais significativos instrumentos. Tendo
em visa o caráter punitivo do Direito Penal, a utilização deste ramo do
Direito em favor do meio ambiente tem ajudado a efetuar a sua proteção.
Na presente pesquisa, através de conceituação e contextualização
pertinentes, foi possível vislumbrar a realidade legislativa do ordenamento
jurídico brasileiro no que concerne ao uso de substâncias agrotóxicas.
Neste diapasão, evidenciou-se que o Direito Penal representa o ramo
do Direito que visa proteger bens jurídicos para a vida em ordem e paz
na sociedade. Verificou-se, por conseguinte, que a prevenção é possível
através da sanção penal, legalmente vinculada à infração penal, consistindo na principal diferença desta área do Direito perante as demais.
O Direito Penal, para tanto, possui vinculação estreita com os princípios limitadores do poder punitivo do Estado. Neste norte, quando se
trata de Direito Penal, a aplicação do princípio da intervenção mínima
é sempre necessário. Significa dizer, pois, que, em razão do princípio
da intervenção mínima, antes da utilização do Direito Penal, outras
medidas devem ser adotadas para que a regra que almeja o adequado
desenvolvimento da sociedade seja espontaneamente cumprida.
Restou claro, por conseguinte, que o Direito Penal, seja ele aplicado a matéria ambiental ou não, necessita estar em plena consonância
com os princípios da legalidade e da taxatividade. Neste exato sentido,
a doutrina se divide quanto à possibilidade de utilização da técnica da
norma penal em branco e quanto à determinação legal das condutas
criminosas.
Na Lei de Agrotóxicos, instrumento legal que regulamenta a utilização de tais substâncias, a responsabilização penal foi tratada, nos
parece, como lei penal em branco, uma vez que depende de outra determinação legal dos limites aceitáveis e, por isso, necessitaria de lei
complementar que estabelecesse o que seria aceitável ou não, bem como
seus parâmetros de controle.
Realizada esta análise, buscou-se elucidar a questão central do presente estudo: é possível a responsabilização penal pelo uso indiscriminado
de agrotóxicos conforme a disposição legal brasileira?
Como visto, a punição pelo uso excessivo de agrotóxicos depende
de prévia delimitação de parâmetros a serem adotados para que seja
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considerado como tal, sob pena da disposição legal que determina a
sanção respectiva na Lei de Agrotóxicos se tornar insuficiente.
Depreende-se, pois, que atualmente não há parâmetro a ser utilizado para definir o que constituiria ou constitui uso indiscriminado de
substâncias agrotóxicas, tornando, por conseguinte, a disposição legal
insubsistente.
Desta feita, tendo-se por base a problemática criada nesta pesquisa,
a responsabilização penal pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, muito
embora prevista em lei, depende ainda de complementação quanto aos
limites aceitáveis, para que assim possa gerar a punição para o infrator
dos limites, através da sanção penal respectiva.
Por derradeiro, verifica-se que se eventual lei complementar fosse
publicada visando suprir a lacuna que ora se apresenta, determinando,
assim, os limites aceitáveis à utilização de agrotóxicos, haveria a correspondente discussão doutrinária quanto à real efetividade da punição
penal. Isto porque, a possibilidade de utilização da técnica da norma
penal em branco pelo Direito Penal, quando se prevê sanção penal – como
se dá em relação à Lei de Agrotóxicos –, não constitui tema pacífico na
doutrina, ensejando amplo e proveitoso debate da temática.
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Descrição e Reflexões
Objetivas sobre as Bases do1
Direito Portuário Brasileiro
Cesar Luiz Pasold2

INTRODUÇÃO
A Pesquisa Jurídica Científica e o Direito Portuário
A Pesquisa Jurídica Científica tem, a meu juízo, pelo menos quatro
objetivos de alta relevância a alcançar. O primeiro deles decorre dos seus
naturais compromissos com a qualidade epistemológica, pelo que deve
buscar sempre maior solidez para as bases teóricas do Direito e de seus
ramos. O segundo é a necessidade de ter e cultivar uma visão pluralista
da Sociedade e do Direito. O terceiro constitui-se em estimular sempre
1

Neste artigo estou tratando do tema com um redimensionando físico, inovação na
seleção de subtemas, agregando base teórica, operando a partir do texto que produzi
como Introdução Especial para: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito
Portuário e a Nova Regulação. São Paulo: Aduaneiras, 2015, p. 37 a 81.
2

Cesar Luiz Pasold: Doutor em Direito do Estado pela USP, Pós Doutor em Direito
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Orientador de Dissertações e Teses nos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa
de Pós Graduação Stricto sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI. Autor e coautor de
diversos livros e artigos científicos. No campo do Direito Portuário destacam-se aqui:
PASOLD, Cesar Luiz. Lições Preliminares de Direito Portuário. Florianópolis: Conceito
Editorial,2008; e: PASOLD, Cesar Luiz. A configuração do Direito Portuário brasileiro:
exercício de percepção jurídica e institucional. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino
de; PASOLD, Cesar Luiz (Coords.). Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento.
2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 37-72. Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6851573982650146. Email: cesarpasold@gmail.com
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as Inteligências, e o quarto objetivo é o que insisto em designar como
exercício competente das relações compreensivas entre teoria e prática3.
De um bom tempo para cá (2005 em diante, principalmente4), os temas que dizem respeito à atividade portuária tem recebido atenção maior
nos meios acadêmicos brasileiros, especialmente em Pós Graduação Lato
e Srictu Sensu, reconhecendo-se cada vez mais a importância estratégica
do Porto para a força da internacionalização e da transnacionalização da
economia. Nesta perspectiva há que ressaltar a crescente e importante
influência do Direito Portuário.
Colocando a ênfase no nosso País, o Direito Portuário Brasileiro
possui um desenho composto historicamente e que tem sua primeira
configuração sólida na (revogada) Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de
19935. Alguns meses após vinte anos da entrada em vigência da Lei
8.630, ou seja, em 2013, foi promulgada a Lei no 12.815, de 05 de
junho de 2013, publicada na mesma data no Diário Oficial da União e
em vigência desde então 6. Esta Lei pode ser considerada o novo marco
básico regulador da atividade portuária no Brasil, juntamente com o
Decreto no 8.033, de 27 de junho de 20137, que a regulamenta.
Aspectos Metodológicos
O Objeto deste artigo é a percepção descritiva acompanhada de
objetivo aporte analítico da Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013 na
sua condição de novo marco básico regulador da atividade portuária no
3

A respeito das relações compreensivas entre a teoria e a prática, vide: SARTORI,
Giovanni. A política: lógica e método nas ciências sociais. Tradução de Sérgio Bath.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. Titulo Original: La política: logica e
metodo in scienze social. p. 69 a 101.
4

Aqui merece destaque o Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, o qual, no específico sob a liderança científica do Prof. Dr. Osvaldo
Agripino de Castro Junior e liderança institucional do Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz, abriu
espaço e conferiu importância à temática do Direito Portuário.
5

Documento legal de relevância histórica para o Direito Portuário Brasileiro, o seu
texto integral que foi revogado pode ser lido em: BRASIL. Lei no 8630, de 25 de fevereiro de 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8630.htm>.
Acesso em: 10 ago. 2015.
6

BRASIL. Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm>. Acesso em: 10 ago. 2013.
7
BRASIL. Decreto no 8.033, de 27 de junho de 2013. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D8033.htm>. Acesso em 11
ago.e 2013.

214 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

Brasil, e o Decreto no 8.033, de 27 de junho de 2013, na sua condição
de regulamentador.
O Objetivo deste artigo é desenhar descritivamente e emitir objetivos estímulos a reflexões sobre aspectos da base do Direito Portuário
Brasileiro, o que se efetua no Desenvolvimento deste Artigo.
Nas Considerações Finais resume-se objetivamente o exposto
e estimula-se novamente o leitor à reflexão, pesquisa continuada do
tema e divulgação do Direito Portuário Brasileiro, sob o Referente da
utilidade teórica e prática.
Na Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, no Tratamento de Dados foram empregados os Métodos Histórico e Analítico,
e o Relatório da Pesquisa na forma do presente artigo, está sustentado
na Base Lógica Indutiva. As técnicas de apoio foram: Técnica da Categoria, do Referente e da Pesquisa Bibliográfica8.

1

O NOVO DIREITO PORTUÁRIO BRASILEIRO

O conceito operacional que proponho inicialmente aos Leitores para
a categoria Novo Direito Portuário Brasileiro, especificamente numa
perspectiva juspositivada, é assim formulado:
conjunto de prescrições decorrentes de forma nuclear da Lei
no 12.815, de 5 de junho de 2013, e de maneira imediatamente
complementar do Decreto no 8.033, de 27 de junho de 2013, a
partir de determinações constitucionais explícitas.
Contudo, numa concepção mais completa e tendo-se em vista a
abrangência temática da Lei no 12.815 de 05/6/13, procuro evoluir em
termos definidores, propondo a seguinte proposta de conceito operacional de Direito Portuário Brasileiro, e que foi adotada por Nara Rejane
Moraes da Rocha, nos seguintes termos:
é o ramo do Direito que tem por objeto o disciplinamento da
Exploração de Portos, das Operações Portuárias e dos Operadores Portuários, da Gestão da Mão de obra de Trabalho Portuário
Avulso, do Trabalho Portuário e da Administração do Porto
8

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 13. ed.
atual. amp. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 97 a 111, p. 27 a 66, 215, nesta
ordem.
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Organizado, do Conselho de Autoridade Portuária e da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários.9
Há dois aspectos estruturais a merecer destaque nesta minha proposta
de Conceito Operacional para Direito Portuário Brasileiro.
O enquadramento do Direito Portuário de modo geral e, portanto,
do Direito Portuário Brasileiro, como sendo um ramo do Direito, é o
primeiro deles.
A caracterização de seu objeto em termos de regramento de um
conjunto de temas estratégicos ao seu assunto nodal que é o Porto, é
o segundo.
Este rol resulta da matéria disciplinada ao longo da Lei no 12.815,
de 5 de junho de 2013. Contudo, há que registrar, para fazer justiça
histórica que a origem está na listagem temática constante na revogada
Lei no 8.630 de 25/02/93.
Eis:
a) Exploração dos Portos;
b) Operações Portuárias;
c) Operadores Portuários;
d) Gestão da Mão de obra de Trabalho Portuário Avulso;
e) Trabalho Portuário;
f) Administração do Porto Organizado;
g) Conselho de Autoridade Portuária; e
h) Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
Portanto, tenho optado conscientemente por um “conceito operacional por tópicos”.10
Considero importante registrar aqui que o Direito Portuário Brasileiro, sob a perspectiva de sua condição de ramo do Direito e sua inserção

9

Conforme ROCHA, Nara Rejane Moraes da. Responsabilidade Civil do Operador
Portuário. São Paulo: Aduaneiras, 2014. p. 24.
10

A definição de Conceito Operacional Tópico e sua diferença de um Conceito
Operacional Dissertativo, se encontra em: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da
Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. rev. atual. amp. Florianópolis: Conceito
Editorial, 2015, p. 46 a 48.
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na pirâmide legal, tem – e não poderia ser diferente – um necessário
vínculo de causação com o Direito Constitucional Brasileiro.
Tal vínculo, em primeiro lugar, é explicitado na Constituição da
República Federativa do Brasil – CRFB/8811 vigente, no artigo 21. Nele
encontra-se entre as competências da União, o estabelecido no inciso
XII, verbis:
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão: [...]
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites
de Estado ou Território;
[...]
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
Ainda mais, e fortemente:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima,
aérea e aeroespacial;
[...]
Portanto as bases legais nucleares e atuais do Direito Portuário
Brasileiro são a Constituição vigente, a Lei no 12.815, de 5 de junho de
2013, e de maneira imediatamente complementar o Decreto no 8.033,
de 27 de junho de 2013.
Considero oportuno advertir que, a meu juízo e salvo melhor, podemos agregar à base do Direito Portuário Brasileiro, – aqui (conforme o
próprio título do presente artigo), em lato sensu, além das Fontes Legais,
as demais Fontes, estas sob a inspiração de Miguel Reale.

11

Constituição Brasileira vigente conforme texto em: BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/
legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/ConstituicaoTextoAtualizado_EC88.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2015.
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Reale12 constata quatro tipos de normas jurídicas: as oriundas da
lei, as das decisões judiciais, as da doutrina e as dos contratos e acordos
(ou, das relações negociais).
A partir desta premissa entendo e defendo que se encontram nas
Bases Gerais do Direito Portuário Brasileiro as quatro Fontes do Direito,
a saber:
1a a Lei desde a Constituição a todo o espectro infraconstitucional,
além de legislação estrangeira, esta última se apropriada através
da adequada utilização do Método do Direito Comparado13, o
qual não deve ser confundido com a mera adoção e/ou inserção
de elementos legais estrangeiros sem a sua efetiva assimilação
pelo Direito Brasileiro;
2a a Jurisprudência, tanto a judicial quanto a administrativa;
3a a Doutrina, seja a nacional e também a estrangeira; esta última se pertinente à percepção jurídica efetivamente adequada do
Direito Portuário Brasileiro; e
4a as Relações Negociais, quando provocam contratos, acordos
e similares, nacionais, internacionais e transnacionais, desde
que formalizados devidamente e com conteúdo regulatório de
situações típicas do Direito Portuário Brasileiro.
Especialmente quanto à jurisprudência administrativa, considero
relevante ponderar que, subsidiariamente, podem também atuar como
fonte os Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs), que, à luz do caput
do artigo 20 da Lei 12.815/2013, são instituídos em cada Porto.
Eles têm como natureza a de se constituir em “órgão consultivo da
administração do porto”, e nesta condição podem influenciar na produção de normas de conjuntura ou de generalidade.
Ressalto que os CAPs, durante toda a vigência da lei revogada, possuíam diretamente uma legal e efetiva competência normativa, ainda
que restrita ao respectivo Porto, quando, pois, eram fontes diretas.

12

REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direito – para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994, em especial na p. 17.

13
Sobre as características, os cuidados e o grau de dificuldade operativo do Método
de Direito Comparado, vide PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica,
p. 90 a 111.
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2
2.1

PERCEPÇÃO DAS DUAS BASES LEGAIS
INFRACONSTITUCIONAIS NUCLEARES
A Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013

Ab initio é necessário colocar em destaque o fato de a Lei no 12.815,
de 5 de junho de 2013 constituir-se, essencialmente, numa lei nacional
e não apenas federal.
Nesta condição, ela se sobrepõe às demais leis na medida em que
efetua a normatização de matérias de interesse nacional, republicanos,
e não apenas de assuntos da circunscrição federativa, ou seja, da União,
dos Estados e/ou dos Municípios. 14
A sua Ementa é circunstanciada, nestes termos:
Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos
e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas
pelos operadores portuários; altera as Leis nos 5.025, de 10 de
junho de 1966, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 28 de
maio de 2003, 9.719, de 27 de novembro de 1998, e 8.213, de
24 de julho de 1991; revoga as Leis nos 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993, e 11.610, de 12 de dezembro de 2007, e dispositivos
das Leis nos 11.314, de 3 de julho de 2006, e 11.518, de 5 de
setembro de 2007; e dá outras providências.
Constata-se que há dois grandes campos de disciplinamento.
O primeiro deles regra a “exploração direta e indireta pela União de
portos e instalações portuárias”.
O segundo, de sua parte, é o regramento das “atividades desempenhadas pelos operadores portuários”.
Importante registrar a especificidade do arrolamento explícito das
cinco leis alteradas por ela.
E encerra com a indicação de duas leis que são revogadas, a Lei
no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e a Lei no 11.610, de 12 de dezembro de 2007, bem como a explicitação de dispositivos que revoga
em duas leis, a saber da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006 e da Lei
no 11.518, de 5 de setembro de 2007).
14

Sobre a condição de Lei Nacional da Lei no 12.815/2013 e que já se fazia presente na Lei no 8.630/1993, vide PASOLD, Cesar Luiz. Lições Preliminares de Direito
Portuário, p. 46 a 48.

Descrição e Reflexões Objetivas sobre as Bases do Direito Portuário Brasileiro

219

A ementa se desdobra e se expressa mais extensivamente no texto
integral da Lei. Tal desdobramento é retratado de maneira sintética na
estrutura capitular dela, cujo draft permite a percepção geral a respeito
do como se compõe o conteúdo e qual é a dimensão do que denomino
Novo Direito Portuário Brasileiro, vale dizer, o Direito Portuário do
Brasil a partir de junho de 2013.
A Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013, apresenta-se com uma
estrutura construída por nove Capítulos. Alguns deles estão divididos
em Seções.
A observação do conjunto possibilita a percepção da sua abrangência
temática nas dimensões macro e média.
Veja-se:
– CAPÍTULO I – DEFINIÇÕES E OBJETIVOS (Art. 1o a 3o);
– CAPÍTULO II – DA EXPLORAÇÃO DOS PORTOS E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS (Arts. 4o a 15), o qual se subdivide em:
Seção I (Da Concessão de Porto Organizado e do Arrendamento
de Instalação Portuária );
Seção II (Da Autorização de Instalações Portuárias );
Seção III (Dos Requisitos para a Instalação dos Portos e Instalações Portuárias);
Seção IV (Da Definição da Área de Porto Organizado );
– CAPÍTULO III – DO PODER CONCEDENTE (Art. 16);
– CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO (Arts. 17 a 24), o qual se subdivide em:
Seção I (Das Competências );
Seção II (Da Administração Aduaneira nos Portos Organizados
e nas Instalações Portuárias Alfandegadas);
– CAPÍTULO V – DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA (Arts. 25 a 31)
– CAPÍTULO VI – DO TRABALHO PORTUÁRIO (Arts. 32 a
Art. 44.)
– CAPÍTULO VII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES (Art.
46 a Art. 52);
– CAPÍTULO VIII – DO PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA II (Arts. 53. a 55.)
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– CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS (
Arts. 57 a 76).
Uma sólida Percepção Jurídica desta Lei é alcançada pelo exame de
uma de suas técnicas legislativas – esta já empregada na lei anterior
revogada – que é o cuidado do Legislador com as Categorias estratégicas
e respectivos Conceitos Operacionais da Norma Jurídica.
As palavras e expressões estratégicas de uma Lei (que denomino
Categorias15) são os elementos nodais à compreensão seja da lógica seja
do seu conteúdo, porque o principal alimento de sua hermenêutica é o
sentido que lhes for atribuído.
Sob tal pressuposto é possível sustentar a assertiva de que sempre
que o Legislador não dispõe claramente sobre as definições para as
palavras e expressões estratégicas (ou seja, não estabelece definições
operativas, ou como denomino, os seus Conceitos Operacionais16) numa
Norma Jurídica, resta ao arbítrio dos leitores – que se tornam então
intérpretes completamente livres das suas disposições – a proposta de
significados para elas.
Quando isto ocorre, a hermenêutica é alimentada de maneira diversa e variada conforme as concepções de cada um dos seus diferentes
intérpretes.
Nestes casos, muitas vezes, surgem várias compreensões do texto
a partir de interpretações e atribuições semânticas diversificadas para
suas palavras e expressões estratégicas, o que significa uma perspectiva
quantitativamente democrática de exercício hermenêutico.
De outra parte, contudo, quando o legislador já no texto normativo
define as palavras ou expressões estratégicas (as Categorias), ou seja, lhes
confere explicitamente Conceitos Operacionais a consequência é: a norma
tem as suas Categorias com sentidos legais explícitos que permitem a
imediata compreensão legalizada da lógica, do conteúdo e da dimensão
de aplicabilidade de suas regras na realidade factual. A principal crítica
para esta conduta legislativa (quando fixa o sentido expressamente no
texto normativo, vale dizer, expressa os Conceitos Operacionais legais
para as Categorias) é de que ela constitua-se em forma de “engessar” a

15

Vide PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa Jurídica: Teoria e Prática.
p.27 a 37.
16

Vide PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática.
p.39 a 56.
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interpretação, ou seja, absolutamente condicionadora do hermeneuta,
conferindo excessiva limitação ou demasiada rigidez.
Isto posto, passo a descrever este relevante aspecto de técnica legislativa na Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013, na qual a postura
do Legislador foi a da explicitação dos Conceitos Operacionais de um
bom número de categorias muito especiais para a compreensão da
normatividade17.
Vejamos como segue.
Já no seu primeiro capítulo, intitulado “CAPÍTULO I – DEFINIÇÕES
E OBJETIVOS”, no Artigo 2o, a Lei estabelece nos incisos e, para os
seus fins, os Conceitos Operacionais legais para diversas categorias,
entre as quais18:
– porto organizado: bem público construído e aparelhado para
atender a necessidades de navegação, de movimentação de
passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob
jurisdição de autoridade portuária;
– área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder
Executivo que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado;
– instalação portuária: instalação localizada dentro ou fora da
área do porto organizado e utilizada em movimentação de
passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;
– terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado;
– estação de transbordo de cargas: instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto
organizado e utilizada exclusivamente para operação de

17

Lembro que a mesma tática legislativa foi empregada na revogada Lei nos 8.630, de
25 de fevereiro de 1993.
18

A transcrição literal dos Conceitos Operacionais das Categorias selecionadas que
realizo em seguida procura atender melhor tanto ao objeto quanto aos objetivos do
presente Artigo, possibilitando uma mais completa estimulação descritiva e reflexiva
do Leitor.
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transbordo de mercadorias em embarcações de navegação
interior ou cabotagem;
– instalação portuária pública de pequeno porte: instalação
portuária explorada mediante autorização, localizada fora do
porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros
ou mercadorias em embarcações de navegação interior;
– instalação portuária de turismo: instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada em
embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes
e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento
de embarcações de turismo; e
– operador portuário: pessoa jurídica pré-qualificada para
exercer as atividades de movimentação de passageiros ou
movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas
ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do
porto organizado.
De outra parte, ao constituir, a partir do artigo 35 – CAPÍTULO VIII,
o PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA II “a ser implantado pela Secretaria de Portos da Presidência
da República e pelo Ministério dos Transportes, nas respectivas áreas
de atuação”, a Lei explicita os seguintes Conceitos Operacionais para
as Categorias nominadas:
– dragagem: obra ou serviço de engenharia que consiste na
limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação
de material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais;
– draga: equipamento especializado acoplado à embarcação ou
à plataforma fixa, móvel ou flutuante, utilizado para execução
de obras ou serviços de dragagem;
– material dragado: material retirado ou deslocado do leito dos
corpos d’água decorrente da atividade de dragagem e transferido para local de despejo autorizado pelo órgão competente;
– empresa de dragagem: pessoa jurídica que tenha por objeto
a realização de obra ou serviço de dragagem com a utilização
ou não de embarcação; e
– sinalização e balizamento: sinais náuticos para o auxílio à navegação e à transmissão de informações ao navegante, de forma
a possibilitar posicionamento seguro de acesso e tráfego.
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E, no seu artigo 40, quando normatiza o trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de
embarcações, nos portos organizados, a Lei em tela estabelece Conceitos
Operacionais legais para as Categorias nodais a este disciplinamento,
assim:
– capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas
instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento,
conferência, transporte interno, abertura de volumes para a
conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega,
bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando
efetuados por aparelhamento portuário;
– estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares,
incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem
como o carregamento e a descarga, quando realizados com
equipamentos de bordo;
– conferência de carga: contagem de volumes, anotação de
suas características, procedência ou destino, verificação do
estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência
do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de
carregamento e descarga de embarcações;
– conserto de carga: reparo e restauração das embalagens de
mercadorias, nas operações de carregamento e descarga de
embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e
posterior recomposição;
– vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou
fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas
e em outros locais da embarcação; e
– bloco: atividade de limpeza e conservação de embarcações
mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem,
pintura, reparos de pequena monta e serviços correlatos.
Portanto, são 19 definições legais (Conceitos Operacionais) para 19
palavras ou expressões estratégicas (Categorias) à lógica de conteúdo
da Lei em apreço, zelosamente estabelecidas pelo Legislador.
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Disso resulta que tais Categorias têm definição legal expressa, ou
seja, ficam em condicionamento semântico à acepção constante expressamente no texto legal.
E, enfim, elas se constituem, indubitavelmente, em elementos estratégicos que, juntamente com a estrutura básica ementada e da estrutura
capitular, possibilitam a identificação do conteúdo basilar normativado
pela Lei, fornecendo panorama descritivo e pré analítico.
A grande questão – vênia por insistir neste aspecto que já abordei
antes neste Artigo – é o quanto esta normatização conceitualizatória
influi ou não, mais ou menos, na interpretação da Lei, a qual é, conforme pleiteia Paolo GROSSI, “momento essencial da positividade da
norma, uma condição ineliminável para a concretização da sua própria
positividade”.
E também, ainda na linha de raciocínio de GROSSI, possam ser ou
não as normas que conceituam Categorias, consideradas como
[...] “lentes que não diminuam a interpretação a uma dimensão
meramente cognitiva, mas que a concebam como vida da norma
no tempo e no espaço, carnalidade da norma enquanto exercício,
práxis, uso;” [...]19

2.2

O Decreto no 8.033, de 27 de junho de 201320

Tenho reiterado, e o faço aqui neste Artigo também, a minha recomendação no sentido de que sempre que se deseja realizar exercício
completo de percepção jurídica e institucional para a configuração do
Direito Portuário Brasileiro é conveniente operacionalizar investigação
que capte, identifique e descreva os Elementos de Disciplinamento Jurídico e os Elementos Institucionais (Macro e Micro), que sustentam
e/ou emitam as normas jurídicas que disciplinam atividades e pessoas
na sua área teórica e prática de abrangência.21
19

GROSSI, Paulo. Mitologias jurídicas da modernidade. Tradução de Arno Dal Ri
Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. Título original: Mitologie giuridiche della
modernitá. As duas transcrições literais estão na p. 90.
20

Neste artigo estou operando com o texto do Decreto no 8.033, de 27 de junho de
2013, disponível em:

BRASIL. Decreto no 8033 de 27 de junho de 2013. Disponível em: <http://www2.
camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-8033-27-junho-2013-776379-publicacaooriginal-140289-pe.html>. Acesso em: 24 ago.e 2015.
21

Vide CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de, e PASOLD, Cesar Luiz (Coord.).
Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento, em especial da p. 37 a 72.
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No presente artigo permaneço na circunscrição dos Elementos de
Disciplinamento Jurídico nucleares. Nesta linha, aqui neste artigo já
expus um primeiro panorama que identifica a conceituação de Direito
Portuário Brasileiro; ponderei sobre o disciplinamento da Constituição
quanto aos temas nucleares do Direito Portuário e também sobre a Lei
básica.
Para conferir a completude no máximo índice possível à Percepção
Jurídica é necessário tratar do Elemento Jurídico infraconstitucional
nuclear imediato à Lei, vale dizer, do Decreto que regulamentou a Lei.
Este Decreto é o de no 8.033, de 27 de junho de 2013, cuja percepção
panorâmica apresenta-se em seguida.
A sua Ementa tem o seguinte teor:
Regulamenta o disposto na Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013,
e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos
organizados e de instalações portuárias.
A fundamentação legal invocada pela Presidente da República para
emitir o Decreto versa assim:
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, e
21, caput, inciso XII, alínea “f ”, da Constituição, e tendo em vista
o disposto nas Leis no 12.815, de 5 de junho de 2013, no 10.233,
de 5 de junho de 2001, e no 10.683, de 28 de maio de 2003,
DECRETA:22 [...]
Já a sua estrutura capitular é assim constituída:
– CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (Art. 1o a 4o)
– CAPÍTULO II – DA EXPLORAÇÃO DOS PORTOS E DAS
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS LOCALIZADAS DENTRO DA
ÁREA DO PORTO ORGANIZADO (Art. 5o a 25), que é subdividido nas Seções:
Seção I – Das disposições gerais sobre a licitação da concessão
e do arrendamento
Seção II – Do edital da licitação
22

Negritos no original.
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Seção III – Do procedimento licitatório
Seção IV – Dos contratos de concessão e de arrendamento
Seção V – Da exploração direta ou indireta de áreas não afetas
às operações portuárias
– CAPÍTULO III – DA AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES
PORTUÁRIAS (Arts. 26 a 35)
– CAPÍTULO IV – DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA (Arts. 36 e 37)
– CAPÍTULO V – DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA
(Art. 38)
– CAPÍTULO VI – DO FÓRUM PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO E DO SINE-PORTO
(Arts. 39 e 40)
– CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS (Arts. 41 a 49)
A seguir, trago destaques quanto ao seu conteúdo, numa seleção
relativamente objetiva que fiz a partir do seguinte Referente23: pontuar
quatro momentos interessantes do Decreto, especialmente sobre Categorias especiais e temas inovados, total ou parcialmente, nesta atual
Base regulamentar, e que permitam percepção descritiva estimuladora
de postura reflexiva.
Inicio, como primeiro destaque, com o Poder Concedente.
O Decreto estabelece que o Poder Concedente será exercido por
intermédio da Secretaria de Portos da Presidência da República.
As competências, “sem prejuízo de outras atribuições previstas na
legislação específica”, do Poder Concedente ali especificadas são:
I – elaborar o plano geral de outorgas do setor portuário;
II – disciplinar conteúdo, forma e periodicidade de atualização
dos planos de desenvolvimento e zoneamento dos portos;
III – definir diretrizes para a elaboração dos regulamentos de
exploração dos portos;
IV – aprovar a transferência de controle societário ou de titularidade de contratos de concessão ou de arrendamento, previamente
23

Sobre a Técnica do Referente como balizadora para a Pesquisa Científica, vide:
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 57 a 66.
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analisados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários
– Antaq;
V – aprovar a realização de investimentos não previstos nos
contratos de concessão ou de arrendamento, previamente analisados pela Antaq;
VI – conduzir e aprovar, sempre que necessários, os estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental do objeto da concessão
ou do arrendamento; e
VII – aprovar e encaminhar ao Congresso Nacional o relatório de
que trata o § 5o do art. 57 da Lei no 12.815, de 2013.
Ressalto que o relatório referido no item VII acima é um documento
que o Poder Executivo deverá, tendo como prazo máximo o último dia
útil de março a cada ano, encaminhar ao Congresso Nacional, constituindo-se numa detalhada exposição a respeito da implementação de
iniciativas adotadas e baseadas na Lei no 12.815.
Neste relatório detalhado deverão, constar, no mínimo, as seguintes
informações:
I – relação dos contratos de arrendamento e concessão em vigor
até 31 de dezembro do ano anterior, por porto organizado, indicando data dos contratos, empresa detentora, objeto detalhado,
área, prazo de vigência e situação de adimplemento com relação
às cláusulas contratuais;
II – relação das instalações portuárias exploradas mediante autorizações em vigor até 31 de dezembro do ano anterior, segundo
a localização, se dentro ou fora do porto organizado, indicando
data da autorização, empresa detentora, objeto detalhado, área,
prazo de vigência e situação de adimplemento com relação às
cláusulas dos termos de adesão e autorização;
III – relação dos contratos licitados no ano anterior com base no
disposto no art. 56 desta Lei, por porto organizado, indicando
data do contrato, modalidade da licitação, empresa detentora,
objeto, área, prazo de vigência e valor dos investimentos realizados e previstos nos contratos de concessão ou arrendamento;
IV – relação dos termos de autorização e os contratos de adesão
adaptados no ano anterior, com base no disposto nos arts. 58 e
59 desta Lei, indicando data do contrato de autorização, empresa
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detentora, objeto, área, prazo de vigência e valor dos investimentos realizados e previstos nos termos de adesão e autorização;
V – relação das instalações portuárias operadas no ano anterior
com base no previsto no art. 7o desta Lei, indicando empresa
concessionária, empresa que utiliza efetivamente a instalação
portuária, motivo e justificativa da utilização por interessado não
detentor do arrendamento ou concessão e prazo de utilização.24
Sobre o tema Autorização de Instalações Portuárias, que é o meu
segundo destaque, constante nos Art. 26 e seguintes, do Decreto ora
em comento.
A exploração dar-se-á através de autorização, instrumentalizada por
celebração de contrato de adesão que a formaliza.
Compreende as seguintes modalidades:
I – terminal de uso privado;
II – estação de transbordo de carga;
III – instalação portuária pública de pequeno porte; e
IV – instalação portuária de turismo.
O terceiro destaque é o Fórum Nacional Permanente para Qualificação do Trabalhador Portuário (conforme disposto nos artigos 39 e
40 do Decreto),
instituído com a finalidade de discutir as questões relacionadas a
formação, qualificação e certificação profissional do trabalhador
portuário e do trabalhador portuário avulso.
Em especial ele cuidará da:
I – sua adequação aos modernos processos de movimentação de
carga e de operação de aparelhos e equipamentos portuários; e
II – o treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do
trabalhador portuário avulso.

24

O artigo 7o da Lei no 12.815 versa: “Art. 7o A Antaq poderá disciplinar a utilização
em caráter excepcional, por qualquer interessado, de instalações portuárias arrendadas
ou exploradas pela concessionária, assegurada a remuneração adequada ao titular do
contrato”.
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O Fórum Nacional Permanente para Qualificação do Trabalhador
Portuário tem a seguinte composição:
I – um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
a) Ministério do Trabalho e Emprego, que o coordenará;
b) Secretaria de Portos da Presidência da República;
c) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
d) Ministério da Educação;
e) Secretaria-Geral da Presidência da República; e
f) Comando da Marinha;
II – três representantes de entidades empresariais, sendo:
a) um representante dos titulares de arrendamentos de instalações portuárias;
b) um representante dos operadores portuários;
c) um representante dos usuários; e
III – três representantes da classe trabalhadora, sendo:
a) dois representantes dos trabalhadores portuários avulsos; e
b) um representante dos demais trabalhadores portuários.
O Decreto prevê que Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria
de Portos irá definir quais as entidades responsáveis pela indicação
de que trata os incisos II e III acima e quais serão os procedimentos a
adotar para operacionalizar as indicações.
E ressalto como relevante, um aspecto ético importante: a “participação no Fórum será considerada prestação de serviço público relevante,
não remunerada”.
Enfim, o quarto destaque é a previsão sobre o SINE-PORTO, constante no artigo 40 do Decreto, nestes termos:
Art. 40. O Ministério do Trabalho e Emprego instituirá, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, banco de dados
específico para trabalhadores portuários avulsos e demais trabalhadores portuários, com o objetivo de organizar a identificação
e a oferta de mão de obra qualificada para o setor portuário,
intitulado SINE-PORTO.
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Considero estimulante especial à reflexão crítica a determinação
de que o SINE-PORTO “será de uso facultativo pelos trabalhadores e
pelos operadores portuários, arrendatários ou autorizatários [sic] de
instalações portuárias”. A respeito, indago, sem ter a resposta: por que
“uso facultativo”? A questão faz sentido quando se verifica a relevância
do SINE-PORTO?
Prossigo, ressaltando, por ser muito interessante e típica de Estado
com Função Social25, a norma que classifico como protecionista no
sentido mais positivo, constante no parágrafo 3o do artigo 40:
Os trabalhadores portuários avulsos inscritos no respectivo órgão
de gestão de mão de obra, constantes no SINE-PORTO, terão
preferência no acesso a programas de formação ou qualificação
profissional oferecidos no âmbito do SINE ou do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, de
que trata a Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 201126.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tenho sido repetitivo sobre o fato de que não há como retirar o
mérito histórico da Lei no 8.690/93 como o marco legal que contribuiu
significativa e fundamentalmente, na sua condição de primeiro Elemento Jurídico Disciplinador infraconstitucional da matéria portuária,
em nosso País para a configuração teórica e a demarcação tópica do
Direito Portuário como ramo do Direito, muito especificamente para
o Direito Portuário Brasileiro.
Pois dez anos depois, a Lei no 8.690/93 é revogada e substituída
integralmente pela Lei no 12.815/2013.
Com a novel Lei e seu Decreto regulamentador mantém-se, indiscutivelmente, o Direito Portuário como ramo autônomo do Direito,
25

Sobre Estado e Função Social vide fundamentos de uma Teoria Básica sempre atual
em: HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta.
São Paulo: Mestre Jou,1968. Título original: Staatslehre. E vide meu posicionamento a
respeito de estado e Função Social em: PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado
Contemporâneo. 4. ed. rev. amp. Itajaí/SC: Univali, 2013. ebook <http://siaiapp28.
univali.br/LstFree.aspx>.
26

O texto da Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, pode ser lido em: BRASIL. Lei
no 12.513, de 26 de outubro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm>. Acesso em: 24 ago. 2015.
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incólume na sua condição, e claramente inconfundível tanto com o
Direito Marítimo quanto com o Direito da Navegação, por exemplo. E
assim, portanto, permanece caracterizado com boa precisão o Direito
Portuário Brasileiro.
No presente Artigo procurei expor os resultados de meu exercício
de Percepção Jurídica geral do Direito Portuário Brasileiro atual, através
de objetiva descrição de suas bases legais nucleares, a Constituição da
República Federativa do Brasil, a Lei no 12.815/2013 e o Decreto no
8.033/2013 que a regulamenta.
Fiz breve remissão às demais bases do Direito Portuário, que são a
jurisprudência, a doutrina e as convenções/acordos, sem maior aprofundamento porque esta matéria merece artigo próprio.
Voltando às bases legais nucleares, verifiquei objetivamente o Elemento de Disciplinamento Jurídico Maior, que é a Constituição Brasileira.
Em seguida, efetuei o enfoque em seu primeiro elemento nuclear
infraconstitucional que é, vênia pela repetição, atualmente a Lei no
12.815, de 5 de junho de 2013. Destaquei o discurso de sua ementa, de
sua estrutura capitular, e das Categorias e Conceitos Operacionais que
ela estabeleceu. Sobre este último item estimulei a crítica aprobatória
e a crítica de dúvida, ambas objetivamente, sendo a segunda sustentada
em respeitável teórico geral do Direito, Paolo Rossi.
O Decreto regulamentador foi percebido através de sua ementa,
fundamentação legal invocada, estrutura capitular e, para seleção de
aspectos perceptivos do seu discurso normativo, adotei um Referente,
nestes termos: pontuar quatro momentos interessantes do Decreto,
especialmente sobre categorias especiais e temas inovados, total ou
parcialmente, nesta atual Base regulamentar, e que permitam percepção
descritiva estimuladora de postura reflexiva.
Disso resultaram como primeiro destaque, o Poder Concedente; o
segundo destaque é o tema Autorização de Instalações Portuárias; o
terceiro destaque é o Fórum Nacional Permanente para Qualificação do
Trabalhador Portuário; e, o quarto destaque é a previsão do SINE-PORTO.
Nos terceiro e quarto destaques, constato evidências de discurso
do Estado Brasileiro com a adequada especificação de Função Social no
Direito Portuário pátrio, enfim! Então, há que ir do discurso à prática!
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Giuseppe Lumia27 lembra que a Ciência Jurídica tem uma “função
descritiva-explicativa da experiência jurídica” e assim o é na dimensão
factual, na valorativa e na normativa conforme Miguel Reale28, enquanto
a Filosofia do Direito “tem uma função crítica com relação ao método
e ao conteúdo” da Ciência Jurídica.
O presente Artigo tem a pretensão de atender ao paradigma difusor
da Ciência Jurídica, não como estabelecedor de verdades no plano descritivo e muito menos no plano explicativo – seja crítico, seja reflexivo.
Modesta mas convictamente, a missão do texto que aqui se encerra é
contribuir, nos seus limites epistemológicos, dentro e fora dos ambientes
acadêmicos, para o desenvolvimento da Consciência Jurídica – saber e
praticar conscientemente direitos e deveres para consigo mesmo e para
com a Sociedade29 – também no campo do Direito Portuário.
A prática consciente exige o saber descritivo-explicativo e reflexivo.
Para que isso ocorra com o Direito Portuário Brasileiro, ele necessita
ser mais difundido e, pois, mais conhecido!
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Limitação da Responsabilidade
Civil: Gerenciando o
Risco nas Atividades
Marítimas e Portuárias
Osvaldo Agripino de Castro Junior1

INTRODUÇÃO
O incremento da economia brasileira e, por sua vez, da atividade
empresarial, tem demandado maior uso das atividades marítimas, tais
como pesquisa e exploração de petróleo no mar e transporte marítimo
de pessoas, cargas, inclusive de substâncias nocivas e perigosas,2 bem
como atividades portuárias,3 dentre as quais, serviços de manuseio e ar-

1
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e Consultoria e Líder do Grupo de Pesquisa em Estado, Constitucionalismo e Produção de
Direito, registrado no CNPq.
2

Acerca do tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,
Norman Augusto. Breves notas sobre a limitação da responsabilidade civil no transporte
marítimo de carga perigosa e substâncias nocivas à luz da Convenção HNS 2010. Revista
Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 15, 2013, p. 95-109.
3

O art. 17, § 1o, inciso VI, da Lei no 12.815/2013, assim dispõe: “Art. 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou pela entidade concessionária
do porto organizado. § 1o Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade
portuária: [...] VI – fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com
regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente.”
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mazenagem de cargas,4 praticagem,5 trabalho portuário, dragagem de
aprofundamento e manutenção,6 e rebocadores.
Nesse cenário, o aumento do risco na sociedade contemporânea7
e, especialmente, dos agentes econômicos que exploram, pretendem
explorar, ou usam tais serviços (marítimos e portuários), como transportadores e terminais portuários públicos e privados, muitos deles
ainda sem planos de emergência e de contingência, assim como falta
de cobertura de seguro, é evidente.
Note-se que, apesar dos esforços para aumentar a segurança e gerenciar o risco no setor, a possibilidade de um acidente da navegação
causar altos e inesperados custos portuários, em face do impacto nas
populações que vivem nas proximidades dos portos8 e na economia
regional, é inerente ao risco do setor.9 Assim, no caso da exploração
da atividade portuária, esse risco é regulado pelo art. 1o, § 3o, da Lei no
12.815/2013, da seguinte forma: “As concessões, os arrendamentos e as autorizações de que trata esta Lei serão outorgados a pessoa jurídica que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco”.
4

A interdependência entre a operação portuária e a atividade marítima é grande,
assim como o risco, tal como os dispositivos adiante da Lei no 12.815/2013: Art. 27.
As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela Antaq. § 2o A
atividade de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser executada de acordo com a
instrução de seu comandante ou de seus prepostos, responsáveis pela segurança da embarcação nas
atividades de arrumação ou retirada da carga, quanto à segurança da embarcação.
5

Sobre a limitação da responsabilidade civil do prático: CASTRO JUNIOR, Osvaldo
Agripino de; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Norman Augusto. Limitação da Responsabilidade
civil do Prático. Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 5, 2011, p. 27-46.
6

Acerca do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II, ver arts. 53
a 55 da Lei no 12.815/2013.

7

Sobre o tema: DI GIORGIO, Raffaele. O risco na sociedade contemporânea. In:
Revista Sequência. Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, no 28, ano 15, jun. 1994, p. 47. No meio ambiente,
inclusive marítimo: MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Aráujo. Direito
Ambiental na Soviedade de Risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
8

O art. 5o, inciso I, da Lei no 10.233/2001 (criação da Antaq e Antt), assim dispõe:
“Art. 5o Fica criado o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte –
CONIT, vinculado à Presidência da República, com a atribuição de propor ao Presidente
da República políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte de
pessoas e bens, em conformidade com: I – as políticas de desenvolvimento nacional, regional
e urbano, de defesa nacional, de meio ambiente e de segurança das populações, formuladas pelas
diversas esferas de governo.”
9

Mencione-se que as palavras risco e segurança não constam do texto do Decreto no
8.033/2013, que regula a Lei Nacional dos Portos – Lei no 12.815/2013.
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Nos contratos de concessão, nos quais se incluem os portuários, é
incomum a definição dos riscos desde o edital, tal como leciona Egon
Bockmann Moreira. Essa doutrina dos contratos públicos se aplica às
instalações portuárias e à atividade marítima no Brasil. Vejamos:
[...] o tema da alocação dos riscos é de suprema importância no
contratos de concessão. Não se trata apenas de alternativa a ser
discricionariamente instaladas pelo administrador. A definição dos
riscos e de sua gestão não retrata apenas os eventos vinculados
ao mercado financeiro ou a acidentes físicos e inadimplementos
de usuários. Hoje em dia o conceito congrega desde o direito da
concorrência até o assédio moral, passando pelos riscos sistêmicos
e fraudes nos investimentos – todo e qualquer ponto definível
que possa, em tese, gerar adversidades ao projeto. Logo, é de se
reforçar que os riscos podem e devem ser devidamente escandidos, repartidos e alocados nos contratos de concessão de serviço
público. Os projetos e editais de concessão de serviço público
que não definirem ao máximo os riscos e respectivas variáveis
endógenas e exógenas gerarão contratos mais-que-incompletos.10
Nesse ambiente de insegurança jurídica e de baixa institucionalização
regulatória setorial, o instituto da limitação da responsabilidade civil
no transporte marítimo internacional de mercadorias tem sido, de um
lado, ferramenta de incentivo para o desenvolvimento da indústria da
navegação marítima e das atividades portuárias.
Por outro lado, o instituto tem recebido críticas, por se tratar de
mais uma forma de obtenção de lucros dos armadores, com redução do
risco do capital envolvido na prestação desse serviço. Ademais, trata-se
de um dos temas mais polêmicos do Direito Marítimo brasileiro e dos
países de tradição romano-germânica (civil law tradition).
Assim, objetiva-se reduzir o risco no transporte marítimo brasileiro
e na atividade portuária, os impactos econômicos do alto risco neste
(shipping), tradicionalmente, pela natureza da atividade que envolve
uma expedição marítima e dos grandes valores de cargas transportadas.
Isso decorre do aumento da agregação de valor aos produtos e, por
sua vez, das indenizações e da grande interdependência entre as ativi10
MOREIRA, Egon Bockman. Direito das Concessões de Serviço Público – Inteligência da Lei no 8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros e SBDP, 2010, p.
130-131.
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dades marítimas e portuárias, tendo em vista que os navios operam e
aguardam atracação nos portos marítimos, fluviais e lacustres.
É nesse contexto que surge o instituto da limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo que necessita de melhor compreensão,
em que pesem as divergências doutrinárias e a confusão com a exoneração da responsabilidade civil.11
Dessa maneira, de forma introdutória, esse artigo objetiva discorrer
sobre a importância desse instituto para a redução do risco nas atividades
marítimas e portuárias, o que será feito em três partes, e dessa forma,
contribuir para a Produção do Direito em setor estratégico da economia
nacional.
Assim sendo, a Parte 1 trata da limitação da responsabilidade civil
no transporte marítimo de mercadorias. A Parte 2 discorre sobre o
conceito de limitação da responsabilidade civil.
Por fim, a Parte 3 aborda a importância da limitação da responsabilidade civil do transporte marítimo e da atividade portuária. Em seguida,
são feitas as considerações finais.
Pretende-se, portanto, discorrer tão-somente sobre o tema, com ênfase
nas possibilidades de sua regulação por meio de norma supranacional
que regula a matéria, in casu, a Convenção sobre Limitação da Responsabilidade decorrente de reclamações de Direito Marítimo, 1976 (Convenção LLMC)
emendado pelo Protocolo de 1996, que altera a citada Convenção LLMC.12
Mencione-se, ainda, que inexiste legislação doméstica no Brasil que
regule o tema, com a abrangência da citada convenção, o que aumenta
os riscos jurídicos e econômicos da atividade.

1

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO TRANSPORTE
MARÍTIMO DE MERCADORIAS

A noção jurídica de responsabilidade no transporte pressupõe a
atividade danosa de alguém que atuando, a priori, ilicitamente, viola
11

Acerca do tema, com maior profundidade: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino
de; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Norman Augusto. Limitação da Responsabilidade no
transporte marítimo de cargas e passageiros. No prelo.
12

Para um estudo detalhado destas convenções, ver: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,
Norman A. Limitation of Liability in International Maritime Conventions: The
Relationship between Global Limitation Conventions and Particular Liability
Regimes. London/New York: Routledge, 2011, 412 p.
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um contrato de transporte (responsabilidade civil contratual) ou uma
norma (responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana), tais como
Código Civil, Código de Defesa do Consumidor (se for relação de consumo), tratados internacionais ratificados pelo Brasil, usos e costumes
(Lex Maritima).
Essa violação, por consequência, faz com que o causador da violação se submeta à obrigação de reparar, portanto, a natureza jurídica da
responsabilidade civil é sancionadora.
Vale mencionar que, para Aguiar Dias, “o estudo da responsabilidade
civil deve, em grande parte, o extraordinário incremento que apresenta em
nossos dias ao desenvolvimento incessante dos meios de transporte”.13
Nesse cenário, segundo Schoenbaum, poucos duvidam que é necessário criar um novo regime jurídico internacional para regular o
transporte de mercadorias no comércio internacional, especialmente
porque os três regimes vigentes, Haia, Haia-Visby e de Hamburgo, são
considerados inadequados.14
Não se deve, contudo, confundir as convenções acima, que tratam
da limitação da responsabilidade civil do transportador em relação ao
usuário do serviço com as convenções que regulam a limitação global
do proprietário do navio em face de terceiros, o que se dá pelas Convenções de Bruxelas de 1924 e 1957, a primeira ratificada pelo Brasil e pela
Convenção LLMC adiante apresentada, ainda não ratificada.
A Convenção de Bruxelas de 1957, embora tenha entrado em vigor em
1968, foi substituída pela Convenção LLMC, que entrou em vigor em 1
de dezembro de 1986, emendada pelo Protocolo de 1996, que altera a
Convenção LLMC e aumenta os valores da responsabilidade, que passou
a ter vigência a partir de 13 de maio de 2004 e a se chamar LLMC 1996.
A Convenção 1957 recebeu maior aceitação da comunidade internacional do que a sua antecessora (Convenção 1924).15 Ademais, as inovações
no setor de transporte marítimo em âmbito mundial durante a década

13

AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1979, p. 216.
14

SCHOENBAUM, Thomas J. An Evaluation of the Rotterdam Rules from the US.
In: Journal of International Maritime Law, v. 17, 2011, p. 274.
15

A Convenção 1957 foi ratificada ou teve a adesão de 47 Estados, contudo, doze Estados a denunciaram posteriormente. Ver: Comité Maritime International, Yearbook 2013.
Antuérpia: Comité Maritime International, p. 625-626). Desta forma, alguns Estados ainda
aplicam a Convenção 1957.
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de 1960, juntamente com o reconhecimento da necessidade de ampliar
o direito à limitação para outras pessoas além daquelas da Convenção
1957, fizeram com a que Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO), atualmente IMO, decidisse pela urgência da revisão
da Convenção 1957.
A IMCO trabalhou muito próxima do CMI nessa revisão que, eventualmente, conduziu à adoção de uma convenção completamente nova,
a Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (Convenção
LLMC).16
A Convenção LLMC, assinada em 19 de novembro de 1976, com entrada em vigor no dia 1o dezembro de 1986, é considerada atualmente
o tratado sobre limitação global da responsabilidade civil mais aceito no
mundo, vez que em 2 de dezembro de 2013, abrangia 54 Estados-Partes,
com 54,55% da tonelagem mundial.17
Apesar disso, o Protocolo de 1996, que emenda a Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (Protocolo 1996 LLMC),18
assinado em 2 de maio de 1996, e em vigor desde 13 de maio de 2004,
está constantemente aumentando em relação à Convenção LLMC e, em 2
de dezembro de 2013, ela possuía 47 Estados-Partes, que constituíam
45,13% da tonelagem (tpb) da frota mercante mundial.19 Dentre os Estados, podem ser citados Canadá, Rússia, Austrália, Alemanha, França,
Índia, Espanha e Reino Unido.

16

A Convenção foi adotada em 19 de novembro de 1976 e entrou em vigor em 1o de
dezembro de 1986.

17

IMO. Status of multilateral Conventions and instruments in respect of which
the International Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other functions as at 2 dec. 2013, p. 364. Disponível em:<www.imo.
org>. Acesso em: 10 jan. 2014.
18

O Protocolo foi adotado por um conferência diplomática realizada na IMO entre 15
de abril e 3 de maio de 1996; a mesma conferência que adotou a Convenção Internacional
sobre Responsabilidade e Compensação por Dano decorrente de Transporte de Cargas Nocivas
e Substâncias Perigosas pelo Mar, 1996 (Convenção HNS). Sobre o tema, ver: CASTRO
JUNIOR, Osvaldo Agripino de; DA SILVA, Renato Rodrigues. Breves notas sobre a
limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo de carga perigosa e substâncias nocivas à luz da Convenção HNS 2010. Revista Direito Aduaneiro, Marítimo
e Portuário, v. 15, 2013, p. 95-109.
19

IMO. Status of multilateral Conventions and instruments in respect of which
the International Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other functions as at 2 dec. 2013, p. 377. Disponível em:<www.imo.
org>. Acesso em: 10 jan. 2014.
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Este Protocolo foi adotado, inter alia, para aumentar os limites da
Convenção LLMC que foram reduzidos pela inflação e não eram mais
adequados para satisfazer possíveis reclamações. O citado Protocolo
também criou um procedimento simplificado para revisão e emenda,
baseado em anteriores regimes específicos de responsabilidade.20
Nesse quadro, com base neste novo procedimento de emenda, o
Comitê Jurídico da IMO aumentou os limites de responsabilidade do
Protocolo 1996 LLMC por meio da Resolução LEG.5(99) adotada em 19
de abril de 2012.21
Não obstante o direito da limitação da responsabilidade civil encontrar-se em constante processo de evolução e aperfeiçoamento, o Brasil
permanece Parte da Convenção 1924.
A LLMC 1976 estipula limites especificados para dois tipos de reclamações (claims): a) as que tratam da perda de vidas ou aos danos pessoais
e b) relativas à propriedade, tais como danos a navios, instalações ou
propriedade portuária, e que serão tratados na Parte 3.
Essa convenção, ainda não foi ratificada pelo Brasil, especialmente
porque o país ao não ter frota expressiva,22 parece adotar uma política
de país detentor de carga (cargo owner).
Sobre o tema, é pertinente o ensinamento de Eliane Martins:
Realisticamente, o Brasil assume, há décadas, posição de país
“transportado” e não de país “transportador”. Inexiste, via de
consequência, justificativa econômica para adesão do Brasil a
LLMC, pois ao Brasil interessa, com efeito, defender a carga e não
a frota, composta essencialmente de transportadores estrangeiros.
A frota brasileira é praticamente inexistente na navegação de longo
curso. Alguns entendimentos defendem que o Brasil deve voltar

20

Incluindo, mas não limitado ao Protocolo de 1992, que emenda a Convenção Internacional sobre Responsabilidade civil para Dano provocado por poluição de Óleo, de 29 de
novembro de 1969 (CLC 1992).
21

Para uma discussão completa sobre os novos limites adotados, ver: MARTÍNEZ
GUTIÉRREZ, Norman Augusto. New Global Limits of Liability for Maritime Claims.
In: International Community Law Review, v. 15, n. 3, 2013, p. 341-357.
22

O que faz com que os empresários brasileiros que atuam no comércio exterior
tenham grande dependência dos transportadores transnacionais. Sobre o tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Org.). Prefácio Comte. Álvaro José de Almeida
Junior. Marinha Mercante Brasileira: cabotagem, longo curso e bandeira de (in)
conveniência. São Paulo: Aduaneiras, 2014, 270 p.
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sua política para incentivar a adoção de bandeira brasileira que
possibilite atuação de frota mercante significativa no comércio
internacional e somente depois de constatada tal situação, deve
voltar seus esforços para adesão a LLMC.23
Ademais, concorda-se com a autora, ressaltando-se que no Brasil,
desde a edição da Lei no 10.223/2001, de 5 de junho de 2001, a Antaq é
competente para realizar estudos que envolvem a regulação econômica
do setor,24 dentre os quais sobre formação de cartel, fretes e tarifas abusivas, bem como acerca da adesão do Brasil às convenções que limitam
a responsabilidade civil no transporte marítimo.
Além dos fatores acima, menciona-se o conflito entre transportadores
e donos de carga, especialmente no caso do Brasil, em face do grande uso
do modal no comércio exterior, vez que 95% do transporte é efetuado
por navios,25 o que tem demandado uniformização jurídica e incentivo
ao debate sobre a limitação da responsabilidade civil do transportador.
Ressalte-se, contudo, que a limitação da responsabilidade civil tem
sofrido críticas de doutrinadores maritimistas brasileiros,26 conforme
será tratado na Parte 3.

23

CARBONE, Artur R. LLMC. Reunião ocorrida na sede da Associação Brasileira
de Direito Marítimo. Rio de Janeiro, 4 de abril de 2007 Apud MARTINS, Eliane M.
Octaviano. Curso de Direito Marítimo. v. I. 3. ed. São Paulo: Manole, 2008, p. 241.
24

Sobre o tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Regulação Econômica e
Competitividade do transporte aquaviário e da atividade portuária nos Estados Unidos e Brasil. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Coord.). Direito Marítimo,
Regulação e Desenvolvimento. Belo Horizonte: Forum, 2011, p. 353-416; CASTRO
JUNIOR, Osvaldo Agripino de. O Direito Marítimo em Busca de uma Nova Ordem
Mundial. In: Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 1, p. 2011, p.
100-117.
25

BRASIL. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Disponível em: <www.
antaq.gov.br>. Acesso em: 20 dez. 2012.
26

O debate é relevante e não há progresso sem ciência, evidências e dialética. Em que
pesem as críticas, as mesmas carecem de maior fundamento econômico, o que pode ser
feito por meio do uso da análise econômica do direito. Sobre a disciplina: GICO JUNIOR,
Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. In: Economic
Analysis of Law Review, v. 1, no 1, jan./jun. 2010, p. 7-32. Essa disciplina deveria
ser institucionalizada na política das agências reguladoras brasileiras e, especialmente,
da Antaq, para analisar a convenção sub exame. Sobre a análise do contrato de volume
criado nas Regras de Rotterdam, ver: MUKHERJEE, Proshanto K.; BAL, Abhinayan
Basu. A Legal and Economic Analysis of the Volume Contract Concept under the
Rotterdam Rules: Selected Issues in Perspective. Mimeo, 2009, 24 p.
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Nesse quadro, a limitação da responsabilidade civil no transporte
marítimo assume importância. O seu conceito é bastante antigo, especialmente porque no início da indústria da navegação marítima não
havia meios disponíveis para prever condições de tempo ou garantir
a segurança do transporte, com a redução, assim, do risco marítimo.27
Por sua vez, tendo em vista o (re)descobrimento recente da importância dos portos para a economia do país, especialmente depois
da Reforma Portuária que ensejou a edição da Lei no 12.815/2013, a
Nova Lei dos Portos, inclui-se o risco portuário, pelo potencial cenário de
acidentes e fatos da navegação a demandar indenizações de alto valor.
A origem da limitação da responsabilidade civil está no Estatuto de
Hamburgo, de 1667. Aprovado pela Liga Hanseática, todas as demais
potências marítimas adotaram estatutos limitativos, como a França
por meio das Ordenanças (COLBERT, 1681) e a Inglaterra através do
Responsability of Shipowners Act 1733.
O instituto, então, passa a fazer parte das convenções e tratados no
século XX, embora antes disso, o Black’s Law Dictionary já tratasse do
tema, ainda que de forma genérica, através de três verbetes, quais sejam:
Limited Liability (1833): Liability restricted by law or contract;
esp., the liability of a company´s owners for nothing more than
the capital they have invested in the business.28
Limitation-of-damages clause (1933): A contractual provision by
which the parties agree on a maximum amount of damages
recoverable for a future breack of the agreement. Cf. Liquidateddamages Clause.29
Limitation-of-Liability Act (1897): A federal or state law that limits
the type of damages that may be recovered by the liability of

27

Sobre a gestão da segurança e a análise do risco marítimo, por meio de estudo de casos
de acidentes da navegação realizado pelo engenheiro naval norueguês: KRISTIANSEN,
Svein. Maritime Transportation – Safety Management and Risk Analysis. London:
Elsevier, 2008; e na União Europeia: BOISSON, Philippe. L’efficacité de la politique de
l’Union Européenne em matière de sécurité maritime. In: GRARD, Loïe(Dir.). L’Europe
des transports. Actes du colloque d’Agen Université Montesquieu-Bordeaux IV – 7
et 8 octobre 2004. Paris: La Documentation Française, 2005, p. 645-662.
28

GARNER, Bryan A. (Ed.). BlacK’s Law Dictionary. Ninth Edition. Saint Paul:
West, 2009, p. 997-998.
29

GARNER, Bryan A. (Ed.). BlacK’s Law Dictionary, p. 1013.
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particular persons or groups, or the time during which an action
may be brought.30
Ademais, o risco marítimo possui diversos tratados que objetivam,
de maneira uniforme, reduzi-lo por meio da limitação da responsabilidade civil e, embora mencionado diversas vezes no Código Comercial
brasileiro de 1850 (CCB), ainda é pouco pesquisado na Ciência Jurídica
brasileira.31
Mencione-se que a Emenda no 55, apresentada pelo Deputado Federal
Eduardo Cunha, do PMDB-RJ, ao Projeto de Lei no 1.572/2011, que
institui o Código Comercial Marítimo, e ainda se encontra em tramitação, inclui no art. 5o, incisos I e V, o risco marítimo e a limitação da
responsabilidade civil como princípios do Direito Marítimo.
Além disso, na citada emenda, os seguintes artigos tratam da limitação da responsabilidade civil: art. 9o, art. 107, que trata do valor da
responsabilidade do transportador por falta ou avaria da carga, qual seja,
667,67 Direitos Especiais de Saque por volume ou unidade de carga (o
mesmo das Regras de Haia-Visby), art. 108, arts. 145 a 157 (note-se que
no art. 147 os limites gerais são os mesmos da Convenção LLMC 1976)
e arts. 243 a 260 (procedimento).
Reconheceu-se que os navios transportavam cargas com valor muito
superior aos dos próprios navios. Dessa maneira, para garantir o desenvolvimento desse importante modal de transporte, onde o capital
do próprio empresário era, geralmente, o próprio navio, o setor teve
que desenvolver institutos para garantir o pagamento das indenizações.
Para atingir esse escopo, foi criada a limitação da responsabilidade
civil,32 atualmente com forte impacto nas indústrias marítima e portuária,
30

GARNER, Bryan A. (Ed.). BlacK’s Law Dictionary, p. 1013.

31

Acerca do tema, com base na teoria de Svein Kristiansen, por meio da análise do
acidente envolvendo o Scandinavian Star Fire, sob nossa orientação: D’ÁVILA, Mariane
Martins. Aspectos jurídicos do risco no transporte marítimo. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Direito) Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina.
Florianópolis: CESUSC, 2010.
32

Para um estudo detalhado da LLMC 76 e seu impacto em outras convenções, como a
Convenção de Atenas 2002 (Passageiros), CLC 69 e seu Protocolo 1992, HNS Convention
2010 (cargas perigosas e substâncias nocivas), Bunker Convention 2001 e Nairobi Convention 2007 (remoção de cascos), ver: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Norman A. Limitation
of Liability in International Maritime Conventions: The Relationship between
Global Limitation Conventions and Particular Liability Regimes. London/New
York: Routledge, 2011, 412 p.
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todavia, tal instituto tem gerado controvérsias e críticas na doutrina,33
como adiante será tratado.
Isso pode ocorrer, dentre outras causas, por desconhecimento do
instituto, que possui mais de 400 anos, ou como defesa de interesses
do usuário de serviços de transporte marítimo ou da seguradora do
usuário do serviço, tendo em vista a impossibilidade de recuperação da
indenização paga ao segurado, em valor acima do constante no contrato
de transporte.
A limitação da responsabilidade civil foi ampliada para os demais
modais, como o aéreo, e está regulado, inclusive no Código Civil brasileiro de 200234 (CC) e no Código Comercial brasileiro (CCB), de 1850,
no art. 494.
Muitas vezes, o dono do navio para se proteger das ações de indenização, tinha que tout court naufragar o seu navio, a fim de que sua
responsabilidade ficasse limitada ao valor do seu bem.
Dessa maneira, para estimular o transporte de mercadorias por navio,
a solução foi adotar o conceito de limitação da responsabilidade, para
que o proprietário do navio ficasse limitado somente a um valor determinado, independente da quantia exigida pelas ações indenizatórias.
Trata-se, portanto, em que pese a posição contrária, embora minoritária, na doutrina brasileira, adiante mencionada, de uma vocação
histórica centenária que provocou a coexistência de três convenções que
regulam o tema, quais sejam: a) Hague Rules;35 b) Hague-Visby Rules36 e
c) Hamburg Rules,37 bem como a proliferação de regimes mistos (hybrid).

33

Para uma análise crítica do conceito de limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo: MUSTILL, Lord. Ships are different – or are they? In: Lloyds Maritime
and Commercial Law Quarterly, 490, 1993; GAUCI, G. Limitation of Liability in
Maritime Law: an anachronism. In: Marine Science, v. 19, no 1, 1995, p. 65-74. Sobre
a defesa do direito à limitação: STEEL, Q. C. In: Lloyds Maritime and Commercial
Law Quarterly, 77, 1995.
34

“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento,
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao
destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”
35

The International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading,
de 25 de agosto de 1924.
36

The Protocol to Amend the International Convention for the Unification of Certain Rules
Relating to Bills of Lading 1924, de 23 de fevereiro de 1968.
37
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, de 31 de março de 1978,
também chamada Hamburg Rules, foi um produto da United Nations Conference on Trade
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Esse quadro de insegurança jurídica é piorado pela existência desses
regimes híbridos, tais como o chinês e dos países nórdicos.38 Os países
nórdicos incorporaram institutos importantes das Hamburg Rules nas
suas versões domésticas das Hague-Visby Rules.39
Diante desses aspectos normativos, institucionais e econômicos e,
a fim de melhorar o ambiente institucional regulatório do setor,40 com

and Development (UNCTAD) e da UNCITRAL com pouco apoio do Comitê Marítimo
Internacional (CMI). Sobre o tema: FREDERICIK, David C. Political Participation and
Legal Reform in the International Maritime Rulemaking Process: From the Hague Rules
to the Hamburg Rules. In: Journal of Maritime Law & Commerce, 1991, (22), p.103106 (contrastando o processo de negociação da ONU que produziu as Hamburg Rules
com os processos anteriores que criaram as Hague Rules e Hague Visby Rules).
38
Mencione-se, ainda, a possibilidade de concessão de punitive damages, tal como se
verifica no direito norte-americano, conforme decisão no caso Exxon Baldez. Essa tragédia
marítima que ocorreu em 24 de março de 1989, na costa do Alaska, derramou 11 milhões
de galões de óleo cru nas águas do Prince William Sound, e afetou não somente o meio
ambiente, mas arrasou a economia da região. O caso Exxon Shipping Co. V. Baker e mais
32.000 pessoas, todas autoras no 1o grau, das quais 20 % haviam falecido em 2008,
ano do julgamento pela Suprema Corte dos Estados Unidos, envolveu o julgamento
do valor da indenização por danos punitivos e de danos compensatórios (danos materiais). A Suprema Corte entendeu que os danos punitivos deveriam ser pagos na razão
de 1:1 em relação aos danos materiais, o que reduziu a indenização de cerca de U$ 2
bilhões para U$ 1 bilhão. Sobre o tema: SCHOENBAUM, Thomas J. US Supreme Court
Rules Punitive Damages Award Excessive. In: The Journal of International Maritime
Law. v. 13, 2008, p. 199. Esse acidente fez com que os Estados Unidos adotassem uma
política mais rigorosa de proteção ao meio ambiente marinho, especialmente contra o
derramamento de óleo, e editassem no ano seguinte (1990) o Oil Pollution Act.
39

Sobre o tema: HETHERINGTON, S. Australian Hybrid Cargo Liability Regime. In:
Lloyds Maritime and Commercial Law Quarterly, 1999, p. 12; RAMBERG, J. New
Scandinavian Maritime Codes. In: Il Diritto Marittimo, 1994, p. 1222; YU, Rok Sang;
PECK, Jongkwan. The Revised Maritime Section of the Korean Commercial Code. In:
Lloyds Maritime and Commercial Law Quarterly, 1999, p. 403; LI. The Maritime
Code of the People’s Republic of China. In: Lloyds Maritime and Commercial Law
Quarterly, 1993 p. 204, KIM, In Hyeon. Korean Maritime Law Update: 2007 – Focused
on the Revised Maritime Law Section in the Korean Commercial Code. In: Journal of
Maritime Law & Commerce, 2008, (39), p. 433 Apud MUKHERJEE, Proshanto K.; BAL,
Abhinayan Basu. A Legal and Economic Analysis of the Volume Contract Concept
under the Rotterdam Rules: Selected Issues in Perspective. Mimeo, 2009, p. 2.
40

Para uma visão histórica e comparativa, sob o ponto de vista da análise econômica
do direito, da importância dos sistemas judiciais norte-americano e brasileiro para o
desenvolvimento por meio do ambiente institucional, ver tese de Doutorado defendida
em agosto de 2001, na UFSC, com período de pesquisas como Visiting Scholar na Stanford Law School, de março a dezembro de 2000 e apoio do CNPq: CASTRO JUNIOR,
Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento: Estudo comparado
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vistas à segurança jurídica no transporte marítimo brasileiro e à redução
do custo Brasil, é relevante o estudo do citado instituto.

2

O CONCEITO DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
NO DIREITO INGLÊS

O conceito da limitação da responsabilidade civil no transporte
marítimo contraria o princípio legal básico da restituição in integrum.
Segundo esse princípio, soi-disant um dos mais importantes da
responsabilidade civil, os danos causados por um incidente devem ser
restituídos integralmente. Vale lembrar que tal princípio foi reconhecido
por Lushington no caso The Amalia, da seguinte forma: “[…] the principle
of limited liability is that of full indemnity, the natural right of justice, will be
abridged for political reasons.”41
Tal fundamento, após a decisão acima, foi usado e confirmado por
Lord Denning no caso The Bramley Moore:
The principle underlying limitation of liability is that the wrongdoer should be liable according to the value of his ship and no
more […] a small tug has a comparatively small value and it
should have a correspondingly low measure of liability, even
though it’s towing a great liner and does great damage. I agree
there is not much room for justice in this rule; but limitation of
liability is not a matter of justice. It is a rule of public policy which
has its origins in history and its justification in convenience […]42
Essa uniformidade normativa, portanto, é um princípio amplamente
difundido ao qual não há grande oposição. Acrescente-se, contudo, que
essa uniformização pode causar desequilíbrio entre as partes, em face
do princípio da liberdade contratual, tendo em vista que a parte mais
forte na negociação, in casu, o transportador marítimo internacional, por
meio da elaboração e imposição de contrato de adesão ao embarcador

para reforma do sistema judicial. Prefácio Prof. Dr. Celso Campilongo. Brasília: OAB
Nacional, 864 p.
41

JF Cail and Others v George Michael Papayanni. In: I Moore’s English Privy
Council Cases, New Series, 1863, p. 471-473.
42

The Bramley Moore. In: 2 Lloyd’s Law Report, 1963, p. 429-432.
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em regra, vulnerável técnico e/ou econômico, nele insere cláusulas
abusivas.43
Diante desse cenário no Brasil, em que pese a existência de direitos e
garantias para a parte mais fraca, como a Constituição Federal, o Código
Civil e o Código de Defesa do Consumidor; como a institucionalidade
ainda é baixa,44 a efetividade de tais direitos e garantias é ainda mais
precária.
Assim, tendo em vista a desigualdade entre as partes, os oligopólios e
as assimetrias de informação do setor de transporte, bem como omissão
das agências reguladoras setoriais na regulação econômica dos contratos
de transporte, em regra de adesão, sustenta-se que dificilmente haverá
contrato de adesão que não possua cláusula abusiva.45
Os dispositivos contratuais acima procuravam exonerar o transportador da responsabilidade, de forma que esse, praticamente nunca
respondia pelos danos causados ao embarcador. Assim sendo, nos
setores que movimentam grandes valores e exigem vultosos investimentos, como a indústria da navegação marítima, a redução do risco é
extremamente relevante.

43

A liberdade contratual é o princípio que regula o contrato de volume disposto no art.
80 das RR, pois permite ao transportador, juntamente com o embarcador, criar limites
diversos de indenização em caso de transporte de uma quantidade de carga determinada
durante um período de tempo acordado entre os mesmos. Segundo Schoenbaum, padrões menores de limitação podem contribuir para que os transportadores não tomem
o devido cuidado com a carga transportada. Na linguagem econômica, esse instituto é
chamado “under-deterrence”. SCHOENBAUM, Thomas J. An Evaluation of the Rotterdam
Rules from the US. In: Journal of International Maritime Law, p. 280.
44

Acerca da falta de disciplinas e conteúdos relacionados ao Direito do Mar, Direito
Marítimo, Direito Aduaneiro e Direito Portuário, dentre outras disciplinas relevantes
para o comércio internacional e o pré-sal, nas Escolas da Magistratura Federal e dos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como nas provas de ingresso às respectivas carreiras, ver, sob nossa co-orientação: SARAIVA, Wellington Beckman. Poder
Judiciário Fluminense e Capixaba diante do Comércio Internacional e do Pré-Sal:
Novos Desafios. Dissertação de Mestrado em Direito. Rio de Janeiro: FGV-Escola
de Direito, 2012. A pesquisa foi ampliada e teve a inserção de capítulo introdutório
sobre o pré-sal. Consultar: SARAIVA, Wellington Beckman; PAULO, Gerson da Silva.
Pré-Sal, Comércio Internacional e Poder Judiciário. Prefácio Osvaldo Agripino de
Castro Junior. São Paulo: Aduaneiras, 2014 (no prelo).
45
Sobre o tema, com a tese de que aplicação dos dispositivos do CDC nos contratos
civis: JUSEFOVICZ, Eliseu. Contratos – Proteção contra cláusulas abusivas. Curitiba: Juruá, 2005, 464 p.
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2.1

Contra ou a favor da limitação da responsabilidade civil?

Duas posições doutrinárias sintetizam o debate sobre a manutenção
desse importante instituto do Direito Marítimo no âmbito do Direito
Comparado,46 Lord Mustill e David Steel, a serem explicitadas. O primeiro
questiona a legitimidade do conceito da limitação da responsabilidade
civil no transporte marítimo, da seguinte forma:
1) The economic considerations which are said to justify the
continued existence of limitation of a shipowner’s liability no
longer bear any resemblance to those which originally led to its
creation. All such considerations have fallen away, leaving only
the comparatively modern proposition that it is in the general
interests of society at large that shipowners should be permitted
and indeed encouraged to remain in their traditional business;
performing it in the traditional way. Furthermore, the principle
of limited liability espoused by Dr Lushington in The Amalia that
“[…] full indemnity, the natural rights of justice, shall be abridged
for political reasons […]” is no longer universally accepted as
sound. The current social climate is leaning towards demanding
that governments ensure that so-called “big business” be fully
accountable for their actions and any damage they may cause.
2) It is unreasonable that a single group is the beneficiary of
an outdated rule whilst others exposed to similar risks are left
unprotected.
3) The unsystematic manner in which limitation of liability operates can lead to results which are not only illogical, but also
immoral. The rights of an injured claimant are determined according to the following random considerations: whether he is
carried in a motor vehicle, an aircraft or a ship (and, if the latter,
what kind of ship); the legislation in force in the places where
the accident occurs and where the injured claimant enforces
his claim; and in the case of an aircraft, by the place where he
boarded the aircraft and the place where the journey was intended
to terminate. Accordingly, the rights of the parties who suffer
46

Sobre o uso dessa ferramenta metodológica pelos advogados: CASTRO JUNIOR,
Osvaldo Agripino de. A importância do Direito Comparado para a advocacia internacional. In: MARTINS, Juliano Cardoso Schaefer; CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino
de (Coords.). Direito e Comércio Internacional: Aspectos Destacados. São Paulo:
Quartier Latin/OAB Santa Catarina, 2010, p. 51-72.
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from the maintenance of a regime of limitation of liability, including the extent to which such parties shall be entitled to claim
compensation, are determined by what appears to be chance.
If the international insurance market is to effectively resist the
continued questioning of the ethics of limitation, it must first
eliminate the elements which would rightly be identified at first
sight by any objective observer as wholly indefensible.47
Segundo John Hare, Lord Mustill sustenta que, embora a limitação
tenha um lugar na prática jurídica moderna, os membros da prática
do comércio internacional, incluindo a indústria marítima, devem ser
pressionados a serem mais responsáveis pela forma como conduzem os
seus negócios. Além disso, se o sistema da limitação da responsabilidade
fosse introduzido em todos os negócios e profissões, a atual natureza
discriminatória da limitação da responsabilidade civil no transporte
marítimo seria removida.48
Finalmente, Lord Mustill observa que, ao permitir que um sistema
de responsabilidade seja limitado, o conjunto da sociedade deveria ser
beneficiado por um preço de transporte razoável. Dessa forma, não é
razoável que toda a sociedade tenha que assumir a responsabilidade dos
impactos negativos das atividades comerciais de um grupo.49
Com posição contrária, David Steel apoia a limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo fundado nos seguintes argumentos:
1) It still has a role to play in the encouragement of investment
in the shipping industry worldwide and helps to ensure a level
playing field for international competition by exposing all those
involved to the same level of risk in what is a global business.
Shipping is a comparatively low investment industry as individual
ships and even whole fleets can be within the reach of personal
finances, maintenance and crew costs are low, the market is mostly
freight as opposed to passenger orientated making safety considerations less of a premium and the industry is largely subsidized.
47

MUSTILL, Lord. Ships are different – or are they? In: Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly. 1993, p. 499 Apud HARE, John. Limitation of Liability – A
Nigerian Perspective. Mimeo. 2009, p. 18-19.

48

MUSTILL, Lord. Ships are different – or are they? In: Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly. 1993, p. 499 Apud HARE, John. Limitation of Liability – A
Nigerian Perspective. p. 18-19.

49

HARE, John. Limitation of Liability – A Nigerian Perspective, p. 19.
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2) It affords a considerable degree of comfort to the insurance
industry that catastrophe exposure will be capped.
3) It tends to impose a discipline on claimants and discourages
the development of a system of recovery based on punishment
rather than compensation.
4) It is better for an injured claimant to have a limited claim
which he can be certain that can be paid rather than an unlimited
claim against an insolvent party.50
A pesquisa do tema da limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo, portanto, é essencial porque os usuários dos serviços
de transportes de navios de outras bandeiras, como os exportadores
e importadores brasileiros ficam vulneráveis quando embarcam suas
mercadorias em tais navios.
Essas empresas, na maioria das vezes, emitem conhecimentos de
embarque (bills of lading) cujas cláusulas se fundam na Lex Maritima e
em tratados não ratificados pelo Brasil,51 geralmente com redução dos
valores de indenização ou exclusão da responsabilidade, bem como
dificuldades processuais para demandar a empresa, com o foro no estrangeiro e cláusulas abusivas.

3

IMPORTÂNCIA DA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PARA AS ATIVIDADES MARÍTIMAS E PORTUÁRIAS

O art. 2.1 da LLMC determina seis tipos de reclamações (claims) que
podem ser demandadas pelo proprietário do navio e sujeitas à limitação
da responsabilidade civil, da seguinte forma:
1 Sujeito aos artigos 3 e 4, as seguintes reclamações, sejam quais forem
as bases da responsabilidade, devem ser sujeitas à limitação de responsabilidade: (a) reclamações por morte ou lesões corporais ou perda e/ou

50
STEEL, David. Ships are different – the case for limitation of liability. In: Lloyd’s
Maritime and Commercial Law Quarterly, 1995, p. 77-87. Apud HARE, John. Limitation of Liability – A Nigerian Perspective, p. 19-20.
51

A ordem pública brasileira, conforme o art. 17 da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB) não tolera tais dispositivos, todavia, na maioria das vezes,
os mesmos não são questionados pelos que operam o transporte marítimo no Brasil,
inclusive operadores do direito. Sobre o tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de
(Org.). Direito Marítimo Made in Brasil. São Paulo: Lex, 2007, p. 11-31; p. 47-283.
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dano à propriedade (incluindo danos às instalações portuárias, bacias e
vias navegáveis e auxílios à navegação), ocorrendo a bordo ou em conexão direta com a operação do navio ou com operações de salvamento, e
consequentes perdas deles resultantes; (b) reclamações relativas a perdas
resultantes de atrasos no transporte por mar de cargas, passageiros ou
suas bagagens; (c) reclamações relativas a outras perdas resultantes de
infrações de direitos, outros que não direitos contratuais, ocorrendo em
conexão direta com a operação do navio ou operações de salvamento; (d)
reclamações relativas à reflutuação, remoção, destruição ou para tornar
inofensivo um navio que esteja afundado, destroçado, adernado ou abandonado, incluindo qualquer coisa que esteja ou tenha estado a bordo de
tal navio. (e) reclamações relativas à remoção, destruição ou para tornar
inofensiva a carga do navio; (f) reclamações de pessoa outra que não a
pessoa responsável pelas medidas tomadas para evitar ou minimizar a
perda para a qual a pessoa responsável pode limitar sua responsabilidade
de acordo com esta Convenção, e perda futura causada por tais medidas.
Portanto, verifica-se que na alínea a do art. 2.1 da LLMC, a limitação
da responsabilidade civil abrange a atividade portuária, o que é relevante
para os portos organizados e instalações portuárias. Vejamos:
(a) reclamações por morte ou lesões corporais ou perda e/ou dano à
propriedade (incluindo danos às instalações portuárias, bacias e vias
navegáveis e auxílios à navegação), ocorrendo a bordo ou em conexão
direta com a operação do navio ou com operações de salvamento, e consequentes perdas deles resultantes;
Como visto, esse dispositivo estende às instalações portuárias, bacias
e vias navegáveis, os limites da LLMC, bem como a redução dos prazos
para pagamento e da insegurança jurídica em relação à liquidez do devedor, fazendo que as ações de regresso dos transportadores contra os
terminais encontrem limite no que tange à reparação.
Mencione-se que no que tange ao transporte marítimo, na esteira do
Código Civil, a doutrina e jurisprudência brasileiras, de forma majoritária, consideram o contrato de transporte uma obrigação de resultado,
de forma que é objetiva a responsabilidade do transportador.
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Assim, cabe a este, em caso de faltas ou avarias, para se eximir do
dever de indenizar, o ônus da prova das excludentes legais de sua responsabilidade: caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil).52
Esta responsabilidade no Brasil, por sua vez, é limitada ao valor da
carga constante no conhecimento de transporte, nos termos do art. 750
do Código Civil, qual seja:
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor
constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou
seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao
destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.
Maria Helena Diniz, ao comentar o art. 750 do Código Civil, assim
se posiciona:
Limitação da responsabilidade civil. A responsabilidade civil objetiva do transportador relativa à integridade da carga limitar-se-á
ao quantum constante do conhecimento de frete, tendo início a
partir do instante em que ele, ou se preposto, receber a coisa
e terminando com sua entrega ao destinatário ou seu depósito
em juízo, se aquele não puder ser encontrado, evitando, assim, a
mora. O risco com o transporte fica por conta do transportador,
exceto se a coisa se perder ou deteriorar por culpa do remetente
ou em razão de força maior. Todavia, será preciso esclarecer que
o limite da responsabilidade ao valor atribuído pelo contratante
só diz respeito à sua avaria ou perda. O transportador responderá pelas perdas e danos que remetente, destinatário ou terceiro
vierem a sofrer com o transporte em razão de atraso, desvio de
itinerário etc., sem qualquer limitação ao valor contido no conhecimento de frete. Pela Súmula no 161 do STF é inoperante,
em contrato de transporte, a cláusula de não indenizar. E, ainda,
se tem decidido que a fixação de seguro irrisório constitui fraude
à lei (RTJ, 104:357; 77:202).53

52

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior,
se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou
de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
53

DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado – Contém notas à LICC. 14. ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 530.
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Por outro lado, é cristalino que se o Brasil vier a ratificar qualquer
convenção que limite a responsabilidade civil do transportador marítimo em relação ao usuário do serviço, deve-se aplicar o valor limite da
convenção, especialmente, porque se trata de um direito com fundamento constitucional e de uma obrigação internacional, nos termos do
art. 5o, § 2o54 e do art. 178, caput,55 da Constituição Federal de 1988.
Não há espaço para lucros cessantes, nesse caso, se não for previsto
em convenção.
Deve-se mencionar, ainda, que existe a Convenção das Nações Unidas
sobre responsabilidade dos empresários de terminais de transporte no
comércio internacional, aprovado em Conferência Diplomática realizada em Viena, no dia 19 de abril de 1991, que estabelece um regime
uniforme para regular a responsabilidade do empresário de terminal
de transporte pelos danos que possa sofrer as mercadorias enquanto
estiver sob custódia.
O Brasil não assinou a convenção e a mesma ainda não está em vigor,
porque é necessária a ratificação de cinco países, e somente quatro o
fizeram, quais sejam: Paraguai, Gabão, Egito e Geórgia.56
A citada convenção se aplica ao transporte internacional quando os
serviços relacionados com o transporte sejam prestados por (i) empresário cujo estabelecimento se encontre em um Estado-parte (art. 2o,
item 1, inciso a); (ii) em um Estado-parte ou (iii) quando os serviços
sejam regidos, segundo as normas do direito internacional privado,
pelas leis de um Estado-Parte. Ademais, a convenção trata da limitação da responsabilidade civil do empresário, que abrange o porto, por
dano decorrente de mercadoria extraviada ou avariada e, inclusive, por
atraso na entrega da mercadoria, limitada a das vezes e meia o frete da
mercadoria que sofreu o atraso (art. 6o, item 2), in verbis:

54

“§ 2o Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.”
55

“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade.”
56

UNCITRAL. Situación actual Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional
(Viena, 1991). Disponível em:<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/
transport_goods/1991Convention_status.html>. Acesso em: 9 jan. 2015.
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2. La responsabilidad del empresario por retraso en la entrega de las
mercaderías, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, estará limitada
a una suma equivalente a dos veces y media la remuneración que deba
pagársele por sus servicios con respecto a las mercaderías que hayan
sufrido retraso, pero no excederá de la cuantía total de la remuneración
debida por la remesa de que formen parte esas mercaderías.

3.1

Cláusulas limitativa e exonerativa da responsabilidade civil no
transporte marítimo

Observa-se, ainda, confusão na doutrina no que tange às cláusulas
limitativa e exonerativa da responsabilidade. São ambas válidas no direito brasileiro e não se confundem.57
No que tange à primeira, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado a favor da inclusão da cláusula limitativa de responsabilidade
desde que não seja com valor irrisório, o que não se confunde com
aquela que exonera a responsabilidade, conforme os seguintes julgados:
Reputa-se não escrita qualquer cláusula limitativa da obrigação
de não indenizar, em contrato de transporte marítimo, o valor
capaz de tornar irrisória a indenização relativa aos danos causados.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido
e provido. (RESP no 29.121-9/SP, rel. Min. Waldemar Szveiter,
julgado em 16.12.92, 3a Turma, DJU 54:450 de 22.3.93)
Transporte Marítimo. Cláusula limitativa de responsabilidade.
É válida a cláusula limitativa da responsabilidade de indenizar
inserta em contrato de transporte marítimo. Precedentes. Recurso
Especial conhecido e provido. (RESP no 153.787-SP, rel. Min.
Barros Monteiro, 4a Turma, julgado em 18.12.97, DJ 6.4.98.)
Nesse sentido, cabe a transcrição do fundamento do voto-vista
do Ministro Sálvio Figueiredo no Recurso Especial58 que decidiu
pela validade da cláusula de limitação da responsabilidade civil
no transporte marítimo:

57

A Lei no 9.611/98, que regula o transporte multimodal de cargas, trata da limitação
nos arts. 17 a 21.
58

TRANSPORTE MARÍTIMO. Admissão de cláusula limitante da responsabilidade do
transportador. Recurso Especial conhecido, mas denegado. Maioria (RESP no 39.082-6/
SP, Rel. Min. Dias Trindade, julgado em 9.11.94, DJU 20.3.95)
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Na verdade, inexistem razões que justifiquem a alteração da robusta e hoje pacífica jurisprudência no esposar o entendimento da
validade da cláusula contratual restritiva da responsabilidade, que
não se confunde com a cláusula excludente da responsabilidade.
Naquele caso, existe para o embarcador uma alternativa deixada à sua livre escolha: ou pagar o frete pelo valor declarado da
mercadoria ou pagar o frete reduzido sem menção ao valor da
carga a ser transportada, sujeitando-se nesse caso, a receber, por
perda, a indenização do importe não superior ao delimitado no
contrato. Por isso, a validade da cláusula do contrato, a importar na limitação do reembolso reclamado pela seguradora que,
tendo indenizado a destinatária da carga extraviada, não podia
em face do Transportador, invocar direitos superiores àquele da
sua segurada. (Julgados, RT, vol. 86/118)
Inexiste, ainda, incompatibilidade entre a Súmula 161 do STF, que
dispõe que em contrato de transporte é inoperante a cláusula de indenizar, e a Súmula 18859 da mesma corte, e entre essas duas súmulas e a
cláusula de limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo.
As excludentes de responsabilidade, quando invocadas pelo transportador, submetem-se aos princípios de zelo, perícia e diligência aceitáveis
diante das condições atuais da técnica, comprovando, ou não, que a
inexecução do contrato de transporte deveu-se a fato necessário e inevitável, que poderia, assim, ser considerado fortuito ou de força maior.
Não obstante, como já mencionado, há várias convenções internacionais que regulam a limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo, contudo, as mesmas não foram ratificadas pelo Brasil,
com exceção da Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras sobre Limitação da Responsabilidade de Proprietários de Navios, 1924,
também chamada Convenção de Bruxelas 192460 e da Convenção Interna-

59
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
60

O Brasil ratificou a Convenção de Bruxelas 1924 em 28 de março de 1931 e a promulgou
em sua legislação nacional através do Decreto no 350, de 1 de outubro de 1935. Para
uma descrição introdutória do direito de limitação da responsabilidade no Brasil, ver:
CARBONE, Artur R.; GALANTE Luís Felipe. Brazil. In: GRIGGS, Patrick, WILLIAMS,
Richard; FARR, Jeremy. Limitation of Liability for Maritime Claims. Fourth Edition.
Lloyd’s of London Press Ltd., 2005, p. 191-197.
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cional sobre responsabilidade civil em danos causados por poluição de óleo –
CLC 69.61

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo de
mercadoria é instituto que possui eficácia, seja no direito pátrio, por
meio do art. 730 do Código Civil, julgados em diversos tribunais, especialmente STJ, Lei no 9.611/96, que regula o Transporte Multimodal de
cargas, seja através de convenções internacionais há cerca de 100 anos.
O Brasil, por sua vez, acolheu somente duas convenções que regulam
tema – Convenção de Bruxelas 1924 e CLC 69. Ademais, não há semelhança
entre a cláusula de limitação da responsabilidade e cláusula de exoneração da responsabilidade. Aquela é tolerada pelo direito brasileiro, desde
que não torne o valor da indenização irrisório, enquanto a cláusula de
exoneração da responsabilidade não é permitida pelo direito brasileiro.
Nesse quadro, é importante que os usuários dos serviços de transporte marítimo, transportadores, agentes marítimos e seguradoras,
juntamente com a Antaq e academia e operadores do direito,62 discutam
o instituto da limitação da responsabilidade civil, por meio das convenções que o regulam.
Trata-se de política jurídica (direito como dever-ser) que deve ser
buscada, a fim de que o Brasil possa se posicionar melhor diante dos
desafios regulatórios supranacionais que a demanda de transporte
competitivo exige dos agentes econômicos brasileiros, possibilitando
maior segurança jurídica e competitividade no setor.
A inexistência de norma para regular a responsabilidade de vários
atores da indústria marítima e portuária, como armadores, terminais
e prático, dentre outros, tem gerado insegurança jurídica no direito

61

O Brasil depositou seu instrumento de ratificação da CLC 69 em 17 de dezembro
de 1976 e a Convenção foi promulgada através do Decreto no 79.437, de 28 de março
de 1977. Embora não tenha relação direta com a limitação da responsabilidade civil no
transporte marítimo de carga, a menção dessa convenção é para informar que o Brasil
ratificou outra, a segunda, sobre o tema da limitação.
62

Sobre o tema, além dos já citados: TUSSI, Bruno. Carrier’s Limitation of Liability
on the Carriage by Sea: A Brazilian Perspective. Dissertation LLM. Malta: International
Maritime Law Institute, 2007. O diploma de Mestre em Direito Marítimo Internacional
da mencionada dissertação foi validado pelo Programa de Mestrado e Doutorado em
Ciência Jurídica da Univali em defesa pública realizada em dezembro de 2012.
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brasileiro, apesar de existir convenção internacional que pode regular
o tema. Entendemos que é preciso, portanto, gerenciar tal risco.
Assim, no âmbito portuário, no que tange ao prático, para citar
uma possibilidade de uso da LLMC, em que pese a possibilidade de
o proprietário do navio arcar por meio da apólice de seguros com os
danos inerentes à atividade de prático que assessore o comandante do
seu navio, sustentamos a limitação da responsabilidade civil do prático,
com a ratificação da convenção acima mencionada.
Nesse sentido, é relevante que a Antaq, autarquia federal competente
para a regulação econômica da praticagem,63 e não a DPC,64 juntamente
com a Representação do Brasil na IMO65 se articulem com a comunidade marítima brasileira para discutir a possibilidade de ratificação da
Convenção LLMC (reformada).
Isso deve ocorrer tendo em vista a segurança jurídica proveniente
da limitação da responsabilidade civil não só do prático, mas do proprietário do navio e das instalações portuárias, nos termos do art. 2.1
acima transcrito.
Não obstante, caso o Brasil entenda pela ratificação da Convenção
LLMC (reformada), inexiste qualquer óbice para que seja editada lei
federal que possa regular a limitação da responsabilidade civil do prático
e das instalações portuárias.
Tal debate poderá contribuir para reduzir os riscos econômicos nas
indústrias marítima (shipping) e portuária, especialmente, no esclarecimento que se deve buscar para encontrarmos o responsável, o valor e o
63

CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Regulação Econômica e Competitividade
do Transporte Aquaviário e da Atividade Portuária nos Estados Unidos e Brasil. In:
CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Coord.). Direito Marítimo, Regulação e
Desenvolvimento, p. 402-409.
64

Nesse sentido, é relevante o trecho das informações prestadas à Justiça Federal pela
Capitania dos Portos do Ceará, em processo ajuizado por Ceará State Pilots e o prático
Erivaldo Santos Lopes em face de ato do Capitão dos Portos no Estado do Ceará, onde
os primeiros questionam a escala de rodízio por meio de processo judicial, qual seja:
“A Autoridade Marítima realiza tarefa de polícia econômica e não regulação econômica.” In:
BRASIL. 12a. Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. Mandado de Segurança no
2009.81.00.008684-7, p. 231.
65

Sobre o tema: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de; LOBO, Bruno Eduardo
Budal. Aspectos destacados da Representação do Brasil na International Maritime Organization (IMO). In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Coord.). Direito Marítimo,
Regulação e Desenvolvimento. Prefácio Comte. Wesley O. Collyer. Belo Horizonte:
Fórum, 2011, p. 539-579.
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tempo razoáveis para o ressarcimento do dano decorrente de sinistros
envolvendo as atividades marítimas e portuárias. Por fim, tendo em
vista a inexistência de direito no Brasil que ampare tal limitação da
responsabilidade (dogmática jurídica ou direito posto), acreditamos
que essa política jurídica (direito como dever ser) possibilita, ainda, a
redução do seguro do transporte marítimo e da atividade portuária e,
por sua vez, a dos custos portuários.
Trata-se, tão-somente de uma condição necessária, mas não suficiente,
para aumentar a competitividade do Brasil no comércio mundial, por
meio de maior segurança jurídica aos investimentos nos setores portuário e marítimo, assim como redução de custos para tais atividades.
Acredita-se, dessa forma, o instituto da limitação da responsabilidade
contribuirá para a sustentabilidade financeira dos que atuam no setor
e para a segurança da navegação marítima nas hidrovias e nos portos
brasileiros.

REFERÊNCIAS
AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1979.
BRASIL. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Disponível em:<www.
antaq.gov.br>. Acesso em: 20 dez. 2012.
MARTINS, Eliane M. Octaviano. Curso de Direito Marítimo. v. I. 3. ed. São
Paulo: Manole, 2008.
CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Regulação Econômica e Competitividade do Transporte Aquaviário e da Atividade Portuária nos Estados Unidos e
Brasil. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Coord.). Direito Marítimo,
Regulação e Desenvolvimento, p. 402-409.
DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado – Contém notas à LICC. 14.
ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
GARNER, Bryan A. (Ed.). BlacK’s Law Dictionary. Ninth Edition. Saint Paul:
West, 2009.
HARE, John. Limitation of Liability – A Nigerian Perspective. Mimeo. 2009.
IMO. Status of multilateral Conventions and instruments in respect of
which the International Maritime Organization or its Secretary-General
performs depositary or other functions as at 2 dec. 2013, p. 364. Disponível
em:<www.imo.org>. Acesso em: 10 jan. 2014.

Limitação da Responsabilidade Civil: Gerenciando o Risco nas Atividades Marítimas e Portuárias

259

JF Cail and Others v George Michael Papayanni. In: I Moore’s English Privy
Council Cases, New Series, 1863, p. 471-473.
MOREIRA, Egon Bockman. Direito das Concessões de Serviço Público –
Inteligência da Lei no 8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros e
SBDP, 2010.
SCHOENBAUM, Thomas J. An Evaluation of the Rotterdam Rules from the
US. In: Journal of International Maritime Law, v. 17, 2011.
The Bramley Moore. In: 2 Lloyd’s Law Report, 1963, p. 429-432.
UNCITRAL. Situación actual Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional
(Viena, 1991). Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_
texts/transport_goods/1991Convention_status.html>. Acesso em: 9 jan. 2015.

13

Teoria Garantista: o Superior
Tribunal Federal e a Violação
de Dispositivos da Convenção
Interamericana de1
Direitos Humanos
Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto2
Natammy Luana de Aguiar Bonissoni3

INTRODUÇÃO
É inegável que cada vez mais os tratados internacionais continuam a
representar um eficaz instrumento de mobilização de defesa e promoção
dos direitos pessoais. Da mesma forma, evidente também tem sido a
compreensão de que só isso não basta para transformar a realidade. É
preciso mais, razão pela qual tem se mostrado necessário que os países
violadores de direitos humanos fundamentais sejam concretamente

1

Alguns destaques do presente artigo já foram publicados seguinte e-book: BONISSONI,
Natammy Luana de Aguiar. O Superior Tribunal Federal e a violação de dispositivos
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos: Aspectos destacados acerca da
Responsabilidade Internacional pós CRFB/88. In: RIBEIRO, Daniela Menegoti et al.
(Org.). Direito Internacional dos Direitos Humanos II. Florianópolis: Conpedi,
2014. p. 217-231. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=071aece5dadee762>.
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Federal de Santa Catarina (UFSC). Juiz de Direito de 2o Grau (Desembargador Substituto) do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).
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responsabilizados, e as vítimas, indenizadas pelo constrangimento e
angústia sofridos.
Inserido em um modelo de constitucionalismo garantista, ou seja,
um modelo que elege a Constituição Federal como seu documento
principal e nela insere direitos fundamentais munidos de instrumentos
de proteção, o Brasil tem feito significativos movimentos de busca de
proteção de direitos humanos. Aliás, a proliferação de conflitos e de
violações na ordem internacional, obriga a existência de um sistema
de proteção eficaz, o que passa, em se tratando de questões que não
respeitam fronteiras estatais, pela inserção em mecanismos de proteção
supranacionais.
E foi justamente o que ocorreu com a edição da Emenda Constitucional no 45, através da qual nosso sistema dá equivalência de emenda
constitucional a todos os tratados ratificados internamente que versem
sobre direitos humanos. Contudo, e em que pese todo esse aparato
normativo, não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando, ao examinar a constitucionalidade da Lei no 6.683/79, a
chamada “Lei da Anistia”, declarou sua adequação não só formal, mas
também material.
Eis o ponto que se pretende destacar: a inadequação desse entendimento frente àquele sustentado pelos órgãos de proteção de direitos
humanos internacionais e a possibilidade de responsabilização.

1

EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PÓS CRFB/88

Resultado de um amplo processo de redemocratização do país após
mais de vinte anos de ditadura militar, com a Constituição de 1988 pode-se afirmar que pela primeira vez na história do constitucionalismo
brasileiro, os direitos fundamentais foram tratados com a merecida
relevância.
Fruto de um desenvolvimento histórico, nossa Carta Maior estatuiu
um rol de direitos e garantias fundamentais os quais não permaneceram
somente da esfera da declaração dos direitos a serem tutelados pelo
Estado, mas também foram propostos mecanismos para se buscar a
efetivação de tais direitos. Dentre eles temos, por exemplo, o reconhecimento da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais
(art. 5o, parágrafo 1o), a previsão do mandado de injunção (art. 5o, inciso
LXXI), da ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, parágrafo 2o), das novas ações para o controle de constitucionalidade (art.
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102, parágrafo 1o), do mandado de segurança coletivo (art. 5o, inciso
LXX), a constitucionalização da ação civil pública como mecanismo a
assegurar a realização de políticas públicas (art. 129, inciso III) e, por
fim, a ampliação da legitimação ativa para controle de constitucionalidade (art. 103).
Como bem diz Paulo Bonavides4,
[...] o verdadeiro problema do Direito Constitucional de nossa
época está, a nosso ver, em como juridicizar o Estado social, como
estabelecer e inaugurar novas técnicas ou institutos processuais
para garantir os direitos sociais básicos, a fim de fazê-los efetivos.
Por este aspecto, muito avançou o Estado Social da Carta de 1988.
Nessa linha seguiu a Constituição Federal de outubro de 1988,
onde de modo muito claro, os direitos humanos transformaram-se em
direitos fundamentais através do modelo positivista por meio da sua
incorporação às constituições, onde “os direitos naturais e inalienáveis
da pessoa adquirem a hierarquia jurídica e seu caráter vinculante em
relação a todos os poderes constituídos no âmbito de um Estado Constitucional”5.
Tanto foi assim que com a Emenda Constitucional no 45, de 2004,
foi incluído o § 3o do art. 5o da CF, onde está dito que “Os tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.”
Recorde-se que nesse campo há a Convenção Americana de Direitos
Humanos. Assinada em 1969, é o instrumento de proteção de direitos
humanos de maior importância em território americano e para assegurar sua implementação nos Estados membros foram estabelecidos dois
órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos6.

4

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Malheiros,
2005, p. 373.
5

SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2009, p. 32.
6
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A Convenção tem por objetivo reconhecer diversos direitos civis e
políticos e assegura aos Estados partes deveres negativos e positivos em
razão de que os mesmos não devem somente não violar esses direitos,
mas adotar as medidas necessárias para protegê-los7.
A partir da sua adesão à Convenção Americana e do reconhecimento da competência contenciosa da Corte, o Estado brasileiro se
dispôs a não somente acatar as normas apresentadas pelo sistema
interamericano; desde logo, assumiu a responsabilidade de fornecer
mecanismos processuais com a finalidade de resguardar os direitos
humanos fundamentais8.
O Brasil reconheceu a competência da Corte em 10 de dezembro de
1998, e restou claro na sua declaração que a mesma teria competência
para os fatos que ocorreram ou persistiram em ocorrer após o reconhecimento. Para todos os efeitos, a corte não poderia aplicar a convenção e
alegar violação de direitos anteriores a esta data em respeito ao princípio
da irretroatividade.
Por tudo isso, percebe-se uma inegável adesão ao modelo de constitucionalismo garantista defendido por Luigi Ferrajoli9, operando-se uma
evolução da democracia liberal que descobre o paradigma da democracia constitucional, tendo como seus principais efeitos a compreensão
da constituição não só como um limitador dos poderes públicos, mas
também como norma dirigida a assegurar direitos fundamentais.

2

A TEORIA GERAL DO GARANTISMO E O
CONSTITUCIONALISMO GARANTISTA

A partir da segunda metade do século XX, é possível identificar
duas transformações paralelas e semelhantes que se deram em campos diversos, mas que inegavelmente influenciaram não só o modo de
compreensão do Direito, mas também as funções reservadas ao Estado
contemporâneo. A primeira ocorreu na Filosofia do Direito, que admitiu
a existência de um novo momento, o “pós-positivismo”, cuja essência

7

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano, p. 90.

8

COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos direitos humanos:
a corte interamericana e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba. p. 100.
9

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñes.
Madrid: Trota, 2008. p. 28.
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reside no reconhecimento de que há um novo paradigma a merecer
atenção, o paradigma constitucional, o qual tem como marca fundamental a superação do mero legalismo. A segunda ocorreu na Teoria
do Estado. Nela, em lugar de um Estado de Direito e da centralidade
do princípio da legalidade como norma de reconhecimento do Direito
vigente, surge um Estado Constitucional de Direito, que se apresenta
como superação do primeiro.
A mudança reside na crescente importância das constituições contemporâneas, nelas destacadas duas características fundamentais: supremacia e rigidez. Esses documentos tornam-se os elementos centrais
da nova formulação, que requer instrumentos aptos para a realização
dos direitos fundamentais, categoria que se apresenta como elemento
central desse novo momento.
A prática de declarar direitos em cartas constitucionais, ação iniciada com as revoluções liberais – especialmente a francesa no século
XVIII, ganha força com esses movimentos. Nasce a esperança de que,
transformadas as aspirações sociais em direitos fundamentais, e estes,
por sua vez, colocados a salvo em Constituições protegidas das maiorias
eventuais, ter-se-ia proteção suficiente para criar uma sociedade livre
das barbáries ocorridas ao longo dos anos.
Constatou-se, porém, sua insuficiência, já que a dificuldade atual
está localizada não mais no reconhecimento de direitos e na sua declaração, mas sim “em como juridicizar o Estado Social, como estabelecer
ou inaugurar novas técnicas ou institutos processuais para garantir os
direitos sociais básicos, a fim de fazê-los efetivos”.10
O jurista italiano, Luigi Ferrajoli, expôs a construção de suas ideias
inicialmente em Diritto e Ragione, obra publicada na Itália em 1989 e
traduzida para o espanhol em 1995 A pretensão de Ferrajoli é construir
uma “teoria geral do Garantismo”, razão pela qual dedica os dois últimos
capítulos de sua obra a tratar do assunto. Na base de seu pensamento,
há a identificação de três aspectos de uma crise profunda e crescente
vivida pelo Direito na atualidade.
A primeira crise é a chamada “crise da legalidade”, ou seja, do valor
vinculante associado às regras pelos titulares dos poderes públicos,
que se expressa pela ausência ou pela ineficácia dos instrumentos de
controle. Seu resultado imediato é a ilegalidade do poder. Um reflexo
10

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 338.
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dessa situação pode ser encontrado em vários Estados – europeus ou
não – em que há uma espécie de Estado paralelo que funciona baseado
na corrupção e se estende por todas as áreas (política, economia, administração pública etc.)11.
A segunda está ligada à inadequação das estruturas do Estado de
Direito para dar conta das novas funções a ele atribuídas no chamado
Welfare State. Se antes a marca fundamental do modelo na sua versão
liberal era a de protetor de uma esfera de individualidade, cuja atuação
não exigia apenas a imposição de limites e proibições, agora tudo muda.
Exige-se do Estado de Direito Social uma atuação positiva, atuante,
pró-ativa, de que resulta uma inflação legislativa que é provocada pelos
mais diversos setores sociais com leis cada vez mais específicas, parecendo meros atos administrativos. Há dificuldade para a consolidação
de um sistema de garantias tão eficiente como foram aqueles criados
para proteger os postulados do liberalismo, situação agravada pela acentuação do caráter incompleto, seletivo e desigual que se manifesta na
crise pela qual este modelo de Estado passou no início dos anos setenta.
A terceira crise está relacionada ao debilitamento do Estado Nacional e se manifesta no deslocamento dos lugares da soberania, já que as
questões relacionadas, por exemplo, às questões militares, de política
monetária e políticas sociais escapam de suas fronteiras, passando a
depender mais de questões externas do que de questões internas. Além
disso, há um enfraquecimento do constitucionalismo, ante a inexistência
de suporte teórico em Direito Internacional que resolva a inserção desses
novos espaços decisórios externos no sistema das fontes de Direito.
No raciocínio de Ferrajoli, o problema central está em que essas
três crises podem colocar em colapso a própria Democracia, já que, por
trás de todas elas, está presente uma crise da legalidade, ou seja, do
princípio da legalidade na sua versão mais pura e naquilo que tem de
mais precioso: a vinculação de todos às normas legais. Sua ausência gera
a ilegalidade do poder e formas neoabsolutistas de exercício do poder
público “carentes de limites y de controles y gobernadas por intereses
fuertes y ocultos, dentro de nuestros ordenamentos”.12

11

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias. La ley del más débil. Tradução de
Perfecto Andrés Ibáñes e Andrea Greppi. ed. 2. Madrid, Espanha: Trotta, 2001. p. 15.
12

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias. La ley del más débil. Tradução de
Perfecto Andrés Ibáñes e Andrea Greppi. ed. 2. Madrid, Espanha: Trotta, 2001. p. 17.
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A esse respeito pode ser dito ainda que – como se trata de uma teoria
que se desenvolve no ambiente do Estado Constitucional de Direito e é
própria dele – não traz consigo a simples defesa de um mero legalismo,
até porque o Garantismo é incompatível com a falta de limitação jurídica
do poder legislativo, já que a mera sujeição do juiz à lei possibilitaria a
convivência com as políticas mais autoritárias e antigarantistas.13
Sustenta sim, a partir de uma concepção negativa do exercício do
poder, vez que reconhece que há sempre presente um potencial abuso,
que sua neutralização somente ocorrerá de modo eficaz com a sustentação de uma visão instrumental do Direito e do Estado. O Garantismo se
opõe de modo veemente “al autoritarismo en política y al decisionismo
em derecho, propugnando, frente al primero, la Democracia sustancial
y, frente al segundo, El principio de legalidad; en definitiva, El gobierno
sub leges (mera legalidad) y per leges (estricta legalidad)”.14
Nesse passo, Garantismo e Estado Constitucional de Direito são
expressões que se identificam, podendo até mesmo afirmar-se que o
segundo expressa a fórmula política do primeiro, de modo que, apenas
por meio desse, aquele consegue realizar seu programa, até porque
“solo este modelo político incorpora um riguroso ‘principio de estrita
legalidad’, que supone el sometimiento del poder no únicamente a limites formales, sino también a los limites sustanciales impuestos por
los principios y derechos fundamentales”.15
A partir daí, Ferrajoli propõe o significado da palavra “Garantismo”
em três concepções diversas, suscetíveis de serem trasladadas para todos
os campos do conhecimento jurídico.
A primeira delas decorre do entendimento de Garantismo como um
modelo normativo de Direito, já que é justamente a partir do Direito
Penal que a palavra representa a ideia de estrita legalidade, própria do
Estado de Direito; a segunda representa a acepção do termo Garantismo como uma teoria jurídica da validez e da efetividade, consideradas
13
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14
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categorias distintas entre si, e também da vigência ou existência das
normas. Nesse caso, a palavra Garantismo expressa uma aproximação
teórica que mantém separados o ser do dever ser do Direito, além de
propor como questão central a divergência existente – nos ordenamentos
complexos entre:
[...] modelos normativos (tendencialmente garantistas) y práticas
operativas (tendencialmente antigarantistas), interpretándola
mediante la antinomia – dentro de ciertos limites fisiológica y
fuera de ellos patológica – que subsiste entre validez (e inefitividad) de los primeros y efectividad (e invalidez) de las segundas.16
Por fim, na terceira forma de compreender Garantismo, a palavra
designa uma filosofia política que impõe ao Direito e ao Estado uma
“carga de la justificación externa conforme a los bienes y a los intereses
cuya tutela y garantia constituye precisamente la finalidad de ambos”.17
Por todos esses motivos, fica evidente que a ampliação do campo
de incidência do Garantismo jurídico é perfeitamente possível, já que a
similitude de questões a ser superadas do antigo Estado de Direito e a
construção de estruturas para a plena vigência do Estado Constitucional
de Direito, assim apontam. Some-se a isso a identidade estrutural entre os diversos sistemas presentes no ordenamento jurídico, elemento
que torna possível a ampliação dessas estruturas para os mais diversos
campos do Direito que, na atualidade, passam pelos mesmos problemas.

3

AS MUDANÇAS PROVOCADAS PELA INTRODUÇÃO DO
GARANTISMO JURÍDICO EM UM MODELO DE POSITIVISMO
CLÁSSICO: AS DIMENSÕES DA DEMOCRACIA

A apresentação das mudanças trazidas pelo novo modelo de Garantismo leva necessariamente a um confronto direto com a concepção de
Direito sustentada pelo positivismo clássico, diferença essa que pode
ser percebida nos seguintes planos: 1) no plano da Teoria do Direito,
em que se faz necessária uma revisão da concepção de validade das
normas jurídicas, que decorre da diferenciação que é feita entre validade e vigência; 2) no plano da teoria política, já que agora se postula
o reconhecimento da dimensão substancial da Democracia, não sendo
16

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Madrid: Trotta, 1995. p. 85
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FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Madrid: Trotta, 1995. p. 85
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mais suficiente apenas sua compreensão no plano formal; 3) no plano
da teoria da interpretação e da aplicação da lei, vez que agora se impõe
ao juiz uma nova postura, com a redefinição do seu papel, e, ainda, das
condições para que se dê sua vinculação; e, 4) no plano da ciência jurídica, que se afasta de uma postura meramente descritiva do sistema,
para assumir uma postura crítica em relação ao seu objeto.
Sem desconsiderar a importância de todas as modificações acima
descritas, a que se sobressai no momento diz respeito à relação entre
garantismo e democracia, já que dela é possível extrair um aspecto até
então encoberto ou desconhecido da Democracia, que é a sua dimensão
substancial, já que de um olhar para a Democracia que servia apenas
para ditar procedimentos de coleta da vontade popular, passa-se a perceber a existência de outro aspecto em relação a ela, agora voltado para
a garantia de direitos não só da maioria, mas também da minoria, vez
que seu reconhecimento impede que a primeira anule ou aniquile os
direitos da segunda, sem qualquer possibilidade de existência de uma
onipotência da primeira, o que resulta de uma compreensão de Democracia plebiscitária ou majoritária.
E é justamente em oposição a essa compreensão limitada de Democracia que Ferrajoli aponta a existência de uma Democracia constitucional, a qual se contrapõe a uma Democracia legitimada unicamente
pela vontade da maioria que desqualifica os limites impostos ao poder
executivo, tido como um poder absoluto no modelo paleopositivista de
Estado de Direito.18
A esse pensamento se opõe a moderna concepção de Constituição,
já que reduz (ou elimina) sua principal função por meio da imposição
de limites ao poder. Para Ferrajoli, a essência do constitucionalismo e
do Garantismo – e da Democracia constitucional
[…] reside precisamente en el conjunto de limites impuestos por
las constituciones a todo poder, que postula en consecuencia una
concepción de la Democracia como sistema frágil y complejo de
separación y equilibrio entre poderes, de limites de forma y de
sustancia a su ejercicio, de garantías de los derechos fundamentales, de técnicas de control y de reparación contra sus violaciones.19
18

FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y Democracia. CARBONELL, Miguel (Org.).
Madrid: Trotta, 2008. p. 25.
19
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Nesse novo modelo, o Estado constitucional está submetido ao
Direito, tanto quando os demais poderes do Estado, o que se dá em
função da supremacia constitucional, elemento que se apresenta como
uma das grandes novidades nos sistemas políticos do pós-guerra. Dá-se o surgimento de um novo paradigma que passa a informar todo o
Direito, redefinindo sua função dentro do sistema social, o qual pode
ser mais bem compreendido se observado que é a partir do fim da Segunda Guerra mundial – quando o homem percebe que sua capacidade
de destruição é superior a sua capacidade de construção – que se dá o
seu surgimento. É justamente ali que se veem os malefícios que podem
ser causados pela maioria diante da ausência de limites a ela e, ainda,
que o consenso das massas não pode ser a única fonte de legitimação do
poder.20 Há uma redescoberta das constituições com uma leitura mais
ampla do artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789, em que estava dito que só tinha Constituição a sociedade que
garantisse direitos e separasse poderes.
A tudo isso se agrega um novo elemento: a rigidez constitucional,
elemento que se apresenta com a concepção hierarquizada do sistema
jurídico – de onde decorre a supremacia do texto constitucional – e que
resulta, conforme Ferrajoli:
[…] en la sujeción al derecho de todos los poderes, incluso el
poder legislativo, en el plano del derecho interno y también el del
derecho internacional: su sujeción, precisamente, al imperativo
de la paz y a los principios de justicia positiva, y ante todo a los
derechos fundamentales, establecidos tanto en las constituciones estatales como en ese embrión de constitución mundial
constituido por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración
universal de los derechos humanos.21
Esse novo elemento faz com que o momento de elaboração de uma
Constituição seja um momento especial, único. Com isso, retira-se da
maioria o poder de supressão de direitos e garantias, e asseguram-se os
direitos à minoria, o que autoriza a afirmação de que o Estado Constitucional é mais do que Estado de Direito, já que o elemento democrático

20

FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y Democracia. CARBONELL, Miguel (Org.).
Madrid: Trotta, 2008. p. 28.
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Madrid: Trota, 2008. p. 29.
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nele introduzido não foi apenas ali colocado para travar o poder, foi
também inserido pela necessidade de legitimação desse mesmo poder.22
Há uma constitucionalização da ordem jurídica, que pode ser identificada com as chamadas “sete condições de constitucionalização” já
mencionadas, que é preciso repetir: 1) rigidez constitucional, de modo
que qualquer reforma do texto maior somente poderá se dar através de
um processo mais agravado do que aquele utilizado para a aprovação,
modificação ou revogação das leis ordinárias; 2) controle de constitucionalidade, decorrente da rigidez e da supremacia da Constituição, que
funciona como mecanismo de proteção da autoridade do texto fundamental, ao prever modos de retirar do sistema o que lhe for contrário;
3) força vinculante da Constituição, já que não se pode admitir que
um texto com essa importância deixe de gerar obrigação aos cidadãos
e ao poder público, até porque “al asegurar el carácter normativo de
las constituciones se garantiza la vinculación a las cláusulas constitucionales de los poderes públicos y los ciudadanos en los momentos de
política ordinaria”23; 4) A adoção de uma interpretação extensiva da
Constituição, ou seja, uma compreensão da Constituição de modo a
extrair também as normas implícitas nela inseridas; 5) Aplicação direta
das normas constitucionais, o que impõe a compreensão de que se trata
de um documento que – em lugar de estar no topo do ordenamento
jurídico – também pode ser visto no centro de uma estrutura de onde
irradia toda sua força normativa; 6) Interpretação das leis ordinárias
conforme a Constituição, o que significa levar a extremos o controle
de constitucionalidade, incorporando as modernas técnicas de fiscalização da constitucionalidade das leis, alçando, inclusive, as variações de
interpretação das normas fora do texto maior; e, por fim, 7) Influência
da Constituição nas relações políticas, o que decorre diretamente da
aceitação do documento perante a comunidade em geral.24
De todas as mencionadas, não há dúvida de que as duas primeiras
são essenciais e fundamentais nesse processo, já que são justamente

22
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elas que determinam a colocação da Constituição em um novo espaço
que a diferencia daquele que lhe era reservado no antigo Estado Paleopositivista de Direito. Com isso, tem-se uma Constituição resultante da
compreensão de que com ela esse espaço servirá como um elemento de
superação da debilidade estrutural presente no antigo Estado de Direito.
Afirma-se o caráter jurídico e vinculante dos textos constitucionais,
a rigidez e a qualificação de determinados referentes jurídicos, tais como
os direitos fundamentais, signos desse processo. 25
Nesse passo, torna-se explícita a compreensão de que os direitos
fundamentais constituem a base da igualdade moderna, igualdade em
direitos que evidencia duas características estruturais que diferenciam
essa categoria de direitos de todas as demais.

4

O CONSTITUCIONALISMO GARANTISTA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DA CIDH PELO STF

Em outubro de 2008, foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do
Brasil perante o Supremo Tribunal Federal, a Ação de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 153, discutindo-se a
constitucionalidade da Lei 6.683/79(a chamada “Lei da Anistia”) ante
a Constituição de 1988. Pugnava-se pela interpretação dos referidos
dispositivos em conformidade com a Constituição Federal, fundamentando-se a ação em diversos fatores26. Dentre eles pode-se destacar a
falta de relação entre os crimes políticos e os de lesa-humanidade e o
entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual
rejeita toda e qualquer norma jurídica que possa tentar ofuscar os acontecimentos ocorridos durantes os regimes de exceção27.
É de notório conhecimento que, as decisões da Corte Interamericana tem se mostrado cada vez mais zelosas e fiéis aos princípios da
responsabilidade internacional do Estado; ao exemplo da condenação
25
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do Uruguai pela edição da lei de reconciliação nacional que atentaria
contra o dever de investigar e punir os que cometeram violações dos
direitos humanos. Além do mais, foi recomendado ao Estado uruguaio
que adotasse todas as medidas necessárias para encontrar a verdade dos
fatos e identificar os devidos autores das violações. 28
Em outro caso, Barrios Altos vs. Peru29, a Corte constatou que as leis
de anistia adotadas pelo governo de Fujimori infringiram os direitos de
acesso à justiça dos parentes das vítimas, o direito ao devido processo
legal e o dever do Estado em garantir os direitos humanos através da
punição dos responsáveis pelas violações. Neste caso, foi determinado
ao governo peruano que investigasse, processasse e punisse os responsáveis, até então “anistiados” pelas violações cometidas. 30
Entre nós, o caso mais conhecido é o da Guerrilha do Araguaia vs.
Brasil31, o primeiro referente aos crimes cometidos na ditadura militar
a chegar à Corte Interamericana. Na época do regime militar, jovens
e camponeses da região do rio Araguaia, sob a organização do Partido
Comunista do Brasil, formaram um levante com a intenção de fomentar
um exército para uma revolução socialista. Em 1972 as Forças Armadas
iniciaram um processo de repressão ao movimento, e cada guerrilheiro
capturado era torturado, executado sumariamente. Todas as operações
militares realizadas na época ocorreram de maneira sigilosa e somente no
ano de 2004 é que foram encontrados alguns documentos comprovando
a existência da guerrilha e as fichas de alguns dos mortos.32
No julgamento ocorrido em novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos33 entendeu que:
28

RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação dos
direitos humanos. p. 306.
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Massacre cometido por um destacamento militar das Forças Armadas peruanas
que matou 15 pessoas ao redor de Lima, à mando do ex-presidente Alberto Fujimori.
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Movimento guerrilheiro existente às margens do Rio Araguaia cujo objetivo era
fomentar uma revolução socialista, o qual foi combatida pelo exército brasileiro ocasionando a detenção arbitrária, tortura e desaparecimento de 70 pessoas.
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as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são
incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos
jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para
a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou
semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana
ocorridos no Brasil.
Igualmente, a Corte responsabilizou internacionalmente o Estado
brasileiro pelo desaparecimento forçado das vítimas, pela falta de investigação dos fatos; bem como pela falta de julgamento e sanção dos
responsáveis, em prejuízo dos familiares das pessoas desaparecidas,
dentre outros direitos violados. 34
O Brasil reconheceu a competência da Corte em 10 de dezembro de
1998, e restou claro na sua declaração que a mesma teria competência
para os fatos que ocorreram ou persistiram em ocorrer após o reconhecimento. Para todos os efeitos, a corte não poderia aplicar a convenção e
alegar violação de direitos anteriores a esta data em respeito ao princípio
da irretroatividade. Entretanto, este não foi o entendimento da Corte na
tese semelhante apresentada pelo Estado da Guatemala em sua defesa
no caso Blake vs. Guatemala.35
A Corte não aceitou tal defesa preliminar em virtude de que não se
tratou de violação ao direito à vida do Sr. Blake, mas sim, à violação de
seus direitos e liberdades resguardados pela Convenção. Logo, essas
violações perduram-se no tempo, sendo que a lógica do Caso Blake pode
ser perfeitamente aplicada ao Brasil, tornando ineficaz a cláusula temporal inserida no documento de reconhecimento da jurisdição da Corte.36
Entretanto, em razão da lei da anistia sancionada em 1979, o Estado
não investigou, processou ou sancionou penalmente os responsáveis
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pelas violações, tendo em vista a referida lei absolver irrestritamente
todos os que participaram do processo do golpe e da manutenção do
regime ditatorial, como também os acusados de crimes políticos e conexos. Sendo assim, a obrigação internacional que surgiu a partir da
violação dos direitos humanos, de investigar e punir, foi deixada de lado
pela própria legislação nacional. 37
No sistema Interamericano, do qual o Brasil faz parte, são reiterados
os pronunciamentos com relação à incompatibilidade da Lei da Anistia
e de outras medidas legislativas correlatas serem usadas como “desculpas” para não se investigar e punir agentes de Estado responsáveis por
graves violações da Convenção ou da Declaração Americana. No âmbito
universal, o Alto Comissariado das Nações Unidas38 concluiu que:
as anistias e outras medidas análogas contribuem para a impunidade e constituem um obstáculo para o direito à verdade, ao
opor-se a uma investigação aprofundada dos fatos, e são, portanto, incompatíveis com as obrigações que cabem aos Estados, em
virtude de diversas fontes de Direito Internacional.
Do mesmo modo, foi enfatizado na Declaração de Programas e Ação
da Conferência de Direitos Humanos realizada em Viena que os Estados
“devem revogar a legislação que favoreça a impunidade dos responsáveis
por violações graves de direitos humanos, [...] e castigar as violações”.39
Pois bem. Em que pese isso, não foi esta a posição escolhida pelo
Supremo Tribunal Federal. No ano de 2010, na votação da ADPF 153,
com apenas dois votos vencidos, o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela sua maioria pela manutenção da Lei da Anistia40, decisões esta
que se mostra em total antagonismo aos princípios elencados na pela
Declaração Universal de Direitos Humanos. Contra ela diversos posi37
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cionamentos contrários, os quais afirmaram a uma só voz que “quando
o Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a interpretação de que
a Lei da Anistia beneficiou também os agentes de Estados acusados
de violações de direitos humanos, ele optou por consagrar os limites
impostos pela ditadura à transição democrática”.41
Ora, desde sua adesão à CIDH, o Estado brasileiro ficou ciente de
que assumia a responsabilidade de fornecer mecanismos necessários
para que os direitos humanos, resguardados em âmbito internacional,
viessem a ser respeitados dentro de sua nação. Contudo, não foi o que
ocorreu no caso do julgamento em tela, já que todos os direitos violados
durante o período de exceção acabaram impunes no espaço do direito
interno com a proclamação da constitucionalidade da lei da anistia e
sua inaplicabilidade aos crimes então praticados.
O Poder Judiciário, que teve a oportunidade de reverter tal situação,
aplicando os princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos
e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e consentindo
com a decisão da Corte no caso “Guerrilha do Araguaia”, caminhou em
sentido contrário: optou por consagrar os limites impostos pela ditadura
à transição democrática.42
Consequentemente, a incoerência da decisão do Supremo Tribunal
Federal em desacordo ao cariz garantista da Constituição Federativa
de 1988 fez com o que Estado brasileiro ignorasse uma recomendação
internacional e adiasse, mais uma vez, o avanço a um passo significativo
na construção de um efetivo Estado Constitucional de Direito.

5

A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO POR
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS

Perante o Direito Internacional, um Estado é responsabilizado quando
este viola uma obrigação internacional, infringindo esta norma. Portanto,
o Estado é internacionalmente responsável por todo e qualquer ato ou
omissão que lhe for imputado e do qual venha resultar a transgressão
de um preceito jurídico internacional ou de suas obrigações internacio41
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nais.43 Por conseguinte, o Estado contratante de um tratado de Direitos
Humanos assume várias obrigações com os indivíduos que estão sob
sua jurisdição, independente de sua nacionalidade.44
Diferentes dos tratados que oferecem vantagens mútuas aos Estados
contratantes, os tratados que versam acerca dos direitos humanos obrigam os Estados contratantes a respeitar os direitos humanos sem que
haja qualquer contraprestação a eles devida. Com efeito, estes tratados
estabelecem obrigações objetivas, cujo objeto fim e sua finalidade são a
proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Tal particularidade
faz com que essas normas internacionais possuam natureza objetiva,
o que implica em reconhecer que a sua interpretação não ocorre em
favor de seus contratantes (Estados), mas sim em prol dos indivíduos.45
Compete ressaltar que o não cumprimento dos tratados gerará
consequências tão-somente para os Estados contratantes; e é inadmissível o não cumprimento do tratado em razão de outro Estado o estar
desrespeitando, porquanto que a obrigação é para com a comunidade
internacional e não para com os outros Estados membros.46
Com o objetivo de superar o conflito existente entre condutas contraditórias de um Estado (a aceitação de uma determinada obrigação
e depois seu descumprimento), tem-se a partir da responsabilidade
internacional o nascimento de novas relações jurídicas. Neste ponto, a
doutrina divide-se em três correntes.47
A corrente clássica defende a ideia de que a responsabilidade internacional gera uma nova relação jurídica entre o Estado infrator e o
estado lesado, relação esta de cunho reparatório. Já a segunda corrente,
defendida por Kelsen, vê a ordem jurídica como um instrumento de
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coerção, pelo qual o Estado lesado está autorizado pelo direito internacional a utilizar medidas de coerção contra o Estado infrator para que
este cumpra a obrigação violada. Para tanto, a terceira corrente defendida perante a Comissão de Direito Internacional faz uma síntese das
duas primeiras. Para esta corrente, a violação faz nascer mais de uma
nova relação jurídica, as quais podem apresentar caráter reparatório,
coercitivo e punitivo.48
Nestes moldes, afirma André de Carvalho Ramos49 que “podem ser
tomadas medidas de coerção para que o Estado ofensor seja coagido a
reparar o dano ou podem ser tomadas medidas de execução forçada,
de caráter substitutivo”. Mais adiante o mesmo afirma que, “podem
Estados-terceiros serem legitimados a efetuar tais medidas contra o
Estado violador, observadas certas condições”.
Em virtude do tema de proteção dos direitos humanos revelar uma
questão de real interesse internacional, não deve ser somente tratado
e reduzido ao âmbito interno de um Estado. A necessidade da existência de uma mobilidade com âmbito internacional para a proteção dos
direitos humanos ocasionou no surgimento do processo de internacionalização desses direitos, acarretando na criação de normas específicas
com abrangência internacional, tornando possível a responsabilização
de um Estado quando os preceitos nacionais se mostrarem incapazes
de proteger efetivamente os direitos humanos.50
O direito internacional dos direitos humanos possui natureza
subsidiária ao ordenamento jurídico dos Estados. Na ocorrência do
amparo aos direitos humanos não terem sido observados no âmbito
interno do Estado, os sistemas internacionais de proteção poderão ser
acionados, oferecendo aos cidadãos uma garantia a mais de reparação
de seus direitos.51
Entretanto, na ocorrência de inadequação destes recursos, o Estado deverá responder duplamente: primeiro pela violação dos próprios
48
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direitos, como também por não prover ao indivíduo mecanismos de
utilizar-se de recursos internos capazes de reparar o dano causado. 52
Portanto, na ausência de amparo aos direitos humanos em norma
interna, caberá ao organismo internacional identificar a responsabilidade cabível ao Estado transgressor das obrigações internacionais, bem
como meios necessários para evitar que a violação ocorra novamente;
a exemplo da reparação.
Atualmente, existe um desafio para o sistema interamericano de
proteção que precisa ser imediatamente solucionado. É necessária,
para a total eficácia do sistema, a descoberta de medidas eficazes para o
cumprimento das sentenças da Corte Interamericana no âmbito interno
de cada nação, hoje existente apenas em Colômbia, Peru, Honduras e
Costa Rica. Nos demais países do continente americano, incluindo o
Brasil, ainda impera o casuísmo e a improvisação53.
A necessidade de adequação de modo rápido da legislação interna
aos preceitos da Convenção facilitaria a implementação das decisões
da Corte em âmbito doméstico. Todavia, entre os principais desafios
a serem encarados pelo Brasil está a maneira com que é tratada pelos
próprios legisladores nacionais a natureza dos compromissos externos
firmados pelo país que ainda preocupa, ao exemplo da Lei de Anistia,
ratificada em contrariedade às normas internacionais54.
A reparação do dano é considerada a maior consequência das violações aos direitos das vítimas. Portanto, ao constituir-se um fato ilícito
imputável, surge ao Estado a responsabilidade internacional de reparar
o dano e de fazer cessar as consequências dessa violação55.
A respeito, Roberto Lima Santos56 preleciona que os danos causados pelas violações apresentam uma dupla dimensão: primeiro possui
52
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uma dimensão individual onde os danos atingem a vítima e seu seus
familiares e depois apresenta uma dimensão coletiva, onde a sociedade
como um todo é afligida pelo próprio dano.
Em proveito da coletividade, a responsabilidade passa a ser substituída pela reparação a fim de evitar que essas violações voltem a ser
praticadas. Por esta razão, ainda que a Lei da Anistia pudesse apagar o
crime ou a sanção penal, a mesma não deveria interferir na reparação
civil, salvo se o Estado assumisse a obrigação.
Para a jurisprudência da CIDH o conceito de vítima teve que ser
generalizado, a exemplo do caso Blake vs. Guatemala, em que se reconheceu a condição de vítimas aos familiares do desaparecido Nicolas
Blake, declarando que os familiares eram as próprias vítimas em razão
de não terem suas garantias judiciais resguardadas57.
Essas considerações são relevantes para o presente artigo em razão
de que para os casos de desaparecimentos forçados ocasionados durante a ditadura, poderá a Corte indenizar os familiares das vítimas por
direito próprio ou sucessório, a exemplo do caso Goiburú vs. Paraguai.
Nesse caso semelhante, o Estado paraguaio foi declarado responsável
pela tortura e desaparecimento forçado de Agustín Goiburú Gimenez,
Carlos José Mancuello Bareiro e dos irmãos Rodolfo e Benjamín Ramírez
Villalb em prejuízo dos familiares das vítimas. No referido ocorrido,
a CIDH considerou como parte prejudicada os próprios familiares, os
quais foram considerados credores das reparações de dano moral e
material a serem fixadas58.
Tomando-se como referência os casos citados, na situação hipotética de que se o Brasil fosse responsabilizado internacionalmente
pelos crimes que violaram os direitos humanos na época da ditadura
militar, poderiam ser beneficiados através das reparações os próprios
sobreviventes (no caso de existir), bem como os familiares das vítimas
das violações aos seus direitos próprios, como também em caráter de
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seus direitos sucessórios, provenientes das vítimas que se encontrarem
mortas ou desaparecidas59.
A teoria contemporânea sobre a responsabilidade do Estado tem
rejeitado o uso das sanções como instrumento de punição, mas enfatiza
o seu papel educativo ao coagir o Estado infrator a reparar os danos
causados, e ao papel preventivo de desencorajá-lo a repetir as infrações
em desacordo com a norma internacional60.
Desde o reconhecimento da competência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, o Brasil tem a obrigação de cumprir integralmente
as sentenças determinadas61.
No entanto, o que se verificou foram as implicações da Lei de Anistia
continuarem a perpetuar os seus efeitos mesmo após uma condenação
de uma Corte internacional, a qual, como não se havia visto antes (no
cenário americano do quadro de direitos humanos) teve sua decisão
refutada pelo órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro: O Supremo
Tribunal Federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se procurou demonstrar, ao promulgar sua Constituição em
outubro de 1988, o Brasil se inseriu entre os países que adotam o constitucionalismo garantista sustentado por Luigi Ferrajoli. Afinal, trata-se de
um documento que – além de manter todos os postulados do liberalismo
político – coloca em relevo os direitos fundamentais. E aqui um aspecto
importante: com a consciência de que não basta declarar direitos. É preciso
também prever mecanismos, instrumentos, que efetivamente assegurem
a fruição desses direitos constitucionalmente assegurados.
Além disso, há a necessária conexão com o sistema internacional de
proteção aos direitos humanos, vez que – com a existência de conflitos
dos mais diversos – é preciso que o Estado tenha mecanismos de proteção em casos de violações que extrapolem suas fronteiras
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no sistema interamericano de direitos humanos pela violação aos direitos das
vítimas da ditadura militar (1964 a 1985). p. 209.
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Nesse cenário é que exsurge contraditória a decisão do Supremo
Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental no 153, a qual discutiu a aplicação da Lei 6.683/79, a chamada
Lei da Anistia.
As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos apresentadas demonstram que o Brasil é o único Estado da América do Sul que
ignorou uma sentença da Corte Interamericana e fez prevalecer uma
norma interna (ratificada pela sua Suprema Corte) que contribui para
a impunidade.
Trata-se de uma afronta aos princípios da Convenção Americana de
Direitos Humanos, o que pode acarretar medidas de coerção para que
o Estado venha reparar o dano causado às vítimas.
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Da Possibilidade de Inclusão
da Justiça Restaurativa
no Ordenamento Jurídico
São-Tomense
Clayton Marafioti Martins1
Salustino David dos Santos Andrade2
A justiça restaurativa é uma luz no fim do túnel da
angústia de nosso tempo, tanto diante da ineficácia
do sistema de justiça criminal como a ameaça de modelos de desconstrução dos direitos humanos, como
a tolerância zero e representa, também, a renovação
da esperança.3

INTRODUÇÃO
O edifício democrático deve estar assente sobre os direitos fundamentais, respeitando valores de liberdade, igualdade, dignidade e segu1
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rança jurídica. A segurança jurídica visa proporcionar uma verdadeira
justiça aos cidadãos.
De algum tempo a esta parte, por quase todo mundo, independentemente do sistema de justiça adotado common law ou civil law tem
havido relatos de falência da justiça no que tange ao modelo de justiça
retributiva, ou seja, a justiça punitiva.
Alguns países ocidentais, sobretudo da common law, Nova Zelândia,
Canadá e Estados Unidos da América adotaram e lideraram um novo
modelo de justiça que apelidaram de justiça restaurativa.
A justiça restaurativa prima pelo senso de uma justiça efetiva, ou seja,
ela não se ocupa tão-somente pela punição do infrator, mas objetiva um
processo de sua reintegração na sociedade, tornando-o produtivo, por
um lado, e por outro, atendendo as demandas da vítima, procurando
reparar os danos causados a mesma.
O processo de aplicação da justiça restaurativa busca a participação
dos envolvidos – infrator, vítima, familiares da vítima, comunidade –
na solução do problema apresentado sem uma efetiva interferência do
juiz-Estado.
São Tomé e Príncipe um microestado insular que se tornou independente há 40 anos, fruto da colonização portuguesa, adotou o sistema
judicial da civil law. Este Estado de Direito Democrático membro da
ONU desde a sua independência tem vindo a efetuar melhorias no sistema de justiça e, há pouco mais de uma década, efetuou uma revisão
constitucional, tendo em seguida procedido a reformas das legislações
judiciarias tanto no âmbito de organização do Poder Judiciário como
no de julgamento e aplicação das leis.
Muito embora, a reforma tenha ocorrido após a aprovação da Resolução no 2002/12 da ONU, ainda assim, a justiça restaurativa ficou de
fora do ordenamento jurídico são-tomense.
É da importância e da necessidade da inclusão da justiça restaurativa
no ordenamento jurídico são-tomense que se propõe tratar neste texto.
Porém, começa-se por fazer um breve historial sobre a justiça restaurativa. Em seguida, conceitualiza-se a justiça restaurativa, para depois apresentar-se uma comparação entre a justiça punitiva e a justiça
restaurativa.
Conclui-se apresentando argumentos que sustentam a tese para a
adoção da justiça restaurativa no ordenamento jurídico são-tomense.
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O método utilizado para a realização deste estudo foi a recolha de
dados, análise de fontes de informação jurídica, dentre as quais, livros
e artigos científicos com recurso a internet.

1

JUSTIÇA RESTAURATIVA: BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA E
CONCEITO

Não obstante as poucas bibliografias que existem sobre justiça restaurativa mencionarem que ela seja oriunda de culturas africanas e de
povos indígenas da Nova Zelândia e do Canadá, Renato Pinto3 apud Van
Ness constata que a justiça restaurativa é bastante primitiva, fazendo-se
presente nos códigos de Hamurabi, Ur-Nammu e Lipit-Ishtar todos de
mais dois mil anos antes de Cristo.
Entregue ao esquecimento e suplantado pela justiça punitiva-retributiva, este modelo de justiça que persistiu nas comunidades africanas
e povos indígenas, ganhou novo fôlego em meados do século passado,
logo depois da Segunda Guerra Mundial.
A justiça restaurativa começou a ser propalada primeiramente nos
países da common law, destacando-se Nova Zelândia e Canadá como
expoentes máximos, sobretudo depois da publicação de um artigo do
psicólogo Albert Eglash4, defendendo que a justiça poderia ser encarada
de três maneiras: a retributiva, baseada na punição; a distributiva, focada
na reeducação; e a restaurativa, cuja essência seria a restauração. A partir
daquele momento e tendo como pano de fundo os ideais apresentados,
iniciou-se pesquisas e programas visando a sua implementação na resolução dos mais diversos crimes.
A Nova Zelândia e o Canadá partiram na linha da frente, beneficiando
de dois fatores: o sistema de justiça da common law (que possuem algumas
características semelhantes com a justiça restaurativa) e comunidades
que já praticavam justiça restaurativa na resolução de conflitos.
Considerando os resultados extremamente positivos alcançados com
este novo modelo de justiça, vários países da common law adotaram a
justiça restaurativa. Este modelo ultrapassou as fronteiras da common law
para adentrar nos países europeus onde se pratica o sistema da justiça
3

PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da Justiça Restaurativa no Brasil.
Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 12, no 1432, 3 jun. 2007. Disponível em: <http://
jus.com.br/artigos/9878>. Acesso em: 8 set. 2015.
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civil law, e que, por sua vez, têm vindo a materializar programas visando a aplicação de justiça restaurativa na resolução de vários conflitos.
Mila Amâncio5 assevera que se a justiça for mais humanista e menos
punitiva funciona como um galvanizador na implementação do modelo
de justiça restaurativa na Europa.
Como resultado destes apelos em 1999 o Comité de Conselho de
Ministros da Europa aprovou a Recomendação no (99) 19 sobre mediação
penal e em 2001 aprovou uma outra relativa ao estatuto da vítima em
processo penal, incluindo nela a mediação penal.
Por causa do impacto positivo deste modelo de justiça, rapidamente
ele foi adotado por vários países europeus onde impera o sistema da
civil law, tendo vindo a ser recomendado pela Organização das Nações
Unidas através da Resolução 1999/26, de 28 de julho de 1999, que dispôs
sobre o “Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação
e de Justiça Restaurativa na Justiça Criminal” e a Resolução 2.000/14,
de 27 de julho de 2000, reafirmando a importância dessa justiça e como
um modelo a ser incluindo no ordenamento jurídico-constitucional do
Estado de Direito Democrático membros da ONU.
Para reforçar as decisões tomadas naquela organização, o Conselho
Econômico e Cultural da ONU aprovou a Resolução no 2.002/126 –
Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa
em Matéria Criminal – em que foram traçados os caminhos a seguir.
A importância deste modelo de justiça na resolução de conflitos tem
crescido de uma forma tão exponencial que, no princípio do presente
século, a ONU recomendou a inclusão da justiça restaurativa no ordenamento jurídico dos Estados-membros.
A ONU incentiva os Estados-membros a elaborarem políticas e
programas em matéria da justiça restaurativa e presta apoio técnico e
financeiro na concepção de legislação que promovam dispositivos normativos contendo clausulas restaurativas nas práticas de justiça penal.
Apesar da experiência ímpar de cada país, mais de 80 países-membros das Nações Unidas já adotaram práticas restaurativas quer seja

5

AMANCIO, Mila Loureiro de Castro. Justiça restaurativa: um novo modelo de
Justiça. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 16, no 2.939, 19 jul. 2011. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/19579>. Acesso em: 23 ago. 2015.
6

Resolução no 2002/12, da 37a Sessão Plenária, realizada a 24 de julho de 2002.
Disponível em: <www.justiça21.org.br/>. Acesso em: 20 mar. 2015
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introduzindo reformas legislativas quer implementando políticas e
programas restaurativos.
Destes cerca de 20, destacando-se África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, Escócia,
Estados Unidos da América, Finlândia, França, Inglaterra, Noruega e
Nova Zelândia introduziram no seu ordenamento jurídico normas da
justiça restaurativa, sendo que nalguns destes Estados este modelo é
uma instância obrigatória, a ser empregue no processo de julgamento.
A Katherine Van Wormer7 defende que
Restorative justice […] is an umbrella term for a wide variety of related
activities. Common to all these activities is a victim-oriented process to
help offenders repair the harm that was done and to find help for their
problems. Restorative justice, in short, is a set of principles about resolving
disputes or reclaiming a balance in relationships8.
Deve-se entender a justiça restaurativa como um modelo de justiça
que procura consenso. É um modelo de justiça reparador, pois repara
a vítima do sofrimento que lhe foi infligido pelo infrator; ao mesmo
tempo que é restaurador, uma vez que leva a ressocialização do infrator, restaura-o do crime praticado. Trata-se de um modelo em que o
infrator e as vítimas (diretas e indiretas) participam em conjunto na
solução dos problemas criados com a ação do infrator. Incentiva-se o
infrator a fazer uma análise introspectiva sobre a sua ação, estimula-o
a reconhecer a falta, perdoar-se a si mesmo, pedir perdão as vítimas e
reintegrar-se na sociedade.
Enquanto que a vítima direta é aconselhada e estimulada a perdoar
o infrator (este perdão não significa anulação da pena), reconciliar e
promover a integração do infrator na sociedade. As vítimas indiretas
(familiares, comunidades locais, religiosas e associações) visam promover
a ressocialização do infrator e darem apoio psicológico à vítima direta.

7

WORMER, Katherine Van. Restorative Justice Across the East and the West.
Casa Verde Publishing. Manchester. United Kingdom. 2008. p. 2.
8

Tradução livre: A justiça restaurativa [...] é um termo genérico para uma ampla
variedade de atividades relacionadas. Comum a todas estas atividades é um processo
orientada a vítima para ajudar os infratores reparar o dano que foi feito e encontrar
ajuda para seus problemas. A justiça restaurativa, em suma, é um conjunto de princípios
sobre a resolução de litígios ou recuperar um equilíbrio nos relacionamentos.
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Ao se estudar os procedimentos que a justiça restaurativa emprega na resolução de conflitos, verifica-se que se está perante um novo
modelo de justiça, completamente diferente do tradicional que é retributivo-punitivo.
O jurista e ex-Procurador de Justiça Renato Pinto, autor de vários
artigos sobre a justiça restaurativa no Brasil assevera que
A justiça restaurativa representa, também, uma forma de democracia participativa na área de Justiça Criminal, uma vez que a
vítima, o infrator e a comunidade se apropriam de significativa
parte do processo decisório, na busca compartilhada de cura e
transformação, mediante uma recontextualização construtiva
do conflito, numa vivência restauradora. O processo atravessa
a superficialidade e mergulha fundo no conflito, enfatizando as
subjetividades envolvidas, superando o modelo retributivo [...]9.
Num momento em que se tem evocado a necessidade de se repensar a democracia, no sentido de torná-la ainda mais participativa, em
que se tem vindo a falar do ativismo judicial, em que a escolha dos
representantes no parlamento tem sido questionada, em que justiça
punitiva-retributiva tem ido do mal a pior, a justiça restaurativa aparece
como um modelo de justiça realmente democrático, onde toda a parte
envolvida no conflito terá a oportunidade de participar na solução.
A justiça restaurativa é um modelo de justiça democrático. O professor Mário Ferreira Monte10 leciona
[...] che la giustizia restaurativa debba funzionare come un modello
alternativo a quello della giustizia tradizionale – tale da rispondere in
senso adesivo alle correnti abolizioniste del diritto penale, ma attraverso
una risposta concreta, postmoderna, che superi gli elementi di fragilità
del sistema tradizionale moderno – o almeno come un modello complementare, ma pur sempre distinto, rispetto al sistema tradizionale – tale
da correggerne le imperfezioni, senza tuttavia superarlo.11
9

PINTO, Renato. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: SLAKMON, C.; DE
VITTO, R.; PINTO, R. (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e
Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, 2005. p. 20.
10
11

MONTE, Mario Ferreira. Dirito Penale Riparativo. p. 32

Tradução livre: [...] que a justiça restaurativa é operado como um modelo alternativo para a justiça tradicional – essa resposta no adesivo com a lei abolicionista atual
criminal, mas através de uma resposta concreta, pós-moderna, que supera os elemen-
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Outrossim, este jurista português ministra que
La giustizia restaurativa rimarca una pretesa di effettiva giustizia del
caso concreto, fino al punto di realizzare una vera pacificazione delle
persone coinvolte e di esse con la comunità sociale. Per cui non viene in
gioco soltanto l’attribuzione della responsabilità (per esempio) penale,
e ancor meno della colpevolezza, ma la realizzazione della giustizia
quale si concretizza attraverso un tipo di processo diverso da quello
tradizionale.12, 13
A justiça restaurativa não só é democrática pelo modo em que ela
pode ser empregue na resolução dos conflitos, mas também porque
ela pode conviver com os demais modelos de justiça tradicionais.
Renato De Vitto ensina que
O modelo de justiça restaurativa busca intervir positivamente em
todos os envolvidos no fenômeno criminal. Pretende, destarte,
tocar a origem e causa daquele conflito, e a partir daí possibilitar o amadurecimento pessoal do infrator, redução dos danos
aproveitados pela vítima e comunidade, com notável ganho na
segurança social.14
Notadamente, a justiça restaurativa, como ensina André Azevedo15, é
conceituada como aquele modelo de justiça que se responsabiliza pelos
tos de fragilidade do sistema tradicional moderno – ou pelo menos como um padrão
complementar, mas ainda distinta, do que o sistema tradicional – tal como para corrigir
suas imperfeições, sem excede-lo.
12

MONTE, Mario Ferreira. Dirito Penale Riparativo. p. 33.

13

Tradução livre: A justiça restaurativa enfatiza uma reivindicação de justiça real do
caso, até o ponto de alcançar uma paz real das pessoas envolvidas e deles com a comunidade social. Por que não entram em jogo somente a atribuição de responsabilidade (por
exemplo) criminal, muito menos de culpa, mas a realização da justiça que é realizado
através de uma espécie de processo diferente do tradicional
14

DE VITTO, Renato Campos Pinto. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos
Humanos. In: SLAKMON, C.; DE VITTO, R.; PINTO, R. (Orgs.). Justiça Restaurativa.
Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento,
2005. p. 49.
15

AZEVEDO, André Gomma de. O Componente de Mediação Vítima-Ofensor na
Justiça Restaurativa: Uma Breve Apresentação de uma Inovação Epistemológica na
Autocomposição Penal. In: SLAKMON, C.; DE VITTO, R.; PINTO, R. (Orgs.). Justiça
Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o
desenvolvimento, 2005. p. 140.
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atos lesivos, que presta a assistência material e moral as vítimas, que
promove a inclusão do infrator na comunidade, que estimula o empoderamento das partes, que a solidariedade é posta na prática, havendo o
respeito mútuo entre vítima e infrator, que há humanização das relações
processuais em lides penais e que há manutenção ou restauração das
relações sociais subjacentes eventualmente preexistentes ao conflito.

2

A JUSTIÇA PUNITIVA-RETRIBUTIVA E A JUSTIÇA
RESTAURATIVA

Atualmente um pouco por todo mundo tem se questionado a justiça
punitiva-retributiva. Trata-se de um modelo de justiça que penaliza o
infrator e a própria vítima. Pois, há uma invisibilidade da vítima neste
modelo. A vítima de um crime desaparece do processo e só é parte
como testemunha. O processo judicial gira entre o Estado e o infrator.
Para as vítimas mais do que condenar, preciso ter certeza de que no
futuro não tornarão a ser novamente vítimas. O atual sistema não se
ocupa com o futuro das vítimas e tem sido uma das causas da descrença
na justiça.
O modelo de justiça punitiva-retributivo não tem conseguido,
até então, promover a dissuasão de novos crimes por parte de novos
infratores, nem tão pouco impedir que haja reincidentes. A justiça
punitiva-retributiva não tem conseguido alterar o comportamento dos
infratores para melhor.
Na maior parte das vezes quando o ex-recluso retorna à sociedade,
ele regressa mais violento. Os que foram presos por furto, aprendem
a cometer homicídio na prisão. Porque passa a haver uma perda dos
valores destes indivíduos. O que leva o jurista Renato Pinto afirmar que
[...] está ultrapassada a equivocada visão que o cárcere é o remédio para a criminalidade, e que as medidas alternativas são
muito mais justas e eficazes como resposta para a maioria dos
delitos, embora, ressalte-se, as penas alternativas enfocam mais
a perspectiva do infrator [...].16

16
PINTO, Renato. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: SLAKMON, C.; DE
VITTO, R.; PINTO, R. Gomes (Org.), 2005. Justiça Restaurativa (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD), p. 29
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Quando se estudam os diferentes sistemas de justiça por este
mundo afora, tais como o japonês, o das comunidades africanas, o das
comunidades indígenas e inclusive a hebraica-cristã (a justiça bíblica)
observa-se que realmente existe alternativa a justiça punitiva-retributiva,
muito embora devamos reconhecer que em cada país ou região ela seja
processada de modo diferente.
Em África, por exemplo, em determinadas comunidades se pratica
el ubuntu que17 se distingue de la idea europea de justicia, orientada
casi siempre a la retribución, o incluso a la “justicia del vencedor”; por
su parte, el espíritu de la justicia africana se orienta más bien a la reconciliación, a la recíproca aceptación, al reconocimiento de la humanidad
de la persona, para haberla resurgir cuando ha sido humillada por el
crimen, no solamente el sufrido sino también el cometido. A nosotros el
ubuntu nos hace pensar en una forma de espíritu comunitario, entendido
en sentido benévolo, comprensivo, pacificador18.
Pode-se assim dizer que o ubuntu é para determinadas comunidades
africanas, o que a justiça restaurativa tem sido para os países em que este
modelo de justiça foi adotado, fazendo parte do ordenamento jurídico.
Quase todos concordam que a justiça punitiva-retributiva atingiu o
ponto mais alto, é o momento da virada. O filósofo Gustavo Zagrebelsky
defende que
[…] la justicia retributiva, el mal reclama el mal, el bien, el bien; el delito
pide una pena equivalente, la buena acción, el premio correspondiente. Es
una proyección de la idea del contrapeso o del trueque: la justicia como
venganza o como reconocimiento. La función de la justicia es distribuir
sanciones y recompensas. No se ofrece, sin embargo, una definición de qué
es el bien y qué es el mal, qué es una pena y qué es un premio19.
Diante de uma justiça que simplesmente preocupa em “distribuir
sanções e recompensas” deixa algo a desejar. O foco é voltado para

17

Grifo nosso.

18

ZAGREBELSKY, Gustavo; MARTINI, Carlo Maria. La Exigência de justicia. Traducción de Miguel Carbonel. Madrid: Minima Trotta, 2006. p. 41
19

ZAGREBELSKY, Gustavo; MARTINI, Carlo Maria. La Exigência de justicia. Traducción de Miguel Carbonel. Madrid: Minima Trotta, 2006. p. 36.
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sancionar ou recompensar o infrator, enquanto a vítima fica relegada
para o segundo plano.
A justiça punitiva-retributiva é eticamente inaceitável, uma vez que
se pune o mal com outro mal. O Estado veda que os cidadãos façam
justiça com as próprias mãos, travando a vingança privada, mas aplica
uma punição irracional e violenta.
Por outro, o Estado assume o lugar da vítima, cabendo-lhe aplicar
uma determinada pena ao infrator não porque causou danos a vítima,
mas porque infringiu determinada lei. Recorde-se que Estado é considerado uma vítima generalizada e não toma nem tem em conta o impacto
dos danos na vítima real.
Sem falar que o Estado que é vítima intervém também como polícia,
procurador, juiz, agente prisional. Julga, encarcera e liberta. Faz tudo
isso sem nunca se preocupar com a vítima real, que neste caso seria o
indivíduo ou cidadão que foi ofendido. Em certos casos a própria comunidade é vítima, sendo muito mais afetada e abalada do que o Estado.
A justiça punitiva-retributiva age assim: penaliza o infrator pelo
delito cometido e a demanda está resolvida. Mas será isto verdade?!
Encarcerando o infrator se resolve a questão? E como fica a vítima?
Quais tratamentos lhe são prestados? Qual o lugar da comunidade
neste processo?
Howard Zehr professor de Sociologia que tem desenvolvido pesquisas sobre a criminologia, na sua obra Trocando as Lentes, trata a teoria
enunciada pelo psicólogo Albert Eglash que é a justiça restaurativa
como um paradigma, pelo que se precisa de uma lente diferente a fim
de compreender melhor este fenômeno.
Ora, o filósofo Thomas Khun20 assevera que o paradigma se constitui como uma rede de compromissos ou adesões, conceituais, teóricas,
metodológicas e instrumentais compartilhadas. Por exemplo, a teoria
geocêntrica de Ptolomeu, que afirmava ser a terra o centro do universo,
foi substituída por um novo modelo, a teoria heliocêntrica de Copérnico,
que afirmava ser o sol o centro. A teoria da gravitação de Newton, que
afirmava ser a gravidade uma força fundamental existente em todos os
corpos, foi completamente modificada por um novo modelo explicativo,
a teoria da relatividade-geral de Einstein.

20

KUHN, Thomas. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva,
1991. p. 32 e 169.
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Quando uma visão não consegue mais dar respostas que dão sentido,
instala-se uma crise que abre espaço para uma nova visão, substituindo
a anterior, não mais funcional. As falhas no modelo da justiça punitiva-retributiva obrigaram os agentes de justiça a repensar o paradigma
punitivo-retributivo. A justiça restaurativa aparece como alternativa
para promover uma resposta adequada a esta necessidade de mudança.
Zehr refere ainda, por exemplo, que na agricultura, quando se pretende adotar novas culturas, é preciso haver demonstração, tem que
se fazer experiência, questionando o que até então tem sido prática. O
mesmo deve acontecer com a justiça. Tem que encarar de um outro modo.
No Trocando as Lentes, Zehr apresenta visão da justiça punitiva-retributiva em comparação com a justiça restaurativa enaltecendo as diferenças
no que tange ao crime, a responsabilidade e o conceito de justiça:
QUADRO 1 – VISÃO QUANTO AO CRIME21
Justiça punitiva-retributiva

Justiça restaurativa

O crime é definido pela violação da lei

O crime é definido pelo dano à pessoa e ao
relacionamento (violação do relacionamento

Os danos são definidos em abstrato

Os danos são definidos concretamente

O crime está numa categoria distinta dos
outros danos

O crime está reconhecidamente ligado a
outros danos e conflitos

O Estado é a vítima

As pessoas e os relacionamentos são as
vítimas

O Estado e o infrator são as partes no
processo

A vítima e o infrator são as partes no
processo

As necessidades e direitos das vítimas são
ignorados

As necessidades e direitos das vítimas são a
preocupação central

As dimensões interpessoais são irrelevantes

As dimensões interpessoais são centrais

A natureza conflituosa do crime é velada

A natureza conflituosa do crime é
reconhecida

O dano causado ao infrator é periférico

O dano causado ao infrator é importante

A infração é definida em termos técnicosjurídicos.

A infração é compreendida em seu contexto
total: é ético, social, econômico e político

21

ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça.
Título original: Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Tradução de Tônia Van
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008. p. 174
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QUADRO 2 – VISÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE22
Justiça punitiva-retributiva

Justiça restaurativa

Os erros geram culpa

Os erros geram dívidas e obrigações

A culpa é absoluta

Há graus de responsabilidade

A culpa é indelével

A culpa pode ser redimida pelo
arrependimento e reparação

A dívida é abstrata

A dívida é concreta

A dívida é paga sofrendo punição

A dívida é paga fazendo o certo

A “divida” com a sociedade é abstrata

A dívida é com a vítima em primeiro lugar

Responder pelos seus atos aceitando o
“remédio”

Responder pelos seus atos assumindo a
responsabilidade

Presume que o comportamento foi
livremente escolhido

Reconhece as diferenças entre a realização
potencial e atual da liberdade humana

Livre arbítrio ou determinismo social

Reconhece o papel do contexto social nas
escolhas sem negar a responsabilidade
pessoal

QUADRO 3 – VISÃO QUANTO A CONCEITO DA JUSTIÇA23
Justiça punitiva-retributiva

Justiça restaurativa

A apuração da culpa é central

A solução do problema é central

Foco no passado

Foco no futuro

As necessidades são secundárias

As necessidades são primárias

Modelo de batalha, adversarial

O diálogo é a norma

Enfatiza as diferenças

Busca traços comuns

A imposição de dor é a norma

A restauração e a reparação são a norma

Um dano social é cumulado ao outro

Enfatiza a reparação de danos sociais

O dano praticado pelo infrator é
contrabalançado pelo dano imposto ao
infrator

O dano praticado é contrabalançado pelo bem
realizado

22

ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça.
Título original: Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Tradução de Tônia Van
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008. p. 190, 191
23

ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça.
Título original: Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Tradução de Tônia Van
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008. p. 199-201
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Justiça punitiva-retributiva

Justiça restaurativa

Foco no infrator: ignora-se a vítima

As necessidades da vítima são centrais

Os elementos-chave são ao Estado e o
infrator

Os elementos-chave são a vítima e o infrator

Falta informação às vítimas

As vítimas recebem informações

A restituição é rara

A restituição é normal

A “verdade” das vítimas é secundária

As vítimas têm a oportunidade de “dizer a
sua verdade”

O sofrimento das vítimas é ignorado

O sofrimento das vítimas é lamentado e
reconhecido

O Estado age em relação ao infrator; o
infrator é passivo

O infrator tem participação na solução

O Estado monopoliza a reação ao mal feito

A vítima, o infrator e a comunidade têm
papeis a desempenhar

O infrator não tem responsabilidade pela
resolução

O infrator tem responsabilidade pela
resolução

Os resultados incentivam a
irresponsabilidade do infrator

O comportamento responsável é incentivado

Rituais de denúncia e exclusão

Rituais de lamentação e reordenação

Denúncia do infrator

Denúncia do ato danoso

Enfraquecimento dos laços do infrator com a
comunidade

Reforço da integração do infrator com a
comunidade

O infrator é visto de modo fragmentado: a
infração o define

O infrator é visto de modo holístico.

O senso de equilíbrio é conseguido pela
retribuição

O senso de equilíbrio é conseguido pela
restituição

O equilíbrio é alcançado rebaixando o
infrator

O equilíbrio é alcançado soerguendo vítima e
o infrator

A justiça é avaliada por seus propósitos e
pelo procedimento em si

A justiça é avaliada por seus frutos ou
resultados

A justiça como regras justas

A justiça como relacionamentos saudáveis

Ignora-se o relacionamento vítima-infrator

O relacionamento vítima-infrator é central

O processo alterna

O processo visa reconciliação

Reação baseada no comportamento pregresso
do infrator

Reação baseada nas consequências do
comportamento do infrator

Não se estimula o arrependimento e o
perdão

Estimula-se o arrependimento e o perdão
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Justiça restaurativa

Procuradores profissionais são os principais
atores

Vítima e infrator são os principais, mas
contam com ajuda profissional

Valores de competição e individualismo são
fomentados

Valores de reciprocidade e cooperação são
fomentados

O contexto social, econômico e moral do
comportamento é ignorado

Todo o contexto é relevante

Presume resultados em que um ganha e o
outro perde

Possibilita um resultado do tipo ganha-ganha

Quando se examina as três tabelas apresentadas por Howard Zehr,
conclui-se que a lente restaurativa propõe que se observe o crime, a
responsabilidade e o conceito de justiça de outro jeito.
Por exemplo, a justiça punitiva-retributiva define o crime como
violação da lei enquanto que a justiça restaurativa propõe que se defina
como dano à pessoa e violação do relacionamento. A culpa é indelével
na justiça punitiva-retributiva, mas na justiça restaurativa há a remissão que é feita pelo arrependimento, reparação e restauração. A justiça
punitiva-retributiva põe o foco no infrator e ignora a vítima e o seu
sofrimento, enquanto que a justiça restaurativa defende que as necessidades da vítima deve ser o ponto central, em que o sofrimento além
de ser reconhecido é lamentado.

3

JUSTIÇA RESTAURATIVA E O ORDENAMENTO JURÍDICO
SÃO-TOMENSE

São Tomé e Príncipe é um micro-Estado insular africano de matriz
europeia com mais ou menos duzentos mil habitantes. Como qualquer
sociedade também trava batalha contra crimes, pois apesar da sua
dimensão territorial e populacional ser bastante exígua, ela enfrenta
desafios que muitas das vezes geram conflitos e precisam ser resolvidos
judicialmente.
Não obstante ser um Estado africano, a sua legislação é fortemente
influenciada pelo ocidente, fruto de colonização europeia (Portugal),
pelo que o modelo de justiça adotado é o punitivo-retributivo.
Porém, devido a sua dimensão territorial e o modo em que a população é distribuída nas ilhas, do litoral norte-noroeste ao sul, quase que
todos se conhecem, havendo casos em que são parentes. Assim, quando
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ocorre um conflito que culmina em crime quase todo o país ressente,
a novidade é espalhada como fogo de pólvora.
Uma particularidade de São Tomé e Príncipe é que tanto o infrator
quanto a vítima são facilmente identificáveis. Chegando, por vezes, a se
registrar condenação pública do infrator e ou culpabilização da vítima
pelo crime ocorrido, feito pela população mesmo antes do julgamento
pelos órgãos competentes. Durante semanas, e em determinado caso,
meses, a conversa do dia a dia gira em torno do crime ocorrido.
Esta particularidade são-tomense faz com que as vítimas sobretudo dos crimes de violência doméstica e de abuso sexual, além de não
poderem contar com nenhum apoio nos termos da legislação vigente,
sejam estigmatizadas e sofram discriminação.
Infelizmente, nos últimos anos tem ocorrido em São Tomé e Príncipe
crimes nunca antes visto e tem feito com que as autoridades governamentais e o cidadão comum têm vindo a exigir dos tribunais a aplicação
de penas mais severas e duras aos infratores.
A sociedade está convencida que se resolve o problema da criminalidade causando mais dor ao infrator ou que se diminui o índice de
criminalidade aplicando o princípio de tolerância zero. A realidade
tem estado a provar que não. A criminalidade não para de crescer, não
obstante penas mais duras estão sendo aplicadas.
Recentemente o governo anunciou a construção de mais uma cadeia
porque a atual não suporta nem comporta mais presos. Entende-se, que
não é necessário que se cause mais dor ao infrator, mais sim, torna-se
imperioso que se institua um sistema justo e eficaz, que pune os infratores de forma célere, justa e proporcional, fornecendo aos potenciais
infratores os suplementos necessários, que os levam a abster-se de
cometer delitos.
A justiça restaurativa aparece como única alternativa a justiça punitiva-retributiva nas Ilhas Maravilhosas. Senão vejamos:
1. Somente na justiça restaurativa a infração é compreendida em
seu contexto total: ético, social, econômico e político; onde a
vítima, o infrator e a comunidade têm papeis a desempenhar
na reparação do dano ocorrido.
2. A justiça restaurativa ajudaria a descongestionar os tribunais
e as procuradorias, no sentido dos casos de crimes menos
graves, que são a maioria, poderem ser tratados ou resolvidos
em outros âmbitos, ficando os tribunais com a responsabi-
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lidade de resolver os casos de maior gravidade e aqueles em
que não foi possível tratar por esta via.
3. A dimensão territorial e populacional permite a implementação
deste modelo sem que haja necessidade de grandes mudanças
no poder judicial.
4. Não obstante tenha havido reformas recentes na legislação
judiciária são-tomense, os agentes da justiça (juízes, procuradores, advogados) e o cidadão continuam clamando por
reformas no sentido agilizar a resolução dos conflitos.
5. São Tomé e Príncipe é um Estado membro das Nações Unidas e não pode ficar de fora desta nova visão que ao nível
mundial se tem e se vem fazendo justiça. Importa, que se
faça experiência, que haja demonstração para que paulatinamente possa ir adotando e adaptando a justiça restaurativa a
realidade são-tomense.
6. A única cadeia de São Tomé e Príncipe está cada vez mais
superlotada. O aumento de reclusos tem consequências no
erário público, pois o Estado deve garantir as condições mínimas para os detentos.
Quando se discorre sobre o ordenamento jurídico são-tomense, verifica-se que não há nenhuma legislação voltada para praticas restaurativas,
nem tão pouco existem articulados ou dispositivos de uma determinada
lei que preveja resolução de conflitos pela justiça restaurativa.
Todavia, a legislação penal concede ao juiz alguma discricionariedade
no processo, em que o juiz poderá usá-lo para estimular a aplicabilidade
da pratica restaurativa. O juiz poderá aconselhar as partes em conflitos
que se reconciliem, promovendo encontro entre o infrator, a vítima e
a comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A justiça restaurativa continua sendo um paradigma, apesar das
Nações Unidas terem feito aprovar uma Recomendação há pouco mais
de dez anos, apelando aos Estados-membros para que incluam no seu
ordenamento jurídico este modelo de justiça.
A justiça punitivo-retributiva atingiu o seu ápice e não tem sabido
dar respostas as exigências de justiça, sobretudo quando negligencia a
vítima, estando tão-somente interessada em sancionar o infrator.
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São Tomé e Príncipe tem todas as condições para adotar e adaptar o
modelo de justiça restaurativa ao seu ordenamento jurídico. Ao adotar e
implementar a justiça restaurativa no ordenamento jurídico são-tomense
irá contribuir para uma real transformação da democracia, promovendo
os direitos humanos, a cidadania, a dignidade e paz social esquecidos
no atual modelo de justiça punitivo-retributiva.
As autoridades são-tomenses devem galvanizar apoio da ONU para
implementar a Resolução no 2002/12 pela ONU e em parceria com
Brasil – país lusófono com alguma experiência em matéria da justiça
restaurativa – obter apoio técnico e jurídico no intuito de promover reformas visando implementação da justiça restaurativa no ordenamento
jurídico são-tomense.
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A Crise do Serviço Judiciário
Brasileiro e os Meios Alternativos1
de Resolução de Conflitos
Carlos Roberto da Silva2

INTRODUÇÃO
A atual conjuntura do Estado brasileiro caracteriza-se por uma crise
político-econômica que influencia negativamente o funcionamento do
Poder Judiciário, especialmente por potencializar “as demandas populares acerca de direitos sociais não efetivados na ordem concreta por
força de medidas de corte orçamentário dos poderes públicos”3. Este
mau gerenciamento estatal dos recursos, em uma interação sistemática,
contribui para a crise em todos os setores do Estado.
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A mencionada crise, consoante toda a divulgação feita pelo Conselho
Nacional de Justiça4 (CNJ), está revelada por números que explicam o
descrédito da população em relação ao serviço público que, sob o enfoque do princípio da eficiência (art. 37 da CRFB/88), o Poder Judiciário
deveria prestar à sociedade. Segundo dados estatísticos do citado órgão,
o ano de 2014 iniciou com 70,8 milhões de processos pendentes e foram
protocolados mais 28,78 milhões de casos novos (compreendidas todas
as esferas). Em contrapartida, a estrutura e todo o efetivo judiciário não
têm progredido na mesma proporção, de modo que a entrada de novos
processos tem sido maior do que a saída, provocando uma ascensão
ininterrupta da taxa de congestionamento de ações.
Todo este quadro – aliado a demais fatores políticos e econômicos
que também refletem de forma contrária à fluidez do sistema judiciário – gera, para o Poder Judiciário, a impossibilidade de cumprir suas
obrigações e atender de forma satisfatória aos anseios da Sociedade
contemporânea. Situação que acarreta como consequência natural o
descrédito da população com relação à adequada prestação jurisdicional
e à própria segurança jurídica fomentadora dos negócios e das relações
interpessoais.
Revelada a problemática, por todos conhecida, mas cuja solução
ainda está longe de se alcançar, buscou-se, neste estudo, traçar linhas
gerais sobre a atual situação do Judiciário, identificando as causas e
consequências mais relevantes da crise deste poder, apontando-se a
busca por métodos consensuais de resolução de conflitos como uma
das medidas que podem contribuir para o abrandamento dessa situação
que gera graves consequências sociais.

1

A CRISE: ASPECTOS GERAIS

Prefacialmente à abordagem da crise do serviço judiciário brasileiro,
é oportuno refletir sobre as palavras de Maffesoli5, que se utilizou do
bom senso empírico para dizer que “uma instância tornada onipotente
tende a deslizar rapidamente para a incompetência [...]. De tanto querer tomar conta de tudo, inclusive do detalhe, a instância paralisa-se
4

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Programa Justiça em números: relatório
de 2015, ano-base: 2014. p. 34. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 16 set. 2015.
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[...] a concentração dos poderes numa estrutura única [...] resulta no
contrário: a impotência”.
No Brasil, em rumo contrário ao do aumento das garantias constitucionais pós-ditadura militar estava – e ainda parece estar – a recalcitrância do Estado em promover a todos os novos Direitos. Assim, com
a ampliação do acesso formal ao Poder Judiciário sucedido da redemocratização, a procura pela tutela desses direitos constitucionalmente
assegurados aumentou, contribuindo para a eclosão no crescimento do
número de demandas postas à apreciação do Judiciário.
Antevendo referida situação, Watanabe6, em artigo contemporâneo
à Constituição Federal de 1988, prenunciou que o grave problema da
garantia dos novos direitos estava no fato de que muitos deles não seriam honrados, de todo ou parcialmente, gerando Conflitos de interesses,
muitos dos quais encaminhados ao Poder Judiciário.
Realmente, a ampliação do Acesso à Justiça, agregada à violação ou à
não promoção efetiva dos direitos formalmente consagrados, incidiu na
“explosão da litigiosidade”. Não bastava que os direitos fossem codificados, era necessária uma reestruturação administrativa; era imperioso
que o Estado criasse mecanismos eficientes para o enfrentamento dos
novos desafios que se propunham com essa positivação dos direitos.
Sob este prisma, Tasse7 chega a comparar o atual quadro do Poder
Judiciário brasileiro “ao inferno de Dante” e Przeworski8 assinalou que
“o crescimento das desigualdades sociais estimula os conflitos por lançar suspeitas de que o apoio a alguns grupos às reformas não passa de
defesa em causa própria”. Portanto, desde que se reconheça o Direito
de Acesso à Justiça para o resguardo dos direitos fundamentais e não se
proporcione de forma efetiva tais direitos, o aumento da litigiosidade
será certo.
Apesar deste quadro, não soa justo creditar o crescimento das
demandas no País tão somente às conquistas sociais consagradas na
“Constituição Cidadã”. Como apontaram Oliveira Júnior e Baggio9, “a
6

WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini et al. Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 130.
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TASSE, Adel El. A “crise” no Poder Judiciário. Curitiba: Juruá, 2001. p. 47.

8

PRZEWORSKI, Adam. Democracia e mercado: no Leste Europeu e na América
Latina. Tradução de Vera Pereira. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 252.
9

OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades; BAGGIO, Moacir Camargo. Jurisdição: da
litigiosidade à mediação. Revista Direitos Culturais. v. 3. n. 5. p. 112-113. dez. 2009.
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litigiosidade exacerbada é um fenômeno que [...] não tem causa recente, mas múltiplas causas remotas que, inclusive, por novas formas, se
renovam nos tempos que correm”.
O firmamento dos direitos expostos na Constituição de 1988 parece ter servido de chamariz para a busca ao Poder Judiciário; mas as
transformações sociais – que podem ser “de cunho político-jurídico
(chamadas de “tendência no Direito”), conceitual (com a introdução
da noção de sociedade complexa), comportamental (com a questão do
aumento da litigiosidade) e estrutural (a partir da ideia de massificação
dos conflitos)”10 – tiveram e têm implicações ainda mais determinantes
para o crescimento da litigiosidade ajuizada.
A seguir, analisa-se esse contexto de crise do Judiciário, caracterizada notadamente pela morosidade crônica, que tem como principais
consequências a ineficiência na prestação jurisdicional e o descrédito
desse poder como pacificador social.

2

A MOROSIDADE PROCESSUAL

Já dizia Rui Barbosa11: “justiça atrasada não é justiça, senão injustiça
qualificada e manifesta”. E a razoável duração do Processo, conforme
Ferraz12, “é concebida como corolário do acesso à justiça qualificado,
elemento do processo efetivo e, ainda, desdobramento do devido processo legal.”
Das multifacetadas consequências da crise do Judiciário brasileiro,
a de maior repercussão social parece ser a morosidade processual. E
esta, por sua vez, tem como uma das causas os grandes números que
quantificam o abarrotamento de litígios no Judiciário e retardam a
materialização das decisões. E por meio destas soluções às controvérsias ao tempo da razoável duração do processo, ao Judiciário caberia
apresentar uma efetiva prestação jurisdicional à população a quem o
Estado brasileiro deve servir.

10

TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do Judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 45.
11

BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Edição popular anotada por Adriano da Gama
Kury. 5. ed. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 1999. p. 40.
12

FERRAZ, Leslie Shérida. Acesso à Justiça: uma análise dos Juizados Especiais
Cíveis no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2010. p. 178.
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A garantia à razoável duração do processo integra o rol dos direitos
humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem – aprovada
pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 10.12.1948 – já
consignou que “[...] todo homem tem direito a receber, dos tribunais
nacionais competentes, remédio efetivo para os atos que violem os
direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição
ou pela lei”.13
Na esfera internacional, especificamente no continente europeu,
tem-se a positivação deste Direito na Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia14, em seu artigo 47.
Na Espanha, a Constituição15 também prevê o direito a um processo
“sin dilaciones indebidas”. A Constituição de Portugal, por seu turno,
prevê o Direito de Acesso à Justiça como uma garantia fundamental,
decorrente dos artigos 5o e 6o da Convenção Europeia, prevendo também
que ele ocorra em tempo razoável.16 Cebola17 afirma que em Portugal, há
tempos se iniciou a construção de um modelo de Justiça que se propõe
a ajustar “o modo de resolução dos conflitos aos seus exactos contornos
de forma a que, assegurando-se o acesso ao direito e aos tribunais, se
garanta igualmente a todos que as causas em que intervenham sejam
objecto de decisão em prazo razoável” e também “que os procedimentos
judiciais sejam ‘caracterizados pela celeridade e prioridade de modo a
obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações [dos]
direitos’”, como determinam os itens 4 e 5 do artigo no 20 da Constituição da República Portuguesa.

13

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS HOMENS. Disponível em:
<http://www.dudh.org.br/>. Acesso em: 22 jan. 2015.
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UNIÃO EUROPEIA. Carta dos direitos fundamentais da. In: Jornal Oficial das
comunidades europeias, dez. 2000. p. 9. Disponível em: <http://www.europarl.
europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2014.
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prazo razoável. In: DE OLIVEIRA, António Cândido (Coord.). Estudos em comemoração do 10o aniversário da licenciatura em Direito da Universidade do Minho.
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O Direito ao processo em tempo razoável também está positivado e
expresso na Constituição Brasileira18, em seu artigo 5o, desde a Emenda
Constitucional 45/2004.
Incitada por esta visão, Cebola19 complementa dizendo que a Justiça
portuguesa, atenta ao fato de que os contornos jurídicos e sociológicos
dos Conflitos são diferenciados, busca ajustar suas respostas dentro
deste contexto, reservando “a formalidade e os meios da via judicial
para as causas em que a auto-composição dos litígios não se afigure
viável ou desejada pelos litigantes”. No mesmo norte, e ainda citando a
jurisdição portuguesa, Matos20 afirma que a busca por maior celeridade
“convoca a necessidade imperiosa de uma elevada taxa de conciliações
judiciais, sendo hoje, na generalidade dos códigos europeus, a missão
conciliatória do juiz erigida como um princípio director do processo”.
Nesse sentido, para a resolução consensual das demandas na Justiça portuguesa foram criados os julgados de paz21, com “competência
exclusiva para ações declarativas e para questões cujo valor não exceda
15.000,00 Euros”.
O Julgado de Paz “trata-se de uma jurisdição própria, isto é, de um
conjunto de instituições judiciárias, mas não judiciais, o que tem profundas consequências, que também resultam claramente do ordenamento
judiciário português: Lei no 62/2013”22. A Constituição portuguesa
reconhece este instituto no seu art. 209o, 223. Portugal conta com 25
Julgados de Paz, conforme último relatório publicado24, “embora haja
18
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Coimbra Editora, 2010. p. 133.
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outros criados, mas nunca instalados”. No ano de 2014 foram distribuídos 10.493 processos; findos 9.752; ficando pendentes 4.561. O tempo
médio de resolução é de 80 dias, e este prazo é considerado moroso
pelo judiciário português.
No Brasil, a solução para a tutela de direitos em causas de menor
complexidade e de pequeno valor econômico tem sido dada no âmbito
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça comum e da Justiça
federal, Leis no 9.099/95 e 10.259/01, respectivamente, e dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, Lei no 12.153/09.
Araújo25 já apontou que uma parcela da população brasileira definiu
que o Poder Judiciário seria o pior poder do País, pois “além de lento, é
anacrônico, mal aparelhado e injusto”, sendo que a maioria considera
que a lentidão na tramitação dos processos seria o pecado inescusável
da instituição.
Segundo dados colhidos pelo IPEA na pesquisa encomendada pelo
Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2011, os próprios entes públicos utilizam de forma predatória o sistema judiciário, propondo e,
principalmente, resistindo a demandas que poderiam ser resolvidas
no âmbito administrativo, se melhor organizado estivesse, ou não mereceriam resistência em defesas ou recursos que só visam retardar o
momento de cumprimento da obrigação. Nesse sentido, sustenta-se a
hipótese de que a sobrecarga experimentada pelo Judiciário brasileiro se
deve, em grande parte, ao próprio Estado, que não legisla ou administra
seguindo princípios de eficiência e economia de custos, provocando um
sistema de autocontaminação.
Conforme estatísticas do programa Justiça em números26, do Conselho Nacional de Justiça, atualizados anualmente, o ano de 2014 iniciou
com 70,8 milhões de processos pendentes e foram protocolados mais
28,78 milhões de casos novos (compreendidas todas as esferas). A taxa
média de congestionamento foi de 71,4%, ou seja, de cada 100 processos
que tramitaram no ano, aproximadamente 30 foram baixados. Neste
cenário, “desde o ano de 2011 o quantitativo de processos baixados é
inferior ao de casos novos, ou seja, o Poder Judiciário não consegue

25

ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Responsabilidade Objetiva do Estado pela
morosidade da Justiça. Campinas: Copola, 1999. p. 55.
26
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de 2015, ano-base: 2014. p. 34. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 16 set. 2015.
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baixar nem o quantitativo de processos ingressados, aumentando ano
a ano o número de casos pendentes.”27
Morais28 sugestiona que para se discutir as relações entre o tempo
e o processo, “é necessário recordar que o tempo do processo não é um
tempo ordinário”. Do mesmo modo “que o espaço Judiciário reconstrói,
por oposição ao abandono da Sociedade, um interior que encarna a
ordem absoluta, o tempo do processo interrompe o escoamento linear
do tempo cotidiano.” Para ele, “o primeiro insinua-se neste como uma
ação temporária que, dada a sua ordem e a sua regularidade, compensa
as lacunas do tempo profano, que se ritualiza para tornar-se processual.”
A morosidade da Justiça prejudica a efetividade dos direitos fundamentais. Calmon29 conclui que o processo deixa de ser efetivo quando
ele passa a ser caro e demorado, quando deixam de existir possibilidades
efetivas de busca por uma solução judicial e, ainda, quando a decisão
se torna obsoleta em razão do tempo decorrido entre a apresentação e
necessidade do pedido até a prolação do decisum. Para o autor, Justiça
lenta é denegata giustizia. A ininterrupta demanda processual é um fator
multiplicador dos problemas tão recorrentes na Justiça, pois a enorme
quantidade de processos exige “mais tempo para a conclusão de cada
um, o que diminui a eficácia e aumenta o custo da Justiça, refazendo-se
o ciclo vicioso”.30
Nos dias atuais, o tempo do processo tem assumido importância
vital. Em uma sociedade em que as informações têm sido difundidas de
forma bastante célere (em especial pela tecnologia das comunicações),
a cobrança dos jurisdicionados e administrados para a rápida prestação
jurisdicional foi ampliada. A sociedade da era digital está acostumada
a respostas imediatas.
Desta forma, “com muito maior razão se pode afirmar que a justiça
tem de ser feita da forma mais rápida possível, sempre observados os
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preceitos constitucionais que devem ser agregados ao princípio da celeridade e razoável duração do processo”.31
No mundo globalizado, complementa Ribeiro32, “tudo é instantâneo, morosidade – seja do que for, particularmente a morosidade que
lese uma coisa tão central e quotidiana como não pode deixar de ser a
justiça – é sentida de forma especialmente dolorosa.”
Becker33 agrega que “uma sociedade de massa não se contenta com
uma justiça artesanal”. A sociedade “partiu para a produção industrial,
marcada pela otimização dos recursos”. Contudo, a produção em escala
industrial também não é mais suficiente, posto que “uma sociedade
guiada pelo culto à velocidade não se contenta nem com a produção
industrial”; e o resultado disto é que a economia “cobra da política e
do direito [...] uma aceleração nos processos decisórios, que acompanhe
sua própria aceleração”, para isso “requer um tratamento que considera
adequado aos meios técnicos utilizados: o digital”.
Lipovetsky34 afirma que a modernidade trouxe consigo um grande
impacto no quesito “tempo”; a obsessão pelo “tempo” se apossou de
todos os aspectos da vida, e não mais apenas do trabalho. Para ele, “a
sociedade hipermoderna se apresenta como a sociedade em que o tempo
é cada vez mais vivido como preocupação maior; a sociedade em que se
exerce e se generaliza uma pressão temporal crescente”.
Ao tratar da temática no âmbito dos mercados transnacionais,
Faria35 entende que, com os avanços da informática, a revolução da
31
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2013. p. 250.
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microeletrônica e o avanço das telecomunicações, o processo decisório
está cada vez mais instantâneo. Ou seja, o tempo na economia globalizada não respeita fusos horários. Nesta linha, os grandes agentes
econômicos, em busca de uma resolução mais célere de suas questões, têm evitado os tribunais e optado por mecanismos mais ágeis e
dinâmicos como a Mediação e a Arbitragem, porquanto seu pragmatismo e sua flexibilidade “han sido contrapuestos cada vez más a las
normas y a los procedimientos altamente ritualistas de los modelos
continentales, considerados poco objetivos, lentos e incompatibles
con los imperativos de la globalización”.
Na contemporaneidade, parece certo dizer que a Sociedade exige
que as demandas sigam no compasso da era digital e não enxerga outra
medida de tempo senão aquela da sua realidade; um ritmo diverso será
tido como ineficiente, provocando sentimentos de desilusão e descrédito.

3

A INEFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

Sendo a função primordial do Poder Judiciário a efetiva tutela dos
direitos e interesses legítimos das pessoas, ao retardar ou deixar de
cumprir adequadamente esta prestação jurisdicional, sugere-se pensar
que esse serviço de natureza pública se torna ineficiente; logo, injusto.
Pois a Justiça, como alerta Rawls36, “é definida de modo a ser consistente
com a eficiência [...] tem primazia sobre a eficiência. [...] um esquema
perfeitamente justo é também eficiente.” A mais relevante causa da atual
ineficiência do Judiciário, como se viu, parece mesmo ser a morosidade.
De sua parte, Tasse37 acredita que o cidadão brasileiro, ao olhar
para o seu Estado, observa que há “uma total ineficiência da estrutura
existente, que se limita à cobrança das altas cargas tributárias e a investimentos nulos, na real construção de uma sociedade mais digna”.
E neste quadro está inserido o Poder Judiciário “como parte do Estado
ineficiente e incapaz de atender aos interesses populares. O que se precisa e o que se deseja é uma reestruturação do Estado brasileiro como
um todo, incluindo-se o Poder Judiciário no campo das mudanças”.

36

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 84.
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Tenenblat38 aponta que “dentre os diversos fatores que concorrem para
a ineficiência do Judiciário brasileiro e para a morosidade na tramitação
das ações, [está] o imenso número de processos que abarrota prateleiras
de varas e tribunais”. Esta situação do avolumamento de demandas no
Poder Judiciário leva à ideia de que esse poder encontra-se em uma crise
paradoxal, porquanto, na medida em que o acesso ao Judiciário deve
ser amplo, a fim de tornar efetivos os direitos fundamentais; ao mesmo
tempo, o número de ações deve ser reduzido de forma que o Judiciário
possa cumprir satisfatoriamente suas atribuições constitucionais.
Entretanto, esclarece o precitado autor39 que tal paradoxo não é
real, uma vez que, ao observar a situação com maior profundidade,
percebe-se que o problema reside na péssima distribuição do Acesso
à Justiça entre a população; ou seja, “a mesma Justiça, que permanece
praticamente desconhecida e inacessível para grande parcela do povo
brasileiro, é utilizada de forma excessiva e abusiva por determinados
setores da sociedade”.
O Conselho Nacional de Justiça40 divulgou notícia confirmando esta
tendência da banalização do Poder Judiciário. Em dados colhidos pela
instituição, verificou-se que os Juizados Especiais – criados com a proposta de oferecer um mecanismo menos burocrático e mais acessível à
população, em especial, de baixa renda –, com menos de duas décadas
de existência já apresentam uma sobrecarga de processos sem a devida
correspondência de recursos e pessoal.
Com a consolidação do regime democrático no Brasil, afiança
Abreu41, tem sido cobrada uma postura do Poder Judiciário não apenas
relacionada à “estonteante explosão de conflitos individuais” que expõe
de maneira drástica a “sua ineficiência funcional numa Sociedade em
profunda transformação”.
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Pinheiro42 pondera que “o descontentamento em relação à Justiça
não é, porém, um fenômeno recente ou restrito ao Brasil, mas um sentimento antigo e disseminado. Por toda parte, severas críticas são feitas ao
modo de funcionamento do judiciário”. No caso do Brasil, parece certo
que a sua ineficiência decorre de causas amplamente arraigadas por um
perfil administrativo e historicamente sedimentado e que “os problemas
decorrentes dessa matriz histórica são acentuados pela instabilidade do
arcabouço jurídico do País, pelo arcaísmo e excessivo formalismo dos
códigos de processo e pela má formação [dos] ‘operadores do direito’”.
Nesse aspecto, Faria constrói uma discussão acerca da própria limitação estrutural das instituições judiciais no que diz respeito ao seu perfil
arquitetônico e à crescente complexidade do mundo contemporâneo. Seu
formalismo excessivo impossibilita a visão desta complexidade e “sus
principios generales, sus reglas y sus procedimientos ya no consiguen
regular y disciplinar, guardando la debida coherencia sistémica, hechos
multidimensionales y heterogéneos.”43
Entrave diverso, encontrado por Silva44, “é a dificuldade de adaptação
às novas realidades da sociedade” e esta “tem avançado mais do que o
direito pode acompanhar.” Por conseguinte, “o sistema jurídico brasileiro, baseado em pilares positivistas, entrava intensamente a decisão
dos litígios”, uma vez que a legislação não prevê todas as situações
passíveis de ocorrer no mundo dos fatos. Como disse Alexy45, “nenhum
dador de leis pode criar um sistema de normas que é tão perfeito que
cada caso somente em virtude de uma simples subsunção da descrição
do fato sob o tipo de uma regra pode ser solucionado”.
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Silva46 completa dizendo que embora o Código de Processo Civil
permita ao juiz recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais
de Direito quando não houver norma legal específica (artigo 126), a
mentalidade do magistrado ainda é um obstáculo a ser transposto, pois,
nas palavras do citado autor “o juiz não foi acostumado a libertar-se do
vínculo legal, ou seja, de considerar que, por trás de sua sentença, não
há uma norma que justifica o seu ato”47.
Há ainda outra “forte condicionante de ineficiência”, apontada por
Moreira48 como “uma que ainda não mereceu a devida atenção em termos de reforma do sistema: a extrema litigiosidade do poder público no
Brasil.” Para ela, realmente, “com permissivo em um sistema recursal
anacrônico e ao fundamento da indisponibilidade dos bens públicos”,
tornou-se recorrente o investimento em recursos e brechas legais para
a procrastinação indefinida das ações judiciais em que o ente público
poderá sair vencido.
Nesse sentido, ao observar um grupo de advogados na condução da
defesa de uma grande operação contra a corrupção ocorrida no Brasil,
Falcão49 ponderou que “eles [os advogados] ainda se ancoram no campo
das abstrações, e não no dos fatos. Buscam a nulidade dos processos,
esquecendo do mérito o que é certo o que é errado”. Para o jurista, “esse
tipo de defesa, de plantar nulidades para colher prescrição, só deturpa
o sentido original do Judiciário e provoca um engarrafamento de casos,
sem alcançar o cerne das discussões” e afirma que “os Tribunais mais
avançados não eternizam mais debates que, no lugar de fazer justiça,
apenas adiam ou mesmo a evitam”.
Numa visão holística, Mancuso50 acredita que há três grandes fatores
que determinam o déficit de qualidade na resolução dos Conflitos. São
eles: “(i) política judiciária calcada no incessante aumento da estrutura
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física; (ii) avaliação de desempenho por critério quantitativo (in put e
out put de processos)”; e, por fim, “(iii) tendência à judicialização dos
conflitos, e o seu corolário: resistência aos (ou desconhecimento de)
outros modos de resolvê-los”.
O perigo destas posturas, apontadas por estes estudiosos, enuncia o
Ministro Marco Aurélio51, é que “a perda dos valores simbólicos, carcomidos pelas algemas da lentidão, inevitavelmente acabará resultando na
prevalência da lei do mais forte, na exacerbação do poder econômico”, o
que acaba “acabrunhando sempre e mais o desvalido cidadão comum”,
que passa a desacreditar na Justiça.

4

PODER JUDICIÁRIO COMO PACIFICADOR SOCIAL

O Poder Judiciário, ideal imaginário de um Estado Democrático de
Direito, pela morosidade e ineficiência com que atua, parece tornar intransponível a distância entre as expectativas da população e os efeitos
de sua atuação, fazendo com que a Sociedade brasileira seja incapaz de
identificar nele um instrumento de construção/efetivação da democracia.
Nessa esteira, entende Toaldo que “o Judiciário se torna uma instituição
que precisa enfrentar o desafio de alargar os limites de sua jurisdição,
modernizar suas estruturas organizacionais e rever seus padrões funcionais para sobreviver como um poder autônomo e independente”.52
Pondera Bezerra que “a finalidade primordial do direito é resolver
conflitos. Pacificá-los e pacificar a sociedade. Contudo só atinge essa
finalidade quando utilizado e aplicado de forma justa”.53 E a Justiça,
como assevera Rawls54, “é a primeira virtude das instituições sociais,
como a verdade o é dos sistemas de pensamento”.
Para que se prossiga na análise do atual descrédito do Poder Judiciário
ao aplicar o Direito e corresponder às expectativas sociais de se fazer
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Justiça, convém também mencionar a acepção de Dallari55 de que “o
Direito é o padrão objetivo do justo, eis a primeira ideia fundamental.
Todos os indivíduos, em qualquer meio social, possuem um senso de
justiça e proferem julgamentos, de aprovação ou reprovação, perante
cada fato da vida social.” Assim, afirma o autor que, por meio da livre
expressão dos membros de um grupo social que se vão “revelando os
procedimentos que a generalidade considera justos. Esses procedimentos, convertidos em normas jurídicas fundamentais, constituem um
padrão objetivo de justiça.” Portanto, “o Direito autêntico não é mera
expressão da preferência de alguns indivíduos ou de alguns grupos, mas
é o reflexo do sentimento generalizado de Justiça.” E este sentimento,
pondera-se, pode estar atualmente comprometido.
Theodoro Júnior56 afirmou que, no Brasil, assim como em alguns
países europeus, modernamente há um grande número de medidas de
urgência que conferem ampla tutela aos litigantes de maneira menos
burocrática. Entretanto, adverte que, “nada obstante toda essa modernização processual, a justiça brasileira continua desacreditada aos olhos
da sociedade pela excessiva demora na solução dos litígios. É a dura
e lastimável realidade”. Em suas críticas, o autor lamenta ser o Poder
Judiciário o mais burocratizado dos poderes estatais, além disso, afirma
ser este o poder mais ineficiente na produção de efeitos práticos, mais
refratário à modernização, mais ritualista; sendo estes os motivos de
sua “impotência para superar a morosidade de seus serviços e o esclerosamento de suas rotinas operacionais”.
Os tradicionais mecanismos processuais, como disse Faria57, são
insuficientes para “ejercer de manera eficaz su función de absolver tensiones, dirimir conflictos, administrar disputas, neutralizar la violência
y diseminar una expectativa de justicia entre los ciudadanos”.
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Nesse passo, Grinover58 também destacou que “a crise da Justiça
está na ordem do dia: dissemina-se e serpenteia pelo corpo social,
como insatisfação dos consumidores de Justiça, assumindo as vestes
do descrédito nas instituições; atinge os operadores do direito e os
próprios magistrados”. Estes, impotentes diante da complexidade dos
entraves da função jurisdicional, desdobram “em greves e protestos”
uma indignação que “ricocheteia, enfim, pelas páginas da imprensa e
ressoa pelos canais de comunicação de massa, assumindo dimensões
alarmantes e estimulando a litigiosidade latente. A Justiça é inacessível,
cara, complicada, lenta, inadequada.”
Barbosa Moreira59 considera “diversificadas as causas do insatisfatório desempenho da máquina judiciária, em função da variedade do
contexto institucional, econômico, social, cultural em que ela é chamada
a trabalhar.” Consoante Zanferdini60, “na sociedade contemporânea, em
que o peso da opinião pública é fortemente influenciado pelos meios
de comunicação, isso fatalmente acarreta o descrédito do Judiciário e
sua deslegitimação como Poder”.
Nery e Nery Júnior61 consideram que “a (re)constitucionalização de
1988 propôs um período de confiança e estímulo ao cidadão em relação
aos órgãos jurisdicionais”, mas criou um grande leque de opções para
resolução de conflitos pela via judicial e logo “desencadeou uma onda
de frustrações, desconfianças, descréditos na máquina jurisdicional
estatal que, [...] por óbvio, não conseguiu atender satisfatoriamente a
este acréscimo de novas demandas”.
Para que ocorram estas transformações, a cultura do conflito, já
apontada pelo Conselho Nacional de Justiça62 como a raiz do problema
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da tão mencionada crise do Judiciário, deve ser analisada detidamente.
E esta cultura, no dizer de Pássara63, “es tradición jurídica, transmitida,
elaborada y re-elaborada por la lectura e interpretación de textos y la
comprensión de las prácticas sociales que esos textos motivan.” Nesse
sentido, tem-se a possibilidade de uma mudança de hábitos dos operadores do Direito, de forma que haja, gradativamente, uma mudança de
mentalidade de toda a população, a fim de que a cultura da sentença
seja substituída pelo desejo de pacificação sem litigância.

5

OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
COMO INSTRUMENTOS EFICIENTES DE COMBATE À CRISE
DO PODER JUDICIÁRIO

Pelo conhecimento empírico, parece correto sustentar que os
Processos Judiciais são os métodos ditos tradicionais de obtenção da
Pacificação Social. Conforme Chiovenda64, quando há falha na prestação espontânea da norma, “substituir-se-lhe-á a realização mediante o
processo.” Calmon Filho65 também pondera que, surgindo o Conflito
pela inobservância da norma, “a jurisdição estatal apresenta-se como
meio ordinário a esse fim destinado”.
Catena et al.66 indicam que “la jurisdicción [...] es, pues, un método
de resolución de los conflictos”, mas ponderam que, na atualidade, não
se pode afirmar que a Jurisdição assume com exclusividade o poder de
resolver os Conflitos.

63

“é tradição jurídica, transmitida, elaborada e reelaborada pela leitura e interpretação
de textos e a compreensão das práticas sociais que estes textos motivam” (tradução
livre). PÁSSARA, Luis. Los actores de la justicia latinoamericana. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2007. p. 26, 38-39.
64

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Tradução de
Paolo Capitanio. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 55. Título original: Instituzioni
di diritto processuale civile. Primeira edição em: 1942.
65

CALMON FILHO, Petrônio. O conflito e os meios de sua solução. Revista Síntese
Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, RS, v. 12, no 71, p. 37-51, maio/jun. 2011.
66

“A Jurisdição [...] é, pois, um método de resolução de conflitos” (tradução livre do
autor da presente Tese). CATENA, Victor M. (Director); CEBRIÁN, Marco V.; FLUJA,
Vicente G.; MANZANARES, Raquel C.; SUARÉZ-BÁRCENA, Emilio; CONTRERAS,
Luis M. Manual de Organización Judicial. 3. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. p. 73.

A Crise do Serviço Judiciário Brasileiro e os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos

319

Carnelutti67, por seu turno, observa que “a composição da lide
também se pode obter por meios diferentes do processo civil; colocada
como função dele tal composição, entende-se que, para denotar tais
meios pode ser o conceito equivalente.”68
Na presente pesquisa, sugere-se, pois, que o método convencional
de pacificação, baseado na litigiosidade, deva ser complementado por
meios não adversariais, em busca de um melhor atendimento, pelo Estado, das necessidades da Sociedade. Consoante Duarte69, é por meio
do processo que “a sentença é implementada” e a Sentença é “a forma
mediante a qual o código do direito se atualiza a respeito das expectativas e materializa seu grau evolutivo”. No entanto, pode-se defender
que muitas ações levadas ao Judiciário poderiam ser resolvidas sem o
enfrentamento do longo caminho processual. Em determinados casos,
muitas controvérsias podem ser sanadas desde logo em uma audiência
conciliatória, de Mediação ou mesmo mediante uma Negociação extrajudicial, resolvendo, pois, a disputa judicializada pela utilização de
outros mecanismos de pacificação.
Nessa senda, merecem destaque as palavras de Nalini70 quando diz
que “a sociedade brasileira não pode ser convertida num grande tribunal. Nem todas as causas podem ser submetidas ao convencionalismo
de uma decisão judicial, lenta e custosa, hermética e ininteligível para
a população”. O autor também compactua do entendimento reforçado
por Atienza de que “o Judiciário há de ser reservado para as grandes
questões”.
Nesse contexto, pode-se cogitar que os Meios Alternativos de pacificação têm assumido um importante papel na Sociedade atual, conforme
indica Sales71, “o crescimento dos grupos sociais organizados e das empresas têm provocado o desenvolvimento de novas formas de Processos
decisórios de conflitos que possibilitem a solução de controvérsias com
67
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a eficiência e a qualidade desejadas”. Para ela, estas mudanças sociais
têm demonstrado a necessidade de o padrão resolutivo de Conflitos –
Judiciário – passar a conviver com esses padrões informais.
Desde sua formação, nos idos dos anos setenta, os Meios Alternativos, segundo Atienza72, eclodiram de um grande interesse, por parte dos
norte americanos, por estudar e analisar as possibilidades de utilização
de novos sistemas para a resolução dos Conflitos que não apenas em
esfera judicial, dando início a um movimento conhecido como ADR
(Alternative Disoute Resolution). Tal movimento logo se expandiu para
a Europa e América Latina, expondo as vantagens que estes procedimentos alternativos tinham em relação ao procedimento jurisdicional
convencional.
Como assinala Rius73, em 1976, quando Warren E. Burger, magistrado
do Tribunal Superior nos Estados Unidos da América, convocou a Conference Roscoe E. Pound para analisar as causas do descontentamento popular
com a administração da Justiça de Saint Paul, avivou-se o interesse das
instituições legais pelas vias alternativas de resolução de Conflitos; estas
novas fórmulas se baseavam em um maior protagonismo das partes no
momento de decidir suas diferenças. Para a estudiosa, a necessidade
de reconhecimento de uma maior intervenção dos próprios afetados na
gestão do Conflito se fazia mais evidente e lógica nas problemáticas com
maior transcendências pessoal e relacional. Assim, no ano de 1990, o
Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Resolução de Litígios
Administrativos, obrigando que todos os organismos federais criassem
políticas para a utilização das ADRs.
Nos anos 80, estes novos sistemas chegaram à Europa e foram
recepcionados integrando seus princípios básicos de voluntariedade,
confidencialidade, imparcialidade e neutralidade no que diz respeito
aos mediadores.74
No Direito britânico, “a escolha por vias de solução de conflitos que
não as oficiais, tanto por motivos econômicos como por outros quaisquer,
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RIUS, Anna Vall. Sistemas mixtos de gestión colaborativa de conflictos. In: Materiales del libro blanco de la mediación en cataluña. v. 2. Catalunya: Centre d’Estudis
Jurídics y Formació Especialitzada, 2011. p. 261-262.
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RIUS, Anna Vall. Sistemas mixtos de gestión colaborativa de conflictos. In: Materiales del libro blanco de la mediación en cataluña. v. 2. Catalunya: Centre d’Estudis
Jurídics y Formación Especialitzada, 2011. p. 261-262.
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é apoiada e patrocinada pelo governo e pela atividade judicial” e, como
pontua Andrews75, a ideia é que “o processo judicial seja considerado
como a última opção para os litígios na Inglaterra”.
No Brasil, conforme Silva76, os Meios Alternativos de solução de
controvérsias tiveram um grande avanço a partir da vitoriosa experiência dos Juizados Especiais de Pequenas Causas (Lei no 7.244/84). Após
a edição desta Lei, que tinha como proposta a facilitação do Acesso à
Justiça, “ficou clara a aspiração social por métodos que pudessem servir para a resolução dos conflitos sociais fora dos meandros do Poder
Judiciário”. O autor afirma que, não obstante essa atenção voltada aos
Meios Alternativos de resolução de Conflitos a partir dos Juizados de
Pequenas Causas e, após, os Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), “não
temos em nosso país uma cultura na utilização de meios alternativos de
resolução de conflitos, [...] mas podemos observar uma grande tendência
do crescimento destes institutos”.
Neste ponto, vale ressalvar que, no Brasil, na própria Constituição
do Império77 já havia texto legal prescrevendo acerca dos institutos da
Arbitragem e Conciliação. Previa o artigo 160 que “nas cíveis e nas penais
civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas
sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as
partes”. Ainda, o artigo 161 estabelecia que “sem se fazer constar que
se tem intentado o meio de reconciliação, não se começará processo
algum”. Apesar disto, estes mecanismos nunca foram efetivamente
consolidados na prática jurídica convencional.
No repertório de propostas para modernizar o setor jurídico, entende Bergoglio78 que a incorporação de Meios Alternativos de resolução
de Conflitos tem sido entendida como a ferramenta principal para se
75

ANDREWS, Neil. O moderno processo civil: formas judiciais e alternativas de
resolução de conflitos na Inglaterra. Orientação e revisão da tradução de Teresa Arruda
Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2009. Título original: The modern civil process: judicial and
alternative forms of dispute resolution in England. p. 32.
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SILVA, Antônio Hélio. Arbitragem, Mediação e Conciliação. In: LEITE, Eduardo de
Oliveira (Coord.). Grandes Temas da Atualidade: mediação, arbitragem e conciliação.
v.7. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 21.
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BRASIL. Constituição do Império. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 1o jul. 2015.
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BERGOGLIO, María Inés. Reforma judicial y acceso a la justicia: reflexiones a
propósito de la evaluación de la mediación en Córdoba, Argentina. In: BASSIL, Sonia
Boueir. El acesso a la justicia: contribuciones teórico-empíricas en y desde países
latinoamericanos. Madrid: Dykinson, 2010. p. 53-54.
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atingir, simultaneamente, as metas de melhorar o acesso à Jurisdição
e a eficiência do funcionamento dos tribunais, sem aumentar desproporcionalmente o gasto público com a Justiça.
Segundo dados da Revista Catarinense de Solução de Conflitos
– RCSC79, algumas instituições do Estado de Santa Catarina têm se
colocado como divulgadoras dos Meios Alternativos de pacificação de
Conflitos, em razão das vantagens proporcionadas por estes métodos; a
revista cita algumas destas instituições engajadas na propagação destes
sistemas, dando destaque ao Conselho Regional de Contabilidade, que
lidera como entusiasta na promoção – em conjunto com o Fecema – do
Secmasc80 e do Mutirão de Conciliação e Arbitragem. Pronunciando-se a
respeito, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Adilson
Cordeiro, enfatizou que “sabemos a importância do tema, pois evita
a judicialização de muitas causas que podem ser resolvidas sem lotar
ainda mais a Justiça com novos processos”.81
O Conselho Nacional de Justiça também tem desenvolvido, com bastante regularidade, projetos que visam incentivar os Meios Alternativos
de resolução de Conflitos. De forma ampla, pode-se citar a criação do
Programa Juizados dos Aeroportos, instituído com esteio nos artigo 125,
§ 7o, da Constituição Federal82, bem como artigo 94 da Lei no 9.099/9583
79

Sesmac populariza resolução de conflitos na esfera extrajudicial. Revista Catarinense de Solução de Conflitos – RCSC, Florianópolis, set. 2013. Ano 1, no 1, p. 3-33.
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O SECMASC – Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina
é um evento de iniciativa da FECEMA – Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem em conjunto com o CRCSC – Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina, e prima por proporcionar aos presentes o aprimoramento de seus
conhecimentos sobre as formas alternativas de resolução de conflitos; oportunizar a
integração e a troca de experiências das instituições especializadas, dos interessados e
pessoas que exercitam as formas alternativas de resolução de conflitos; contribuir para
a divulgação da cultura da Negociação, da Conciliação, da Mediação e da Arbitragem
como formas eficientes de pacificação de conflitos. (Informações vertidas do endereço
eletrônico da Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Disponível
em: <http://www.fecema.org.br/secmasc/iv-apresenta>. Acesso em: 25 ago. 2014).
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“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos
nesta Constituição. [...] § 7o O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a
realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.”
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“Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas
fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações
de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas.”
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e artigo 176 do Código de Processo Civil84. Esta iniciativa pretende evitar
o desgaste de muitos usuários do transporte aéreo, resolvendo pequenos contratempos ainda no interior dos aeroportos. Com o Provimento
no 11/201085, o Conselho Nacional de Justiça passou a uniformizar os
procedimentos pertinentes ao funcionamento de Unidades do Poder
Judiciário instaladas em aeroportos brasileiros, e o encaminhamento
para o juízo competente dos pedidos iniciais nelas formulados.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – assim como
os demais Estados e Distrito Federal – também tem adotado diversas
medidas no sentido de proporcionar à população mecanismos eficientes de Pacificação Social. O Conselho Gestor do Sistema de Juizados
Especiais e Programas alternativos de solução de Conflitos foi criado
na estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado com o fito
de “estabelecer políticas, fixar diretrizes, planejar e orientar o funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Casas da Cidadania
e demais programas voltados à cidadania e à solução não adversarial
de conflitos”.86
Neste sentido, o Conselho Gestor, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, tem desenvolvido grandes projetos, verbi gratia, a Casa da Cidadania, criada com o objetivo de “humanizar a Justiça, implementando
ações que visem o pleno exercício da cidadania, gerando uma cultura de
democracia participativa, como corolário de uma prática integrada com a
comunidade”.87 No ambiente deste projeto, regulamentado no Tribunal
de Justiça pela Resolução no 07/08-TJ, são priorizadas as práticas de
Pacificação Social, de Conciliação e Mediação e os demais meios não
adversariais de solução de Conflitos (artigo 1o).
A Resolução no 23/06 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina regulamentou a criação, instalação e funcionamento dos Pos84

Art. 176. Os atos processuais realizam-se de ordinário na sede do juízo. Podem,
todavia, efetuar-se em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, ou
de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento no 11. Disponível em: <http://
www.tjsc.jus.br/institucional/juizadosaeroportos/Provimento%2011.2010%20CNJ.
pdf>. Acesso em: 1o dez. 2014.
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BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ato Regimental no 76/2006. Disponível em: <http://www.tjsc.jus.br/institucional/conselho_gestor/conselho_gestor.
html>. Acesso em: 27 nov. 2014.
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BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Casas da Cidadania. Disponível
em: <http://www.tjsc.jus.br/institucional/casadacidadania/cidadania.htm>. Acesso
em: 27 nov. 2014.
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tos de Atendimento e Conciliação – PACs, como serviços prestados
de maneira autônoma ou agregados às Casas da Cidadania. Mediante
um convênio entre Tribunal de Justiça e os entes públicos ou privados
interessados no serviço, os Postos de Atendimentos são instalados e
passam a ter competência para recepcionar e registrar reclamações que
admitam Conciliação e/ou para atermar pedidos da competência dos
Juizados Especiais.
Estas experiências parecem confirmar a ideia de que o espaço para
o consenso deve ser ampliado, privilegiado e prestigiado no campo da
atividade jurisdicional brasileira.
No cenário estrangeiro, citando o caso espanhol, esta também é
uma preocupação latente, como adverte Gómez88, as vias alternativas
mostram-se adequadas em muitos casos e “con mejores rendimientos
que los que actualmente puede otorgar la vía jurisdiccional”.
Na Espanha, há mais de mil anos, foi desenvolvido um sistema popular chamado de Tribunal das Águas da Vega e de Valência89, que tem
como propósito a composição de Conflitos envolvendo recursos hídricos
relacionados ao rio Túria. Este tribunal, consoante Machado90, “se reúne
em plena praça pública e agiliza os julgamentos, em procedimento oral”.
A organização, internacionalmente aclamada, possui ainda outras
importantes características destacadas por Martins91, como: a organicidade etnográfica e pontualidade histórica (“os fundamentos biológicos,
sociológicos, psicológicos e ecológicos da vida social se combinaram,
amadureceram e modelaram, pouco a pouco, o que é hoje essa instituição milenar”), a concentração de ações legais (“toda a instituição
do processo do Tribunal de las Aguas (investigação, apresentação de
provas documentais e/ou avaliação técnica[...]) é feita, apresentada e
decidida sem atraso, em uma só sessão”), a rapidez (“a rapidez é uma
consequência natural da concentração dos procedimentos legais”), a
oralidade (os procedimentos são completamente orais), publicidade
(“os procedimentos legais do Tribunal de las Aguas são públicos no
88

“com melhores rendimentos do que atualmente pode conceder o processo judicial”
(tradução livre o autor da presente tese). GÓMEZ, Isabel Garrido. La función de los
jueces: contexto, actividades y instrumentos. Navarra, Espanha: Aranzadi, 2014. p. 42.
89

Seu nome oficial é “Tribunal de los Acequieros de la Vega de Valencia”.
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MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos. São Paulo: Malheiros, 2002.
p. 112.
91

MARTINS, Nadia Bevilaqua. Resolução alternativa de conflito: complexidade,
caos e pedagogia. 2. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 387-399.

A Crise do Serviço Judiciário Brasileiro e os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos

325

sentido informal da palavra, eis que são realizados num espaço público,
no coração da cidade, para que todos vejam e ouçam”), economia (“os
julgamentos não envolvem quaisquer custos processuais”), auctoritas
(legitimação socialmente reconhecida que pode ser dada ao indivíduo
ou a uma instituição de acordo com a capacidade moral de emitirem
opiniões).
Martins92 ainda acrescenta que “a reflexão sobre o Tribunal de las
Aguas demonstra que a resolução de conflitos é um drive inerente à inteligência, um mecanismo de equilíbrio”. Para a autora, “o Tribunal de
las Aguas se mantém operacional porque ele foi capaz de preservar, ao
longo do tempo, uma estrutura orgânica embasada em valores universais”.
De outro norte, na aplicação dos Meios Alternativos também vem
sendo utilizado já há algum tempo, notadamente em solo estrangeiro,
o denominado Online Disputa Resolution (ODR). Consoante De Heredia93, este procedimento, difundido inicialmente pelos profissionais
familiarizados com os Meios Alternativos de resolução de disputas, visa
transladar os diversos métodos alternativos (Negociação, Mediação,
Conciliação e Arbitragem) para o meio cibernético.
Apesar de todo este estímulo da prática dos Meios Alternativos na
pacificação dos Conflitos, é bom que se reflita que a utilização destes
métodos de composição, diferentes da Sentença judicial, não parece servir à substituição da Jurisdição estatal ou sequer almeja concorrer com
ela, mas apenas se mostrar como opção complementar hábil a resolver
Conflitos de maneira mais efetiva.
No dizer de Cessetti e Sansana94, “uma releitura do procedimento
judicial, fundamentado na informalidade diálogo, construção e satisfação das partes, no ideal de pacificação social, grande função do Poder
Judiciário”.
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MARTINS, Nadia Bevilaqua. Resolução alternativa de conflito: complexidade,
caos e pedagogia. 2. reimp. Curitiba: Juruá, 2009. p. 387-399.
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DE HEREDIA, Ramón Alzate S. La resolución alternativa de disputas en línea. In:
CANÁLES, Carmen Fernández (Coord.). Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos en siglo XXI. Madrid: Reus, 2010. p. 169.
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CESSETTI, Alexia Rodrigues Brotto; SANSANA, Maureen Cristina. Métodos alternativos de resolução de conflitos: expectativas ao Poder Judiciário. In: Revista Bonijuris,
ano XXIV, novembro 2012, p. 37.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O quadro de morosidade crônica da prestação jurisdicional, apresentada com as estatísticas do relatório “Justiça em Números”95, somado
à crescente taxa de congestionamento de processos, configura um cenário de reconhecida crise do Poder Judiciário e isto não se distancia
em muito da situação já vivida, ou ainda, experimentada por outros
países. A resolução dos Conflitos e a eficiência dos serviços judiciários
objetivadas com a atuação estatal na esfera do Judiciário são metas,
segundo se apurou, longe de serem efetivamente realizadas. E parece
que esse quadro decorre de múltiplos fatores, dentre eles a escassez de
recursos, humanos e materiais, e as dificuldades relacionadas a uma
legislação excessivamente formalista.
O sistema convencional, afastado da busca prioritária do consenso,
privilegia a disputa e permite a tramitação exageradamente longa dos
processos, fazendo com que decisões proferidas tenham perdido, em
função do tempo, sua utilidade ou necessidade. Essa letargia estatal
afronta os princípios de celeridade, efetividade, economia processual e
o direito fundamental à razoável duração do processo.
Assim, cogita-se que o afastamento da cultura da sentença e o estabelecimento de um novo cenário em que o diálogo entre os envolvidos
possa se desenvolver com a utilização dos meios alternativos de resolução
de conflitos, possibilitará uma maior Efetividade na atividade estatal
judiciária, atendendo-se ao princípio da razoável duração do processo
e, sobretudo, propiciando-se uma qualidade na resolução dos Conflitos por certo não alcançada com o sistema atual (cuja única opção é a
resolução imposta pelo Estado).
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O Saneamento e a Organização
do Processo no Novo
Código de Processo Civil
Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto1

INTRODUÇÃO
Vivemos um período de vacacio legis. Afinal, o novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015) prevê nas suas
disposições finais e transitórias que a vigência da nova norma somente
ocorrerá “decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial”, o
que se deu em 17 de março passado.
Trata-se de um período de adaptação e de estudo dos institutos ali
consagrados, o que deve ser – e está – sendo aproveitado pela comunidade jurídica de modo intenso. E com esse espírito é que se pretende
discutir uma das fases do procedimento comum de grande importância
ao longo da tramitação de qualquer feito, qual seja, a chamada fase de
saneamento do processo.
E para tanto, necessário em um primeiro momento voltar no tempo
e examinar os modelos já utilizados em nossas legislações passadas
(especialmente a partir do CPC de 1939). Vale dizer, examinar que
ferramentas já foram disponibilizadas para enfrentar este momento
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processual e que, em essência, marca a passagem da fase de postulação
– que é onde as partes colocam suas pretensões – para a fase probatória,
quando se mostra inadequado atingir de forma direta a fase decisória.
Depois disso, será o momento de procurar entender as razões que
orientaram a adoção do formato previsto no novo Código de Processo
Civil, objetivando extrair o que resulta do modelo agora adotado.

1

O DESPACHO SANEADOR NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1939

Antes de tratar especificamente do despacho saneador no CPC de
1939, é preciso recordar como foi construído o processo civil brasileiro,
onde é marcante a influência do processo romano-germânico.
Isso porque quando proclamada nossa independência, seguimos
utilizando a legislação portuguesa naquilo que não contrariasse a nascente soberania nacional.
Era o que dizia o art. 1o da Lei de 20 de outubro de 1923:
Art. 1o As Ordenações, Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos, e
Resoluções promulgadas pelos Reis de Portugal, e pelas quaes
o Brazil se governava até o dia 25 de Abril de 1821, em que Sua
Magestade Fidelissima, actual Rei de Portugal, e Algarves, se
ausentou desta Côrte; e todas as que foram promulgadas daquella
data em diante pelo Senhor D. Pedro de Alcantara, como Regente
do Brazil, em quanto Reino, e como Imperador Constitucional
delle, desde que se erigiu em Imperio, ficam em inteiro vigor na
parte, em que não tiverem sido revogadas, para por ellas se regularem os negocios do interior deste Imperio, emquanto se não
organizar um novo Codigo, ou não forem especialmente alteradas.
Com isso, incorporamos a regulação das “Ordenações Filipinas”, de
11 de janeiro de 1603, e que tinha por base uma concepção de processo
claramente derivada da influência das leis romanas na península ibérica.
Presentes os sinais do processo romano, que desde a sua primeira
fase (as legis actiones), que datam de 754 a.C., já previam duas fases ao
processo: uma primeira chamada de in iure, que se desenvolvia perante
o magistrado que, concedendo a ação, fixava o objeto do litígio (litiscontestatio) e, uma segunda, chamada de in iudicio, que tramitava “perante o
iudex, ou arbiter, que não era autoridade ou funcionário do Estado, mas
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um simples particular, o qual, produzidas as provas e tendo as partes
debatido os seus direitos, proferia a sentença”.2
Apenas na República é que iniciamos uma formação legislativa mais
própria e adequada a nossa realidade, autorizando-se os Estados-Membros a editarem seus Códigos de Processo Civil, quadro que foi alterado
a partir da Revolução de 30, especialmente a partir da Constituição de
1937, quando se deu a unidade legislativa, editando-se então o Código
de Processo Civil: Decreto-lei 1.608, datado de 18 de setembro de 1939.
E nele encontramos a fase de saneamento tal qual delineada no
período clássico:
Art. 293. Decorrido o prazo para contestação, ou reconvenção,
se houver, serão os autos conclusos, para que o juiz profira o
despacho saneador dentro de dez (10) dias.
Art. 294. No despacho saneador, o juiz:
I – decidirá sobre a legitimidade das partes e da sua representação, ordenando, quando fôr o caso, a citação dos litisconsortes
necessários e do orgão do Ministério Público;
II – mandará ouvir o autor, dentro em três (3) dias, permitindo-lhe
que junte prova contrária, quando na contestação, reconhecido o
fato em que se fundou, outro se lhe opuser, extintivo do pedido;
III – pronunciará as nulidades insanáveis, ou mandará suprir as
sanáveis bem como as irregularidades;
IV – determinará exames, vistorias e quaisquer outras diligências,
na forma do art. 295.
Parágrafo único. As providências referidas nos números I e II
serão determinadas nos três (3) primeiros dias do prazo a que
se refere o artigo anterior.
Vencida a fase em que autor e réu apresentam suas pretensões, o
processo retorna ao juiz para que ele decida a respeito de questões
vinculadas ao direito formal em si, não diretamente relacionadas ao
mérito da questão colocada em juízo, o que ficava reservado para momento posterior.

2

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processo Civil. 28. ed.
atualizada por Maria Betriz Amaral Santos Kohnen. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 1.
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Comentando estes dispositivos, Pontes de Miranda afirmava que
o despacho saneador encrava-se no desenvolvimento do processo,
como ato do juiz ao fim do procedimento preliminar. Historicamente, os Romanos tiveram a contentio de ordinando iudicio,
de modo que distinguiam a ordinatio iudicii e a sententia iudicis. O
processo germânico investigava, antes da sentença, a obrigação de
entregar a prestação jurisdicional. No processo medieval italiano,
os praeparatoria iudicii precediam a litis contestatio.3
Mais à frente, segue o autor:
Os itens do art. 293 são imperativos para o juiz. O juiz deve
atender ao que se lhe recomenda. Mas depende de cada assunto
a qualidade da sanção. O primeiro cuidado é o de exame da pretensão do autor a ter sentença definitiva, portanto incluído o de
ato seu, posterior à citação, que possa fazer cessar a instância.
Em geral, ao juiz cabe resolver, no despacho saneador, sobre:
(a) a capacidade de ser parte; (b) a capacidade processual; (c)
a representação legal; (d) a caução às custas, ainda que tenha
ocorrido em separado; (e) a admissibilidade do procedimento, e.
g., executivo, em vez de ordinário; (f) a suspeição do juiz; (g) a
incompetência do juízo ratione materiae; (h) a extraterritorialidade;
(i) a coisa julgada em relação à pretensão à sentença definitiva;
(j) qualquer nulidade; (k) mudança de procurador; (l) tudo que
ordene o processo levando em conta seu fim.4
Até a edição do CPC de 1973, este foi o modelo por nós adotado.

2

O SANEADOR PROGRESSIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973

Com a nova legislação, o Brasil adotou um sistema diverso para
tratar do saneamento do processo. Passamos a contar com o chamado
“saneador progressivo”. Assim, em lugar de um momento único em que
se resolvessem as questões processuais, fixou-se que desde o início do
3

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo
Civil. t. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 155-156.

4

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo
Civil. p. 156.
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processo já havia a obrigação do juiz em corrigir tudo o que dissesse
respeito às condições para a prolação de uma sentença de mérito.
O art. 323 do CPC/73 era claro ao dispor que “Findo o prazo para
a resposta do réu, o escrivão fará a conclusão dos autos. O juiz, no
prazo de 10 (dez) dias, determinará, conforme o caso, as providências
preliminares, que constam das seções deste Capítulo”.
E tais providências tinham o objetivo de preparar o processo para o
julgamento conforme o estado do processo previsto no capítulo seguinte
(art. 329), e apontava uma função diversa para o saneamento até então
apresentado pelo CPC de 1939.
Agora, as providências variavam conforme tenha ou não ocorrido
contestação e, ainda, observada a forma como se deu a resposta:
1) se apresentada ela com defesa direta (nega o fato ou suas
consequências jurídicas), somente tinha lugar a ouvida para
a correção de rumo do processo a título de providências preliminares na forma da parte final do art. 327.
2) se apresentada ela com defesa indireta (confirma o fato, mas
apresenta fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor), ou qualquer das matérias do art. 301 (coisa
julgada, perempção, falta de condições da ação etc.), o caso
seria de aplicar os arts. 326 e 327, ouvindo o autor em dez dias
e, também se fosse o caso, concedendo prazo para correção
das irregularidades em 30 dias (nesse sentido a lição de J. J.
Camon de Passos).5
Vencida esta etapa, o feito estava pronto para o julgamento conforme o estado do processo ou, se não fosse esta a hipótese, seguir para
a fase instrutória.
A respeito deste importante momento processual, Cândido Rangel
Dinamarco afirma que
fase ordinatória, como o nome diz, é o segmento do procedimento
ordinário em que põe ordem no processo. Na concepção brasileira
do procedimento ordinário, logo que termina a fase postulatória
o juiz toma decisões e determina providências destinadas a eliminar defeitos e a dar impulso ao procedimento para que ele possa

5
PASSOS, J. J. Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III. 9. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 430.
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receber a instrução mediante a prova e depois chegar a sentença
de mérito. Esse conjunto de atividades chama-se saneamento do
processo e sanear significa sanar, curar, purificar.6
Era o momento em que o juiz dava oportunidade para adequadamente
se exercer o contraditório, para impor a eliminação das irregularidades
e, ainda, para organizar as atividades probatórias da fase subsequente,
valendo lembrar que com isso não se queria dizer que todo o controle de
regularidade processual fosse feito, exclusivamente, na fase ordinatória,
e nem que em tal momento somente ocorressem atos de purificação
processual.
DINAMARCO enfatiza que
O controle dos pressupostos é feito desde o início do procedimento e vai até quando chega o momento de sentenciar. Por
outro lado, residem na fase chamada saneadora certos atos que
não são de saneamento, como a extinção do processo (art. 329)
e o julgamento antecipado do mérito (art. 330).7
Pois bem.
A partir de uma alteração no CPC em 1994, deu-se nova redação ao
art. 331 (que depois foi objeto de nova alteração em 2002), para introduzir a chamada “audiência preliminar”, onde deveria – em primeiro
lugar – ser tentada a conciliação. Sem sucesso a proposta, deveria o juiz
fixar os pontos controvertidos, decidir questões processuais pendentes
e determinar as provas a produzir.
Ocorre que a introdução deste ato acabou por ampliar uma aparente
contradição no sistema processual, a qual estava ligada ao momento do
saneamento: ele se dava em oportunidade única ou ele de forma progressiva? O processo deveria seguir com apenas as partes formulando
alegações até aquele momento, ou deveria o juiz – a cada oportunidade
– sanar eventuais irregularidades?
Ora, como já se viu, as providências preliminares são várias e a
colocação de ordem no processo (para usar as palavras de Cândido R.

6

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. III.
6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 575.
7
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. III,
p. 575.

338 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

Dinamarco) comportavam várias possibilidades de decisão, e nunca em
um momento único.
E, claramente, não houve qualquer objetivo do legislador em alterar
essa lógica, afirmando a doutrina com acerto que, apesar do chamado à
solução de questões processuais pendentes, nada indicava que elas não
deveriam ser resolvidas em momento anterior sempre que possível. O
que deveria ser ali entendido, a partir da alteração mencionada, era que
deveriam ser ali resolvidas unicamente as questões processuais ainda
remanescentes.
Contudo, o problema é que – por motivos que não cabe aqui discutir
– o que tinha por objetivo dar celeridade, acabou por provocar atraso
na tramitação. Se a intenção do legislador era manter o conhecimento
progressivo das eventuais irregularidades e ainda possibilitar, em um
momento específico anterior à fase probatória, nova oportunidade para
conhecer irregularidades e saná-las, o efeito foi inverso.
A alteração foi entendida por muitos como o fim do saneador progressivo e a adoção de um momento processual único e específico, nos
moldes do CPC de 1939, criando uma inadequada interrupção na tramitação, gerada pelo “gargalo” criado pela ante a necessidade de data
para audiência de conciliação, normalmente infrutífera dado o estagio
do processo em que ela ocorria (ou seja, já quando o litígio estava completamente formado).

3

O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Antes de examinar como a matéria foi tratada no NCPC, a primeira
consideração necessária diz respeito ao fato de que, o NCPC, ao contrário
do anterior que havia sido editado em 1973 e que depois foi apenas pontualmente alterado, surge no contexto da Constituição Federal de 1988.
Com isso, evidente o reflexo de toda a lógica do Estado Constitucional e Democrático de Direito colocada naquele texto.
E isso é o que se vê já no art. 1o do NCPC, onde esta dito que “O
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os
valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.
E na sequência, especialmente até o art. 12, o que temos é um conjunto de disposições que tem como pano de fundo o devido processo
legal (art. 5o, inciso LV, CF) e os princípios que dele decorrem, todos
previstos na Constituição Federal.
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E dentre eles situa-se o chamado “princípio da cooperação”, previsto
no art. 6o do NCPC (“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”) e que se apresenta também ligado ao momento do saneamento
e da organização do processo.
De tal norma, é possível extrair um
redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão
do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual,
e não mais como um mero expectador do duelo das partes. O
contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao
aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra
formal que deve ser observada para que a decisão seja válida.8
Na condução do processo, supera-se a atividade exclusiva das partes,
ou seu oposto, que é a condução inquisitorial do juiz.
Adota-se um meio entre esses dois modelos: “uma condução cooperativa do processo, sem destaques para qualquer dos sujeitos processuais”9, o que importa em uma mudança substancial, já que se de
um lado tal gera novos direitos processuais para autor e réu, os quais
se relacionam diretamente à forma pela qual vai tramitar o feito – podendo até mesmo ocorrer acordos de tramitação – igualmente gera uma
responsabilidade a mais.
Afinal, se no modelo anterior, caberia apenas ao juiz e, eventualmente,
uma das partes evitar a procrastinação indevida de um processo, agora
tal encargo é dividido entre todos.
Partilha-se a responsabilidade por uma tramitação mais objetiva,
mais célere, mais efetiva e mais justa para as partes e para o Estado,
reafirmando-se a boa-fé processual com três modalidades de deveres:
esclarecimento, lealdade e proteção.
E isso significa, em termos práticos, e no que diz respeito as partes,
colocar de forma adequada sua pretensão; a não adoção de comportamento que caracterize litigância de má-fé e o cuidado para não causar
dado a parte contrária.

8

DIDIER JR., Freddie. Curso de Direito Processual Civil. v. I, 17. ed. Salvador:
Juspodium, 2015, p. 125.
9

DIDIER JR., Freddie. Curso de Direito Processual Civil. v. I, p. 125.
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Já em relação ao juiz, também o esclarecimento do seu posicionamento
de modo claro, afastando e resolvendo eventuais dúvidas e questionamentos; evitar a existência de situações que possam levar a não solução
do mérito (suprimir obstáculos); o auxílio as partes na identificação de
eventuais obstáculos (apontar deficiências nas postulações) e, por fim,
o que é considerado uma consagração do princípio do contraditório e
que guarda estrita relação com o tema aqui tratado: a obrigatoriedade
de discutir com as partes as possíveis soluções para a questão colocada
em juízo, dando-lhes a oportunidade de influenciar na decisão.10

4

O SANEAMENTO E A ORGANIZAÇÃO NA LÓGICA DA
COOPERAÇÃO

E no saneamento e na organização do processo, tais deveres ficam
evidentes, e em relação a todos.
Apensar de ter sido adotado procedimento semelhante ao anterior,
vê-se que no art. 347 foi repetido basicamente o que se dizia no art.
323, CPC/73: findo o prazo para contestação, o juiz deverá tomar as
providências preliminares ali descritas, as quais apontam para: 1) o
encerramento adequado da fase anterior, preparando o processo para
o momento seguinte, que pode ser o julgamento antecipado do mérito
(total ou parcial) ou o saneamento; ou 2) organização do mesmo para
a fase probatória, quando o primeiro não for possível.
Assim, se o réu não contestar a ação, o juiz poderá passar para a fase
decisória imediatamente e julgar antecipadamente o pedido na forma
do art. 355, inciso II, NCPC.
Isso se houver incidência dos efeitos da revelia. Se tal não ocorrer,
deverá intimar o autor para especificar as provas que pretende produzir
(art. 348).
Se apresentar contestação, e havendo defesa indireta (apresentação
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor), o
autor deverá ser chamado a se manifestar na forma do art. 350, NCPC;
se o réu suscitar preliminares, aplica-se o art. 351, NCPC; se apresentar
defesa apenas direta (negar o fato jurídico ou a consequência) e juntar

10

THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do
Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum. v. I. 56.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 84.
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documentos, aplica-se o art. 437, NCPC (manifestação do autor sobre
os documentos apresentados pelo réu).
Ainda aqui, caso verifique a existência de irregularidades, deverá o
juiz determinar que elas sejam sanadas; seu não atendimento poderá
ocasionar a extinção do feito. A seguir, dá-se o exame de ser, ou não,
possível o julgamento quanto ao estado de processo, o que está colocado
no art. 355, do NCPC.
Outra possibilidade nesta fase, e que se constitui em novidade na lei
processual, é a declaração de extinção parcial do feito sem julgamento
do mérito, ou o julgamento parcial do mérito.
O primeiro decorre do colocado no parágrafo único do art. 354, NCPC,
e já é adotado mesmo sem referência expressa. São aquelas situações
em que, em meio ao curso do processo, o juiz reconhece a prescrição
de parte do pedido.
A segunda hipótese esta prevista no art. 356, incisos e parágrafos, e
repudia a tese da indivisibilidade do objeto litigioso posto que admite
seu fracionamento.
Não é uma faculdade do juiz, é uma obrigação, um dever, o que
decorre da imperatividade do comando legal. Afinal, se a causa esta parcialmente madura para julgamento, não há razão para sua postergação,
isso se independente e destacável dos demais pedidos.
No preciso dizer de Humberto Theodoro Jr., seu requisito essencial,
além dos expressamente colocados no NCPC, é que a parcela destacada
desafia “solução que não sofrerá mudança em razão do ulterior julgamento das demais questões, qualquer que seja ele”.11
E a adoção deste mecanismo importará em uma necessária reorganização no sistema de trabalho do juiz, obrigando-o a verificar se,
dentre os pedidos formulados, algum deles já se encontra apto a ser
enfrentado para julgamento, que ocorrerá – em síntese – nas seguintes
hipóteses: tornar-se incontroverso; seu conhecimento não depender de
outras provas ou, por fim, se não for objeto de impugnação específica
na forma do art. 341, NCPC.
As vantagens do julgamento parcial do mérito são várias, a começar
pela possibilidade de solução em tempo mais curto de parte da demanda,

11

THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do
Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum. v. I, p. 824.
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passando pela ampliação da possibilidade de composição no que toca
aos pedidos ainda por decidir.
Por fim, não ocorrendo qualquer das hipóteses imediatamente anteriores – ou seja – não havendo extinção do processo ou julgamento
antecipado do mérito (total), chega-se ao que o código chama de saneamento e organização do processo, apresentando um dispositivo (art.
357) em muito esperado pela doutrina brasileira.
É neste momento em que se solucionam questões processuais ainda
pendentes; que se delimitam as questões de fato sobre as quais deverá
incidir a prova e por quais meios; se define a distribuição do ônus das
provas; se delimitam as questões relevantes para a decisão de mérito
e, por fim, se for o caso, ocorre a designação da audiência de instrução
e julgamento.
É bem verdade que muito ficou do antigo despacho saneador do
CPC de 1939 e do modelo adotado pelas reformas introduzidas no CPC
de 1973.
Mas não menos verdadeiro é afirmar que a inserção do dispositivo
em comento – e da forma como esta colocado – tem condições de provocar a tão esperada celeridade processual e, ainda, a real efetivação do
devido processo legal e do princípio da cooperação entre nós.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A afirmação por último é possível por uma série de razões, a começar
pela constatação de que – se de um lado ainda há a previsão da concentração dos atos de regularização, e aqui expressamente há referência a
questões processuais “pendentes, se houver” (inciso I), o que indica a
adoção (e manutenção) do sistema de saneador progressivo – de outro
há a promoção da abertura de discussão em relação ao momento posterior, que é o de organização do processo.
Com isso desaparece do nosso sistema a possibilidade de requerimentos genéricos de produção de prova e a alegação posterior de
cerceamento de defesa em caso de indeferimento. Também se reduzem
as possibilidades de alegações com duplo sentido e depois o risco de
anulação da decisão final por algo ter ficado a margem da produção de
provas, o mesmo ocorrendo com o pedido de instrução sem a necessária
correspondência de fato.
Isso tudo porque, na dicção do parágrafo 3o, do art. 357, do NCPC,
“se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito,
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deverá o juiz designar audiência para o que o saneamento seja feito com
cooperação com as partes”. E mais à frente, enfatizou: “oportunidade
em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer
suas alegações”.
Além disso, há também a possibilidade, se todos verdadeiramente
querem a celeridade do processo, de se adotar a providência do parágrafo
2o, do mesmo artigo, onde está dito que “as partes podem apresentar
ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato
ou de direito a que se referem os incisos II e IV (fato e direito) a qual,
se homologada, vincula as partes e o juiz”.
Como se vê, nítida é a possibilidade de construção de uma sequência
processual dialogada, não imposta e onde o real comprometimento com
a celeridade restará evidenciado pelas atitudes de cada uma das partes.
De fato, não há mais espaço para a responsabilidade isolada do juiz
pelo eventual atraso do processo ante a designação de atos procrastinatórios. A partir dessas alterações, também os demais atores processuais
ficarão com a responsabilidade de explicar claramente – em momento
mais específico – qual a natureza dos pedidos e qual a efetiva celeridade
que esperam do Estado no trato da questão colocada em juízo.
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Processo e Jurisdição – Novas
Perspectivas Hermenêuticas
na Cena Contemporânea
Pedro Manoel Abreu1

INTRODUÇÃO
No plano político, o constitucionalismo democrático, para Barroso, foi a ideologia vitoriosa do século XX. Nele estão condensadas as
promessas da modernidade – limitação do poder, dignidade da pessoa
humana, centralidade dos direitos fundamentais, justiça material, pluralismo, diversidade, tolerância e, quiçá, até felicidade.2
No Estado Democrático de Direito, por outro lado, na percepção de
Streck, já é da tradição que o direito é um instrumento de transformação
da sociedade, porquanto regula a intervenção do Estado na economia,
define a obrigação de efetivação das políticas públicas, a par de prescrever
um enorme catálogo de direitos fundamentais-sociais.3 Nesse momento
1

Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Mestre e Doutor em Direito
pela Universidade Federal de Santa Catarina Pós-doutorando da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa Professor do Curso de Mestrado e Doutorado do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Univali-Universidade do Vale do Itajaí Diretor-Executivo do Centro de Estudos Jurídicos do TJSC e Academia Judicial.
2

BARROSO, Luís Roberto. Introdução. A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A reconstrução democrática do
direito público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 1.
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STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Solipsismo: Ainda e sempre o problema do
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histórico, em verdade, o direito é mais do que um plus normativo em
relação às suas fases anteriores – ordenador, na fase liberal; promovedor,
no welfare state – constitui-se, agora, em elemento qualificativo para a
própria legitimidade do Estado Democrático de Direito, já que impulsiona o processo de transformação da própria realidade.4
Há novas fronteiras sendo traçadas contemporaneamente no estudo
do processo e da jurisdição, onde as inferências de outros domínios do
conhecimento têm trazido perspectivas difusas para o estudo do direito,
especialmente para o direito constitucional, influenciadas notadamente
pela filosofia, pela teoria política, pela sociologia.5
É justamente sobre essas novas perspectivas do processo e da jurisdição, amplificadas pela cena contemporânea, que se atém esse estudo,
aliás, já objeto de pesquisa pelo autor na sua tese de doutoramento e
na dissertação de mestrado. A expectativa de superação de uma cultura
tradicional conservadora passa por uma necessária revisão epistemológica, abrindo-se novos caminhos para a processualidade, fadada a
estabelecer nexos com a vida real, a exigir a concreção das promessas
declaradas na Constituição e não adimplidas pela governança, na crença
de um judiciário democrático.

1

A CULTURA JURÍDICA TRADICIONAL CONSERVADORA E A
NECESSIDADE DE SUA REVISÃO EPISTEMOLÓGICA

São notórias e antigas as críticas às formas tradicionais de positivismos legalistas, como acentua Baptista da Silva, peculiares da civilização
burguesa liberal, produtoras de sistemas jurídicos que proclamam a
defesa de liberdades e igualdades apenas abstratas e formais, ao passo
que permitem e protegem, na triste realidade social diária, as mais
inomináveis desigualdades religiosas, econômicas, raciais e políticas,
retratadas numa tutela processual somente formal e retórica, na medida
4
5

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Solipsismo. Op. cit. p. 17-18.

Para FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila (Direito e holismo: introdução a uma visão
jurídica de integridade. São Paulo: LTr, 2000. p. 241), o intérprete do Direito é como
o crítico literário, “vale dizer, está sempre em busca de um significado do texto. Qual
o melhor significado? É aquele que contribui para a humanização da lei, que contribui
para a promoção da verdadeira justiça. Os princípios, as normas e as decisões do sistema jurídico estão sempre pedindo uma interpretação, uma melhor resposta para o
sofrimento humano. Busca-se à luz da dogmática, a solução dentro do sistema. Ocorre
que o sistema é aberto, alumiado fundamentalmente pelos princípios jurídicos, que
são verdadeiras pontes que unem a ciência jurídica às demais áreas do conhecimento.”
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em que aceleradamente, distancia-se da vida social real, presa como está
a um universo conceitual de muito superado.6
De efeito, alguns dos paradigmas prevalecentes em nossa cultura
jurídica, timbrados nos cursos de Direito do Brasil, são decorrentes
de uma cultura tradicional conservadora, “cultivada pelos civilistas de
formação ‘humanista’ e desenvolvida numa época em que era pequena
a intervenção do setor público na vida social de um país cuja economia
era eminentemente agroexportadora”, cujo processo de decadência
deu-se a partir dos anos 50, com a expansão industrial.7
Com a modernização socioeconômica do país, notadamente a partir
da segunda metade dos anos 50, outros paradigmas foram vinculados
ao caráter normativista8 do positivismo de inspiração kelseniana. Essa
6

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Juizado de Pequenas Causas. Porto Alegre: Letras
Jurídicas, 1985. p. 20.

7

FARIA, José Eduardo. Justiça e conflito: os juízes em face dos novos movimentos
sociais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p.85. Segundo o autor, “tais paradigmas
estão ainda associados a um positivismo transcendente, de acordo com o qual o direito
positivo é postulado como um direito natural inerente ao homem, integrante de sua
personalidade e tão imutável quão universal em seus primeiros princípios, motivo pelo
qual a lei e a ordem passam a ser os valores naturais básicos que se deveria preservar”
(Op. cit., p. 85).
8

O normativismo é uma das vertentes do positivismo jurídico kelseniano. Conforme
Francisco Amaral, Normativismo é termo que se usa na Teoria do Direito em dois sentidos. “Para o primeiro, normativismo é a concepção segundo a qual o Direito consiste
essencialmente em normas ou conjunto de normas que disciplinam e orientam a vida
em sociedade. O Direito é, por sua natureza, norma, e o conceito de norma o conceito
central do Direito. Concepção dominante no século XX, a sua principal tese é a de
que o Direito exprime um dever-ser (Sollen), e não um ser (Sein). Ser e dever-ser seriam
imediatos, porém irredutíveis entre si, não interferentes”.
“Para um segundo sentido, mais restrito, normativismo designa a teoria de Hans Kelsen,
a Teoria pura do direito, assim chamada por desvincular o Direito de qualquer valoração
política, filosófica, ideológica ou social, limitando-se à análise da estrutura lógica das
normas que o constituem. O Direito seria composto só de normas, que tirariam sua
autoridade de uma norma fundamental, ou do Estado, e constituiria um sistema completo, isto é, sem lacunas, autônomo em relação ao contexto histórico e político-social
em que surgiu. O Direito seria também autopoiético, no sentido de que regularia sua
própria criação e aplicação.
“O normativismo é uma variante do positivismo, na medida em que considera o Direito
uma realidade objetiva e pré-constituída, isto é, um fenômeno externo e anterior ao
sujeito, cujo comportamento é chamado a regular. Exprime a ideia de que qualquer
coisa deve ocorrer, e, especialmente, de um determinado comportamento. Corresponde
às exigências do pensamento jurídico-científico da modernidade (séculos XVIII, XIX e
XX), pensamento em que historicamente se revela marcado pela racionalização da vida
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vertente implicou a concepção da cultura jurídica, segundo Faria, como
um simples repertório de dogmas, atuando como um código latente
determinante da natureza, do sentido e do alcance das atitudes, dos
valores e das orientações dos seus operadores (advogados, promotores,
juízes, delegados etc.). Essa circunstância tende a tornar o ensino jurídico
exclusivamente profissionalizante e tecnicista, valorando os aspectos
lógico-formais do direito positivo e enfatizando as tradicionais questões
da legalidade, da validez da norma, da determinação do significado das
regras, da integração das lacunas, da eliminação das antinomias etc.9
Num cotejo histórico, à medida que o positivismo normativista
avança tanto nos cursos de Direito quanto no universo profissional
dos juristas, no limite ele se vale de uma vulgata jusnaturalista10 – sob

jurídica e pelo desenvolvimento do pensamento sistemático. Para os juristas normativistas, pensar juridicamente é pensar mediante normas, pelo que a representação mental
do Direito se torna rigorosamente normativista. Além disso, a concepção normativa
vê no Direito uma estrutura racional, o que implica a ideia de sistema. O Direito seria
então um sistema de normas, ou comandos, emanadas do Estado e providas de sanção. Disso resulta, também, a consideração da atividade judicial como essencialmente
lógico-dedutiva, limitado o juiz a atuar de modo meramente declarativo, e a ciência do
Direito, uma dogmática ou uma simples exegese. Dessa concepção sistêmica resultou
o processo de codificação que produziu os códigos civis da modernidade [...]. Levou
também à ideia de que o Direito seria autônomo, relativamente ao seu contexto político-social, tudo isso a configurar, em última análise, um entendimento positivista do
fenômeno jurídico, a garantir objetividade, segurança e igualdade, os valores fundamentais da sociedade burguesa. Qualquer que seja o entendimento adotado, certo é que o
normativismo representa a concepção jurídico-doutrinária mais difundida no século
XX, principalmente no campo das fontes do Direito, a mais desenvolvida sob o ponto
de vista teórico e uma das mais relevantes no estudo do fenômeno jurídico” (AMARAL,
Francisco. “Normativismo”. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Coord.). Dicionário de
Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar; 2006, p. 608).
9
10

FARIA, José Eduardo. Justiça e conflito, p. 88.

O Jusnaturalismo, para Wolkmer constitui-se na principal tendência idealista na tradição do pensamento jurídico-filosófico ocidental. “O jusnaturalismo, que reivindica a
existência de uma lei natural, eterna e imutável, distinta do sistema normativo fixado por
um poder institucionalizado (Direito Positivo), engloba as mais amplas manifestações
do idealismo que se traduzem na crença de um preceito superior advindo da vontade
divina, da ordem natural das coisas, do instinto social, ou mesmo da consciência e da
razão do homem.” Lembra Wolkmer, referindo Guido Fassò, que “o pressuposto básico
do Direito Natural é que este tem validade em si mesmo, ‘é anterior e superior ao direito
positivo e, em caso de conflito, é ele que deve prevalecer. O jusnaturalismo é, por isso,
uma doutrina ‘contrária’ à do ‘positivismo jurídico’, segundo a qual só há um Direito,
o estabelecido pelo Estado, cuja validade independe de qualquer referência a valores
éticos’” (WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, Ideologia, Estado e Direito. 3. ed. rev.
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a forma da defesa de um vago humanismo – para invocar a validade de
sua função social.11
Nessa conjuntura, o ensino e a ciência do Direito e a própria instância jurídica como um todo se encontram em crise. Sucede que o mundo
contemporâneo passa por uma séria tensão político-econômico-social,
acompanhada de crises de legitimação tanto do capitalismo como do
que restou socialismo. A crise do capitalismo nos países do terceiro
mundo, ou em países emergentes, como o Brasil, traz uma série de
consequências complementares para as várias instâncias formadoras
de suas estruturas, inclusive a jurídica. A utilização do Direito como
instrumento de legitimação necessária à sobrevivência do sistema reforça sua própria crise.12
O Direito, como norma, de certa forma é o instrumento de mediação
das decisões políticas, aparecendo também, “como instância simbólica,
como um dos elementos que dentro de uma sociedade plural e complexa busca omitir e encobrir as diferenças sociais, econômicas, políticas
e culturais existentes”, ou seja, é utilizado para legitimar, “através de
normas positivas e procedimentos formais, embasados retoricamente
na igualdade e na liberdade, a existência de uma sociedade que na realidade apresenta-se desigual e autoritária”.13
De outro lado, na raiz da própria crise educacional do ensino jurídico
há problemas conceituais, uma vez que o ensino reproduz os equívocos políticos e epistemológicos presentes no conhecimento jurídico. O
principal destes equívocos é a identificação do Direito com a lei, que
transforma os cursos jurídicos em escolas de legalidade.14

e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 154-155; Ver também: BOBBIO,
Norberto et al. Dicionário de Política. 2. v. 13. ed., Brasília: UnB, 2007, p. 655-656).
11

FARIA, José Eduardo. Justiça e conflito, p.87-88. Sobre a influência do jusnaturalista e positivista na produção do conhecimento jurídico no Império e na República,
ver: ABREU, Pedro Manoel. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O desafio histórico
da consolidação de justiça cidadã no Brasil. 2. ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008,
p. 143-145.
12

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e Direito Alternativo. São
Paulo: Acadêmica, 1993. p. 20.
13

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e Direito Alternativo. Op.
cit., p. 20.
14

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e Direito Alternativo, p. 38.
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Esta visão positivista15 e normativista do operador jurídico, ainda
incorporada, em alguma medida, pelo magistrado timbrado nesse sistema, tem sido uma das raízes da crise do Poder Judiciário16. Não fora
a morosidade e a desfuncionalidade da atividade jurisdicional, soma-se
a aplicação silogística da legislação por boa parte dos juízes, como fator
crítico, desaguando numa descrença crescente da população com relação às instituições jurídicas. Tanto o juiz como o advogado possuem
a mesma deformação básica – “a posse de um conhecimento abstrato,
marcado pelo individualismo, pela descontextualização histórica, pela
identificação entre lei e Direito, por uma concepção de sujeito de direito
desatualizada”.17
Numa crítica direta a essa visão reducionista, Carlin sustenta que,
no Brasil, os juízes normalmente desorientados e portadores de uma
formação teórica superficial, necessitam de princípios éticos para refletir
acerca da aplicação do direito. Essa orientação, bem de ver, precisaria ser

15
A ideologia do positivismo jurídico, como anota Antônio Carlos Wolkmer, que “prosperou a partir da metade do século XIX e acabou se impondo como principal doutrina
jurídica contemporânea, estendendo-se em diversas áreas do Direito”. E igualmente
“constitui-se na mais vigorosa reação às correntes definidas como jusnaturalistas, que
buscavam definir a origem, a essência e o fim do Direito na natureza, ou mesmo, na
razão humana. A ideologia positivista procurou banir todas as considerações de teor
metafísico-racionalista do Direito, reduzindo tudo à análise de categorias empíricas na
funcionalidade de estruturas legais em vigor” (WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia,
Estado e Direito... Op. cit., p. 158). A ideologia positivista, para Wolkmer, “se contrapõe
à concepção metajurídica jusfilosófica, na medida em que rejeita toda e qualquer dimensão a priori. Descarta, assim, princípios e juízos valorativos em função de uma suposta
neutralidade axiomática, de um rigoroso experimentalismo e, ao mesmo tempo, de um
tecnicismo formalista. O Direito é explicado pela sua própria materialidade coercitiva
e concreta. Toda a sua validade e imputação fundamentam-se na própria existência de
uma organização normativa e hierarquizada. A concepção jurídico-normativa tipificada
pelo caráter abstrato, genérico e institucionalizado tende a harmonizar os diversos
interesses conflitantes no bojo da organização sociopolítica, bem como disciplinar e
manter as diversas funções do aparelho estatal. Este caráter ideológico, passível de ser
detectado na doutrina positivista, não é de forma alguma ‘reconhecido’, mas ‘ocultado’
pelo dogmatismo jurídico oficializado” (WOLKMER, p. 158).
16

Sobre o Positivismo jurídico e sua influência no sistema judicial brasileiro contemporâneo, ver: ABREU, Pedro Manoel. Acesso à Justiça e Juizados Especiais... Op.
cit., p. 146-155.
17
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e Direito Alternativo, p. 41.
O autor, no texto, traça em relação ao magistrado, o mesmo perfil crítico delineado por
AGUIAR, Roberto, em relação ao advogado e à crise da advocacia, em A crise da advocacia no Brasil. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DA OAB, XIII, 1990, Belo Horizonte.
Anais... Brasília: OAB, 1991. p. 447-455.
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explicitada, de sorte que seja o meio pelo qual a sociedade civil e a evolução das mentalidades influam decisivamente sobre o direito positivo.18
A par disso, a exigência de neutralidade, confundida com imparcialidade, à falta de um conhecimento de melhor nível do fenômeno jurídico,
ainda leva os magistrados a se comportarem, muitas vezes, como servos
da lei – pondo muitas vezes em contradição o que sentem e pensam e
o Direito que têm de aplicar –, criando uma dissociação entre o profissional e o cidadão, contrariando em muitos momentos a expectativa
popular, levando a uma crise de legitimação do Judiciário. Este passa a
ser vislumbrado pela sociedade como uma burocracia distante dos seus
anseios ou como um braço do poder político de plantão.19
Nessa tessitura, a partir de uma contextualização histórica, conclui-se que os paradigmas jusnaturalista e positivista têm sido as matrizes
que justificaram e legitimaram as práticas jurídico-políticas e o nosso
modelo de justiça pretérito e contemporâneo.
Todavia, ambos são insuficientes para embasar uma verdadeira práxis
jurídica em qualquer de suas variadas formas. A complexidade social
contemporânea, principalmente nos países periféricos – como é o caso
do Brasil – não pode ser explicada e muito menos solucionada apenas
por normas estatais ou ideais transcendentes.20

18

CARLIN, Volnei Ivo. Deontologia Jurídica: Ética e Justiça. Florianópolis: Obra
Jurídica, 1996. p.77. E conclui o autor: “É preciso, pois, admitir que o julgamento é uma
combinação de natureza deontológica (operação da razão = legalidade) e teleológica
(operação de ética = razão teleológica), pois as experiências do século XX mostram a
fragilidade do raciocínio estritamente lógico e que pretende tirar conclusões de uma
mecânica racional da lei, como se matemática fosse. Ora, o resultado da decisão deverá
unir a argumentação da lógica à da ética”.
19
20

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Op. cit., p. 42.

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Op. cit., p. 121. Conforme acentua o autor, “A
condição subumana na qual se encontra a grande maioria da população brasileira é uma
realidade que necessita de saídas concretas para as quais o Direito, dentro desses parâmetros clássicos, não encontra respostas. No entanto, positivismo e jusnaturalismo, em
seus mais diversos matizes, têm sido, no Ensino jurídico brasileiro, as duas antíteses
nas quais se têm centrado as discussões acadêmicas. O positivismo vem sendo o dominante praticamente desde o fim do Império, sendo o retorno do direito natural a forma
tradicional pela qual os juristas têm tentado enfrentar as sucessivas crises do Direito.
Mesmo as tentativas feitas pelas esquerdas, através da teoria crítica do Direito e do
jusnaturalismo de combate (ou de resistência), têm caído, invariavelmente, no positivismo, através da primeira, e no idealismo através do segundo, não tendo conseguido
superar essa dicotomia e apreender o fenômeno jurídico em sua totalidade dentro do
momento histórico.”
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O grande equívoco dessas teorias, incluindo a teoria marxista, é
que através de seus métodos estáticos, ou de visão parcial do jurídico,
“tentam apreender um objeto dinâmico – o Direito”,21 ignorando o fato
de que o mundo é plural e polifônico e que o conflito é sua marca registrada. Dentro dele o direito positivo, como instrumento de controle
social, vem perdendo rapidamente seu espaço. De igual sorte, o Direito
entendido como instrumento de justiça social já não convence à sociedade que na sua maior parte se encontra numa situação de desespero
ascendente. “A justiça como ideal a ser atingido continua existindo,
na maioria das vezes, apenas como recurso retórico de justificação de
determinadas situações”.22
O positivismo e jusnaturalismo são visões unitárias. Entretanto, não
há unidade no mundo. A possibilidade de pensar e agir com relativa
autonomia, inerente ao ser humano, gera necessariamente a diferença, o pluralismo e também o conflito. No caso específico do Direito a
comprovação da existência de normatização extra-estatal (pluralismo
jurídico) põe por terra qualquer possibilidade de falar-se em unidade
de fonte (o Estado).23
Num balanço dessas ideias e alvitrando novas perspectivas, Barroso
pondera que o marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo.24 Apresenta-se como uma terceira via entre as concepções
positivista e jusnaturalista:

21

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Op. cit., p. 122.

22

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Op. cit., p. 122.

23

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Op. cit., p. 122-123.

24

O pós-positivismo, consoante Antônio Carlos Diniz e Antônio Cavalcanti Maia, “pode
ser descrito, em grandes linhas, como um novo paradigma concebido no âmbito da
teoria jurídica de contestação às insuficiências, aporias e limitações do juspositivismo
formalista tradicional, que reflete em larga medida uma ideologia jurídica herdada do
Estado de Direito do século XIX. [...] Bem se pode dizer que conquanto ainda ensaie
seus primeiros passos como movimento, detecta-se nas obras de justeóricos identificados com sua proposta uma série de afinidades eletivas e tendências comuns aptas
a configurar uma nova concepção de Direito. Suas bases filosóficas são ecléticas, e
remetem a uma constelação de autores que possuem ponto de contato com as ideias
de Gustav Radbruch tardio, passando por influxos da teoria da justiça de John Rawls,
incorporando ainda elementos da filosofia hermenêutica, bem como aportes da teoria
do discurso de Habermas. A despeito de seus contornos definitórios ainda soarem
algo difusos, o pós-positivismo tem se firmado a cada dia como um discurso competitivo frente à hegemonia ainda reinante na cultura jurídica da ortodoxia positivista”.
Suprimida a rígida clivagem entre direito e moral, baluarte do positivismo jurídico até
a obra de Hart, caminhamos a passos largos rumo a uma Teoria do Direito normativa,
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Não trata com desimportância as demandas do Direito por clareza, certeza e objetividade, mas não o concebe desconectado de
uma filosofia moral e de uma filosofia política. Contesta, assim,
o postulado positivista de separação de Direito, moral e política, não para negar a especificidade do objeto de cada um desses
domínios, mas para reconhecer a impossibilidade de tratá-los
como espaços totalmente segmentados, que não se influenciam
mutuamente. Se é inegável a articulação complementar entre
eles, a tese da separação, que é central ao positivismo e que dominou o pensamento jurídico por muitas décadas, rende tributo
à hipocrisia.25
A doutrina pós-positivista, sublinha Barroso, tem inspiração na
teoria da justiça e na legitimação democrática. Nesse contexto, procura
ultrapassar a legalidade estrita, sem desprezar o direito posto, empreendendo uma leitura moral da Constituição e das leis, mas sem recorrer
a categorias metafísicas. E acrescenta:
No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo
nesse paradigma em construção, incluem-se a reentronização
dos valores na interpretação jurídica, com o reconhecimento de
normatividade aos princípios e de sua diferença qualitativa em
relação às regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação
jurídica; a formação de uma nova hermenêutica; e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre a
dignidade da pessoa humana. Nesse ambiente, promove-se uma
reaproximação entre o Direito e a Ética.26
fortemente conectada com a Filosofia política e a Filosofia moral” [...] Robert Alexy e Ronald Dworkin são, indiscutivelmente, os autores mais notórios a frequentar
qualquer exposição digna de nota sobre a temática pós-positivista” (DINIZ, Antônio
Carlos; MAIA, Antônio Cavalcanti. “Pós-positivismo”. In: BARRETO, Vicente de Paulo
(Coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 650-654). Anota Barroso que cinco aspectos podem ser destacados
no quadro teórico pós-positivista: “a) o deslocamento de agenda (que passa a incluir
temas como princípios gerais do Direito, a argumentação jurídica e a reflexão sobre o
papel da hermenêutica jurídica); b) a importância dos casos difíceis; c) o abrandamento
da dicotomia descrição/prescrição; d) a busca de um lugar teórico para além dos jusnaturalismo e do positivismo jurídico; e) o papel dos princípios na resolução dos casos
difíceis” (BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 7).
25

BARROSO, Luís Roberto. Introdução. A Reconstrução Democrática do Direito
Público no Brasil. Op. cit., p. 6.
26

BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 7.
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Como visto, a superação dessa visão unívoca (monista) do Direito
e do sistema de justiça no horizonte pluralista da democracia, parece
ser o caminho prospectivo que se prenuncia para a sociedade brasileira
nesse quadrante do novo milênio, redefinindo novos paradigmas para
a ciência jurídica.

2

NOVAS DIMENSÕES POLÍTICAS DO PROCESSO E DA
JURISDIÇÃO

Com a recente retomada histórica da democracia no Brasil, houve
uma abertura da processualidade para segmentos sociais até então sem
acesso à jurisdição, ao mesmo tempo em que a sociedade passou a cobrar
do Judiciário certo protagonismo político no processo de consolidação
do regime democrático.
O processo e a jurisdição, desse modo, passaram a ser instrumentos
vitais da sociedade para a consecução do catálogo de direitos fundamentais e sociais, instrumentalizando a política, através do direito,
para importantes avanços na perspectiva da construção de um país
socialmente mais justo.27
Um dos temas mais instigantes da chamada sociologia jurídica, ou
judiciária28, na atualidade, por isso mesmo, diz respeito aos Juizados
Especiais, experiência brasileira de acesso à justiça das duas últimas
décadas, que teve no âmbito da processualidade e do Judiciário o efeito
de uma revolução molecular.
O universo do acesso à justiça, no qual se instala, numa visão micro,
o tema dos Juizados Especiais, também no horizonte da teoria política
tem múltiplos significados, podendo ser desenvolvido teoricamente
sob o prisma de democracia participativa, de pluralismo jurídico e de
27
O Direito, como norma, para Rodrigues, de certa forma é o instrumento de mediação das decisões políticas, aparecendo também, “como instância simbólica, como um
dos elementos que dentro de uma sociedade plural e complexa busca omitir e encobrir
as diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais existentes”, ou seja, é utilizado
para legitimar, “através de normas positivas e procedimentos formais, embasados retoricamente na igualdade e na liberdade, a existência de uma sociedade que na realidade
apresenta-se desigual e autoritária” (RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico
e Direito Alternativo. Op. cit., p.20).
28

A Sociologia Judiciária é um ramo da Sociologia Jurídica especialmente voltada
para as questões da administração da justiça. A expressão foi cunhada por Boaventura
Santos. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na
pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1999, 348 p.
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cidadania, 29 permitindo a operacionalização do conceito cappellettiano
de justiça coexistencial.30
O Judiciário, sob outro vértice, concebido autonomamente, numa
visão liberal de divisão de funções, fundante do Estado moderno, assume agora novos desafios, transformando-se radicalmente, ao ter um
crescente envolvimento com a questão social, com papel destacado na
agenda pública e na sociabilidade. Deixou de ser um poder periférico,
inacessível, distante do debate político e dos atores sociais, para converter-se numa instituição central à democracia brasileira.
29

Sobre a questão do acesso à justiça, vislumbrada especialmente nesse enfoque, ver:
ABREU, Pedro Manoel. Acesso à justiça e juizados especiais: O desafio histórico da
consolidação de uma justiça cidadã no Brasil. Op. cit., 154 p.
30

O conceito de justiça coexistencial está inserido num espectro mais amplo de democracia coexistencial, numa visão cappellettiana. Para Cappelletti (CAPPELLETTI, Mauro.
Problemas de reforma do Processo Civil nas sociedades contemporâneas. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Org.). Processo Civil Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994,
p.9-30), justiça coexistencial é aquela baseada em formas de conciliação, substitutiva
da Justiça contenciosa, de natureza estritamente jurisdicional. Nessa vertente, o Prof.
Ovídio Baptista (SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil: processo
de conhecimento. 3. ed. rev. atual. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1996. v. 1. p.
9-10) ensina que as concepções modernas de regime democrático, “como forma de
autogoverno (como se diz: ‘do povo para o povo’), tem evidenciado uma tendência para
conceituar democracia, não como a entendiam a Revolução Francesa e as concepções
liberais dos séculos XVIII e XIX, ou seja como democracia representativa, onde o povo
apenas se limita a eleger os seus governantes; mas procura-se, hoje, definir a verdadeira
democracia, como governo participativo e não simplesmente representativo. A respeito
desta nova e fecunda perspectiva do direito público, são fundamentais os inúmeros
ensaios de MAURO CAPPELLETTI, a respeito do que ele sugestivamente denomina de
‘giustizia coesistenziale’, como forma de produção e realização do direito, não apenas
pelo Estado que o produz para consumo da nação, e sim como produção do direito por
seus próprios ‘consumidores’, ou seja, pela comunidade jurídica a que a norma legal se
destina, como imperativo de conduta social (veja-se, a respeito, igualmente VITTORIO
DENTI, Un progetto per la giustizia civile, 1982, p. 270). Esta concepção de governo
democrático como forma de governo participativo, tem feito com que, nos países mais
evoluídos, o próprio ato administrativo se ‘processualize’ através do estabelecimento
de um contraditório prévio entre as ‘partes’ interessadas em sua produção. Antes de
decidir pela realização de certa obra pública, ou antes de decretar certa medida administrativa, procura o administrador auscultar e debater com a comunidade que será
diretamente atingida por tais atividades administrativas, a sua conveniência e oportunidade. Na verdade, o regime democrático representativo que fora uma contingência
do mundo moderno, imposta pela crescente dimensão dos Estados e pelo número cada
vez maior de suas respectivas populações, vai perdendo a razão de ser na medida em
que os progressos obtidos pela cibernética, voltaram a permitir um contato pessoal,
direto e constante entre os governantes e a comunidade social, sugerindo a ideia de
que o mundo moderno voltou a ser uma aldeia, não obstante sua dimensão ‘global’”.
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O processo jurisdicional, com essa feição, agora se habilita como um
locus da democracia e em instrumento de democracia participativa e de
garantia da cidadania, consolidando os escopos do Estado democrático
de Direito.31
Diga-se que originariamente o processo caracterizou-se como mero
instrumento de poder político, uma praxe, disciplinando tanto quanto
possível de modo racional o agir arbitrário do governante autocrático,
absoluto, nada significando para o indivíduo, para o súdito, destituído
de direitos públicos subjetivos.32
Subsequentemente, na democracia liberal, revestiu-se de caráter
constitucional, impondo limites ao agir do Estado e definindo-se uma
área de liberdades e de direitos tutelados contra o arbítrio – os chamados direitos subjetivos. O processo transformou-se, então, na hipótese
de violação, em instrumento do cidadão e de todo sujeito de direito,
tanto contra o poder público como contra os particulares. Deixou de
ser mera praxe, tornando-se o exercício de um direito público subjetivo à
atividade do Estado-juiz.33
Nesse quadrante estar-se-ia caminhando para o processo como instrumento político de participação, porquanto a democratização do Estado o teria
alçado à condição de garantia constitucional, enquanto a democratização
da sociedade fá-lo-á instrumento de atuação política.34
Nessa ótica, assinala Calmon de Passos que não se trata de retirar
do processo sua feição de garantia constitucional, porém de fazê-lo
ultrapassar os limites da tutela dos direitos individuais, como hoje conceituados. Cumpre, agora, proteger o indivíduo e as coletividades não
só do agir contra legem do Estado e dos particulares (liberdades negativas), mas de atribuir a ambos “o poder de provocar o agir do Estado e
dos particulares no sentido de se efetivarem os objetivos politicamente
definidos pela comunidade”. Despe-se o processo, assim, de sua condição
de meio para efetivação de direitos já formulados e converte-se em ins31

Acerca do tema, ver: ABREU, Pedro Manoel. Abreu. O processo jurisdicional como
um locus da democracia, pelo viés da participação. In: ABREU, Pedro Manoel; et OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Coord.). Direito e Processo: Estudos em homenagem ao
Desembargador Norberto Ungaretti. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007, p. 781-790.
32

PASSOS, J. J. Calmon de. Democracia, Participação e processo. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Org.). Participação
e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 94.
33

PASSOS, J. J. Calmon de. Op. cit., p. 94.

34

PASSOS, J. J. Calmon de. Op. cit., p. 95.
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trumento de formulação e realização dos direitos. Misto de atividade criadora
e aplicadora do direito ao mesmo tempo.35
O processo, com essa feição, transforma-se num problema de ordem política, que não encontra equacionamento na dogmática jurídica,
desafiando os processualistas, a assumirem a condição de cientistas
políticos.36 E esse processo novo, insurgente, na leitura de Calmon de
Passos, estaria assentado basicamente nos seguintes princípios:
a) superação do mito da neutralidade do juiz e do apoliticismo,
instituindo-se uma magistratura socialmente comprometida
e controlada, mediadora e confiável tanto para a solução dos
conflitos individuais como dos conflitos sociais, que gere
as soluções normativas de compromisso e conciliação dos
contrários;
b) suplantação da inteligência do processo como garantia de direitos individuais, transformando-o em instrumento político de
participação na dicção do direito “pelos corpos intermediários
e de provocação da atuação dos agentes públicos e privados
no tocante aos interesses coletivos ou transindividuais por
cuja satisfação foram responsáveis”; e
c) superação do mito da separação dos poderes e da efetivação
do controle do poder pelo sistema de freios e contrapesos,
instituindo-se controles sociais sobre o exercício do poder
político e do poder econômico, “servindo o processo como
instrumento de atuação desses controles nas situações que
forem constitucional e legalmente definidas”.37
Nesse passo, um dos mais importantes princípios gerais do processo
jurisdicional é o do contraditório, hoje expressão essencial do próprio acesso à justiça e, sobretudo, atividade dialética na produção das alegações e
das provas de conteúdo eminentemente participativo, que permite uma
releitura de conceitos como o de processo, procedimento e jurisdição.
O denominado contraditório participativo, instaurado principalmente
na segunda metade do século XX, não só alarga todas as faculdades de
atuarem as partes no processo em favor dos seus interesses, como em
verdade impõe ao juiz o dever de abdicar a postura meramente buro35

PASSOS, J. J. Calmon de. Op. cit., p. 95.

36

PASSOS, J. J. Calmon de. Op. cit., p. 95.

37

Idem, ibidem, p. 95-96.
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crática e receptícia, para ativamente envolvê-las num diálogo humano
construtivo, de dupla via, tecendo juntos a solução da causa.38 Nessa
linha de entendimento, conforme Picardi,39 o contraditório deixou de
ser mero instrumento de luta das partes para transformar-se num instrumento operacional do juiz e em pressuposto do próprio julgamento.
Essa mudança qualitativa é percebida agudamente por Fazzalari ao
destacar que a noção de processo, diversa do procedimento moldado
pelos administrativistas, está ligada à participação dos interessados
no iter procedimental, desde a fase preparatória do provimento até ao
modo dialético de tal participação, porquanto o contraditório é o dizer
e o contradizer, em simétrica paridade.40
Dentro dessa perspectiva de contraditório participativo, segundo a
doutrina mais atualizada, com destaque para Fazzallari, Marinoni, Aroldo
Plínio Gonçalves e Marcelo Cattoni, o direito à prova é o resultado da
necessidade de se garantir à parte a adequada participação no processo,
sendo o seu objetivo não a defesa em sentido negativo, mas a efetiva
influência no procedimento jurisdicional.41
O contraditório do nosso tempo, em suma, é a projeção no processo do primado da dignidade humana, a impor o poder de influírem as
partes concretamente e não apenas formalmente nas decisões judiciais,
estabelecendo-se uma forma dialógica de entendimento entre os sujeitos
principais do processo.42
Para Greco, o contraditório reveste-se, nesse panorama, do mais
elevado significado como princípio basilar do próprio Estado de Direito,
porque a democracia do nosso tempo é essencialmente participativa,
razão pela qual a todos os indivíduos, nos limites dos seus interesses,
é assegurado o direito de participação na formação da vontade estatal.

38

GRECO, Leonardo. Contraditório, o princípio. In: BARRETO, Vicente de Paulo
(Coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo e Rio de Janeiro: Unisinos
e Renovar, 2006, p. 155.
39

Ver, a propósito do tema, PICARDI, Nicola. Il principio del contradditorio. Rivista
di Diritto Processuale, Cedam, Padova, ano LIII, 1998.

40

GRECO, Leonardo. Ibidem, p. 155. Ver: FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito
Processual. Trad. Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 2006. 781 p.
41

ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como
um locus da democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de
direito. v. 3. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 25
42
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Essa participação, nesse diapasão, é um dos elementos fundamentais
de legitimação democrática do poder conferido aos juízes.43
Baptista da Silva, quando acena para as diretrizes políticas a serem
seguidas, no plano jurídico, para o estabelecimento do Estado democrático, interpreta que a reforma deva orientar-se fundamentalmente para
o horizonte da participação política, cada vez mais efetiva e abrangente.44
Conclui que a democracia verdadeira só poderá ser a que privilegia e
estimula a participação, de forma tão intensa e constante quanto possível, comparada a um mecanismo extremamente delicado, cujo funcionamento não é automático, estando a exigir operadores treinados e
competentes.45
Dinamarco46 sublinha que o processualista moderno adquiriu a consciência de que o processo é instrumento a serviço da ordem constitucional,
a refletir as bases do regime democrático nela proclamados. O processo,
nesse enfoque, pode ser entendido como o microcosmo democrático do
Estado de direito, com as conotações de liberdade, igualdade e participação
(contraditório), em clima de legalidade e responsabilidade. 47
O processo jurisdicional se habilita, assim, como um locus da democracia, ou seja, um locus para o exercício democrático e instrumento
especialmente de democracia participativa e de garantia da cidadania,
consolidando os escopos do Estado democrático de direito.48

3

O CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO, A AMPLIAÇÃO
DOS CÍRCULOS DE INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO E A
JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O marco histórico do novo direito constitucional na Europa continental, conforme assinala Barroso, foi o constitucionalismo do pós-guerra,
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encetado com a constitucionalização da Itália e da Alemanha (1947 e
1949, respectivamente). A partir de então, redefiniu-se o lugar da Constituição e a influência do direito constitucional sobre as instituições contemporâneas, confluindo sinergicamente as ideias de constitucionalismo
e democracia. O Tribunal Constitucional Alemão, criado em 1951, foi a
principal referência desse processo de transformação, por sua fecunda
produção teórica e jurisprudencial, responsável pela ascensão científica
do direito constitucional nos países de tradição romano-germânica.49
O renascimento do direito constitucional, no Brasil, de outro lado,
deu-se, igualmente, no ambiente da reconstitucionalização do país, com
a elaboração e promulgação da Constituição de 1988. A Constituição
foi capaz de promover, de maneira bem-sucedida, a travessia do Estado
brasileiro de um regime autoritário para um estado democrático de direito. A par disso, tem propiciado o mais longo período de estabilidade
institucional da história da República. O constitucionalismo brasileiro,
de outro vértice, passou de um estágio de desimportância política ao
apogeu em menos de uma geração.50
A Constituição de 1988, bem de ver, definiu uma ampla e compreensiva
declaração de direitos fundamentais, criando ao mesmo tempo instrumentos institucionais para que tais direitos encontrassem efetividade no plano
fático. A descoberta do caminho constitucional para demarcar mudanças
substantivas na sociedade brasileira tornou-se um embrião de uma verdadeira mutação institucional na relação entre os três Poderes e na sociedade
com o Poder Judiciário. Na aurora da democratização do país a edição da
lei que dispôs sobre a ação civil pública, em 1985, já descortinara amplas
possibilidades para que o direito, suas instituições e procedimentos viessem
a se tornar instrumentos de animação da vida republicana.51
De fato, o novo ordenamento jurídico visava mobilizar, segundo
Werneck Vianna, a cidadania para a participação em defesa dos seus
direitos e implicava uma velada descrença quanto às instituições da
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democracia representativa no sentido de que pudessem animar a vida
republicana.52
Destaque-se que, sob o ponto de vista histórico, a chamada revolução
processual do Direito surgiu, nos anos sessenta, no contexto dos movimentos por direitos civis e dos conflitos sociais nos Estados Unidos da
América, com a reforma de 1966 da Federal Rules of Civil Procedure (1938),
institucionalizando as class actions como instrumento de tutela dos direitos coletivos. A ideia foi recepcionada por teóricos italianos, dentre os
quais Cappelletti, encontrando eco no Brasil, que foi o responsável pela
implantação pioneira, dentre os países de civil law, da class action com a
designação de ação civil pública. Tal ação abriu espaço para que os direitos
coletivos ganhassem legitimidade perante o Judiciário. Os cidadãos se
defendendo de ações do Estado ou de empresas criaram uma nova arena
de participação, cujo território, apesar de externo à arena clássica da democracia representativa, nasceu com a vocação de intervir em matéria de
políticas públicas. Nessa perspectiva, passou-se a reclamar a admissão de
papéis políticos a serem cumpridos pelo sistema da Justiça, reconhecido
como um novo locus para a participação na vida pública, facilitando, de
outro lado, o acesso a ele por parte dos cidadãos.53
O movimento de ideias que germinaram na elaboração da ação civil
pública amplificou na ambiência da Constituinte, a sua influência. A
democratização da Europa ibérica, com a promulgação das Constituições
portuguesa de 1976 e espanhola de 1978, principalmente a primeira,
repercutem largamente nos círculos da intelligentsia especializada da
doutrina constitucional. O caminho democrático já se afirmara nos
países europeus após a vitória sobre o nazi-fascismo, especialmente na
Alemanha, França e Itália, sob a influência da Declaração dos Direitos
do Homem, de 1948. Nessa arquitetura, limita-se o poder soberano
e das maiorias, inscrevendo-se os princípios e direitos fundamentais
proclamados pelas Cartas Constitucionais. Os atos legislativos do poder político tornam-se passíveis de escrutínio, em nome da defesa dos
direitos fundamentais, por uma corte constitucional, dotada de capa-
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cidade para declará-los, quando provocada. Assim, o judicial review54,
experiência americana, generaliza-se no Ocidente europeu, aproximando
o Judiciário e o poder político, quebrando uma tradição hegemônica do
positivismo jurídico de afastamento. De poder isolado em sua autonomia
institucional, o Judiciário passa, então, a ser incorporado como novo
ator na expressão da vontade soberana.55
Na sociedade brasileira, retrato de um caso de capitalismo retardatário e de democracia incipiente, consoante Werneck Vianna, “a presença
expansiva do direito e de suas instituições, mais do que indicativa de um
ambiente social marcado pela desregulação e pela anomia, é a expressão
do avanço da agenda igualitária em um contexto que, tradicionalmente,
não conheceu as instituições da liberdade”.56
O regime militar, além de trazer o aporte de uma nova onda expansiva
do capitalismo nacional, produziu igualmente, “do ponto de vista da
sociabilidade e da vertebração associativa, uma verdadeira lesão no tecido
social, aprofundando a atitude de indiferença política da população, e
dificultando, pela perversão individualista, a passagem do indivíduo ao
cidadão”.57 Na década de 80 chegou-se à democracia política, por essa
razão, sem cultura cívica, “sem vida associativa enraizada, sem partidos
de massa e, mais grave ainda, sem normas e instituições confiáveis para
a garantia da reprodução de um sistema democrático”.58
Nessa contingência, com a democracia política e o Estado de Direito
consolidados, “o direito, seus procedimentos e instituições passam a
ser mobilizados em favor da agregação e da solidarização social, como
campo de exercício de uma pedagogia para o civismo”.59
A expansão do direito e do Poder Judiciário, em uma sociedade que
jamais conheceu, de fato, a liberdade, reveste-se, portanto, de uma dupla
inspiração. De um lado, nasce, como em outros contextos nacionais contemporâneos, da ocupação de um vazio deixado pela crise das ideologias,
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da família, do Estado e do sistema da representação; de outro, reitera
uma prática com raízes profundas na história brasileira, em que o direito,
como instrumento de ação de uma intelligentsia jurídica, se põe a serviço
da construção da cidadania e da animação da vida republicana.60
Carvalho acentua que um dos raros esforços, no país, para tornar
acessível a justiça aos carentes foi a criação do Juizado de Pequenas Causas.
Acredita que a disseminação desses juizados pelas periferias das grandes cidades e pelo campo poderia ter um efeito revolucionário, porque
pela primeira vez na nossa história os pobres teriam acesso à justiça. O
simples fato de esse acesso limitar-se às pequenas causas ainda assim
sinalizaria na perspectiva de que a justiça é para todos e que o cidadão
tem direito à sua proteção.61
Desde a década de 90, a processualística convencional tem merecido
severas críticas por sua manifesta incapacidade de incorporar os novos
atores e conflitos emergentes das transformações estruturais do país.
O advento da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, é ilustrativo da
ênfase dada à questão do acesso à justiça democratizado e da possibilidade
de expandir-se a capacidade da jurisdição de intervir institucionalmente
no plano da sociabilidade.62
Nessa tessitura, o Judiciário fica exposto à questão social na sua forma
mais bruta ao se defrontar com os fatos mais angustiantes da vida real,
na qual são atores a expressiva maioria da população carente, tomando
conhecimento dos dramas do seu cotidiano, dos seus clamores e de suas
expectativas de justiça. Os juízes desses Juizados, ainda que não tendo a
compreensão dessas circunstâncias e dessas atribuições, passam a atuar
como engenheiros potenciais da organização social, dependendo dos nexos
que lograrem estabelecer com outras agências da sociedade civil e da sua
própria capacidade como gestores institucionais. Nesse horizonte, os
Juizados são o reduto da invenção social e institucional do magistrado.63
O protagonismo do Judiciário, nesse quadrante da vida nacional,
ainda que não desejado por ele como instância de poder, é outro efeito
inesperado da transição política do país para a democracia, num quadro
mais amplo, em nível mundial, de reestruturação das relações do Estado
60
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e da sociedade, em razão das grandes transformações produzidas por
mais um surto de modernização do capitalismo.64
Mesmo que não estivesse o Judiciário preparado para esse protagonismo institucional, e isso pudesse significar fator de crise, a erosão do
padrão normativista, tradicional ao juiz brasileiro, tem aberto espaço
para a inovação institucional no exercício da jurisdição,65 dando nova
configuração ao processo e à compreensão política das instituições
jurídicas no Brasil.
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Do Processo Antipático ao
Processo Empático: uma
Possibilidade Através da
Lei Federal 13.105, de
16 de Março de 2015
Celso Leal da Veiga Junior1

INTRODUÇÃO
A Lei Federal 13.105, de 16 de março de 2015, publicada aos 17 de
março de 2015 para vigorar depois de decorrido um ano da publicação,
instituiu o Código de Processo Civil, já reconhecido como “Novo Código
de Processo Civil” porque substituirá o “Código Velho” lançado pela
Lei Federal 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
O cotidiano profissional e acadêmico está movimentado em relação
às consequências da Lei 13.105/2015, que inova em procedimentos,
acarretando expectativas, reflexões e dúvidas.
Se uma finalidade do “Novo Código de Processo Civil” é desafogar
o Judiciário ou facilitar a tramitação e a obtenção de resultados com
mais rapidez, existem nele artigos provocadores pela subjetividade e
dificuldades comportamentais à efetividade dos mesmos.
Porém, precisamos e devemos confiar no futuro, contribuindo para
que a norma processual civil seja dinâmica e promissora, melhorando
a vida em Sociedade, tanto mais que o artigo 8o da Lei 13.105/2015
determina ao Juiz quando da aplicação do ordenamento, atender “aos
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promoven1
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do a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
A presente contribuição pretende discorrer sobre a possibilidade de
a Lei Federal 13.105/2015 gerar e sustentar o Processo Empático em
substituição, gradativa ou imediata, do Processo Antipático, favorecendo a qualificação e transformação positiva das relações processuais no
âmbito civil.
Será desenvolvida considerando a hipótese da existência de um
Processo Antipático e considera o interesse geral, a confiança coletiva
nos efeitos saudáveis da Lei Federal 13.105/2015 em seu aspecto intencional, supondo que as pessoas a entenderão e terão competências
e habilidades para interagir com o Processo Empático, dando-se valor,
afetividade e mais responsabilidades ao mesmo.
Utilizar-se-á o método dedutivo com análises objetivas, mediante a
técnica da pesquisa bibliográfica.

1

O PROCESSO ANTIPÁTICO

Tradicionalmente os Processos Judiciais são tortuosos, ruidosos,
competitivos, dolorosos. Envolvem complexidades variáveis conforme
a causa e em sua maioria canalizam energias negativas. Um acúmulo
de angustias eis que Processo, admitido como impessoal, é o “modo
de agir em juízo, ou antes, de fazer marchar a ação segundo as formas
prescritas pelas leis”.2
É de considerar que para eles e neles, ocorrem formalidades mais
preocupadas com a ritualística ou liturgia e menos se ocupando das
sensibilidades, da solução ampla ou da pretensão em si.
Abraçando norma rígida, no Processo Judicial a solenidade e as desavenças colocam os sujeitos dele em inimigos, deixando-se de reconhecer
a existência de “uma dimensão de subjetividade no conceito de justiça
que o direito tradicional se recusa a enxergar por estar muito preso aos
formalismos e legalismos”.3

2
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Campinas: Russell Editores, 2002. p. 88
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Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 173
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Na esfera popular, consta que o Processo Judicial no âmbito civil
materializa a cultura da litigiosidade, propalada e incentivada sob a
falácia de um Estado Democrático de Direito.
Assim, o Processo Judicial, apesar de ser instrumento útil, justo e
necessário, transforma-se em alçapão de procelas, artifício procrastinatório; um cortejo no qual se revezam partes feridas, competências
frustradas e Sociedade insatisfeita.
As relações sociais e as carências das pessoas fazem com que o Processo Judicial seja respeitado. Todavia, sendo ele antipático, o pretenso
crédito está decaindo, somado ao fato de os segmentos integradores
das comunidades se voltarem com desconfiança aos órgãos de poder.
Portanto, o atual Processo Judicial, aqui se adaptando uma alusão de
Michel Maffesoli, “passa a se parecer com um gato domestico castrado
que, privado de sua libido, acumula gordura ruim”.4
Sim, sendo a antipatia o sentimento de aversão à pessoa ou coisas,
causadora de distanciamentos e ruídos; há de considerar o Processo
Judicial como antipático, seja pelas complicações características ou por
endossar desajustes sem se preocupar com causas.
O antipático Processo deixa a desejar em sua missão pedagógica,
sendo simples adorno que brilhará ou atrofiará, conforme as mãos
daqueles que nele atuam, pois “a própria burocratização do processo,
oriunda da segurança jurídica, acabou por ferir o direito material ao
provocar sua morosidade”.5
Os Processos Judiciais servem para a prestação da tutela jurisdicional
e com tal finalidade são enredos enervantes, enfadonhos e duros, caracterizadores da antipatia em torno deles, ainda mais que “a produção
de leis, como a produção de mercadorias em série, é afetada por um
declínio no cuidado em sua construção”.6
Como antipático não se pretende considerar inferior ou desprestigiar
o Processo Judicial Civil, ele sempre integrado aos valores do Direito
e da Justiça, considerado dignificante e nascido “a partir do momento
4

MAFFESOLI, Michel. Apocalipse: opinião pública e opinião publicada. Título Original: Apocalypse. Tradução de Andrei Neto e Antoine Bollinger. Porto Alegre: Sulina,
2010. p. 15.
5

PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Uma visão critica da jurisdição civil. Leme:
LED, 1999. p. 67
6

CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. 3. ed. Titulo Original: Como nasce
Il diritto.Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2006. p. 45
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em que o Estado proibiu a justiça privada, encarregando-se do exercício
da jurisdição”.7
Tomando por parâmetro dados do Relatório Justiça em Números,
do Conselho Nacional de Justiça, a Escola de Direito de São Paulo, da
Fundação Getulio Vargas publicou em 2013 o Diagnostico da Justiça
Brasileira8, indicando que naquela oportunidade os entrevistados reconheciam prestar o Judiciário um serviço lento, caro e difícil de utilizar,
ao que 90% dos entrevistados entendiam que o Judiciário resolvia os
conflitos de forma lenta ou muito lentamente; 72% dos entrevistados
acreditavam que o Judiciário era difícil ou muito difícil para utilizar;
66% dos entrevistados consideraram o Judiciário nada ou pouco honesto; 62% dos entrevistados acreditavam que o Judiciário é nada ou
pouco independente e 55% da população entrevistada classificaram o
Judiciário como nada ou pouco competente.
Os resultados acima mencionados podem ser compreendidos como
consequências do Processo como um conjunto antipático. Sendo o Processo submetido ao Poder Judiciário, o primeiro influencia nas avaliações
qualitativas do segundo.
É possível que as medidas do ano de 2013 tenham sofrido modificações ou evoluções aos dias atuais e com melhorias, mas o Processo
Judicial continua ensejando reflexões, tanto que integrante do Supremo
Tribunal Federal destacou recentemente: “A morosidade só existe porque
tem gente ganhando com ela. Esta Justiça talvez servisse ao século 18. É
preciso que deixemos de ser uma Justiça meramente aplicadora da lei”.9
De outro lado, colabora para a existência do Processo Antipático, o
fato das rígidas regras dos procedimentos, o comportamento distanciado
de alguns dos sujeitos; as dificuldades de compreensão pelas partes que
em diversas vezes sentem-se desvalorizadas porque não conversam ou
não são ouvidas com a atenção que entendem devem merecer.

7

SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil: processo de
conhecimento. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.1
8

CONFIANÇA NA JUSTIÇA. Conselho Nacional de Justiça – Jus brasil. 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/02/c4d6e07b0f7ece2d5420bcdc51096f3e.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2015.

9

JUÍZES DEVEM IR ATÉ CIDADÃOS, DIZ MINISTRA CÁRMEN LÚCIA. Revista
Exame online. 13/03/2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/juizes-devem-ir-ate-cidadaos-diz-ministra-carmen-lucia> Acesso em: 6 jul. 2015.

370 | DIREITO, ESTADO E SUSTENTABILIDADE • Demarchi / Oliveira Neto / Abreu

2

O PROCESSO EMPÁTICO

Mesmo considerando os avanços legais e regimentais, exteriorizados
em uma roupagem mais eficiente aos Processos Judiciais Cíveis, eles
ainda se apresentam antipáticos.
Sobre a Empatia, Sampaio, Camino e Roazzi consideram que:
Apesar das divergências conceituais e metodológicas envoltas
nessa temática, existe consenso entre os teóricos a respeito da
forte influência que a empatia pode exercer nos processos de
tomada de decisão, especialmente quando esta se refere a questões ligadas ao cuidado, respeito e moralidade. Por outro lado,
constatou-se que a avaliação causal da situação, bem como de
outras habilidades cognitivas (principalmente a capacidade de
tomada de perspectiva), tem potencial para mediar e influenciar
as respostas afetivas que serão experienciadas no self. Outros
dados sugerem haver diferentes tipos de afetos quando o indivíduo experiência aquilo que os pesquisadores têm chamado de
episódios empáticos.10
Daniel Mitidiero, em 2007, tratando sobre as bases para um Processo
Civil Cooperativo, indicava:
Da combinação dessas duas fases do Estado Constitucional e de
suas manifestações no tecido processual surge o modelo cooperativo de processo, calcado na participação e no diálogo que
devem pautar os vínculos entre as partes e o juiz. Esse modelo de
processo pressupõe além de determinadas condições sociais, também certas opções lógicas e éticas para sua cabal conformação.11
A antipatia ao Processo Judicial pode estar relacionada com a ideia
da imoralidade da coerção, aspecto teorizado por Mabbott e no qual

10

SAMPAIO, Leonardo Rodrigues; CAMINO, Cleonice Pereira dos Santos; ROAZZI,
Antonio. Revisão de aspectos conceituais, teóricos e metodológicos da empatia. Revista
Psicologia Ciência e Profissão. Conselho Federal de Psicologia. Brasília, Brasil, v. 29,
no 2, jun. 2009. p. 46.
11

MITIDIERO Daniel. Bases para a construção de um processo civil cooperativo: o
direito processual civil como marco teórico do formalismo-valorativo. UFRGS, 2007.147
f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de
Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. p. 55.
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uma das objeções levantadas “contra a legislação é frequentemente
encontrada em sua incompatibilidade com o comportamento moral”.12
Aquilo que limita, impede, dificulta ou não tolera; reúne condições
para tornar-se antipático.
Considerando a história, a evolução e a importância do Processo
Judicial e outros aspectos destinados a compreensão dele, pontua Vicente Greco Filho:
Que o próprio juiz está vinculado à lei e ao sistema de garantias,
de forma que não se trata apenas de transposição de uma ditadura do rei para o Judiciário, mas da institucionalização de um
sistema em que as garantias atuem contra todos, inclusive o juiz,
que deverá manter-se fiel à norma de conduta preestabelecida.13
A referida complexidade, como salientado anteriormente, parece
contribuir para a antipatia ao Processo e a tudo o mais por ele abraçado.
Transmitindo neutralidade travestida de imparcialidade; emoldurado
pela superioridade do Estado e pouco se aproximando das realidades
dos pleitos, o Processo Judicial Civil tem sido ponto de distanciamentos,
refletindo conceitos negativos ou ruidosos da Sociedade em relação ao
Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça divulgou o Relatório Justiça em Números 2015 (ano-base 2014) indicando que o número de novos casos
submetidos ao Poder Judiciário cresce anualmente e em 2014 foram
apurados os seguintes dados:
[...] 28,88 milhões de ações; o Índice de Produtividade de Magistrados teve queda de 1,3% em 2014; existem 14.985 Cartórios
judiciais no Brasil, divididos entre 9.378 Varas e Juizados da
Justiça Estadual (63%), 1.564 Varas do Trabalho (10%), 976
Varas e Juizados Especiais Federais (7%), 3.037 Zonas Eleitorais
(20%) e 30 Auditorias Militares Estaduais e da União (0,2%)
estando envolvidos 16.927 Magistrados, 278.707 Servidores e
139.298 trabalhadores auxiliares (Terceirizados, Estagiários, Juí12
MABBOTT, J.D. O Estado e o cidadão: uma introdução à filosofia política. Título
Original: The State and the Citizen: an introduction to political philosophy.Tradução de Jorge
Natal da Costa. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. p. 75.
13

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v. 1. 19. ed. São
Paulo: Saraiva, 2006. p. 32.
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zes Leigos, Conciliadores). As despesas com Recursos Humanos
correspondem a 89% da despesa total do Poder Judiciário e que
foi de R$ 68 bilhões.14
O aparato acima, naquilo que se relacionar ao futuro Código de
Processo Civil, precisará corresponder com as expectativas ao Processo
Empático.
O oposto da antipatia é a simpatia, considerada como uma afinidade,
atração, tendência, aproximação.
Em contraponto entre a simpatia e a antipatia, Gracian ressaltou
que “a simpatia consiste num parentesco dos corações, a antipatia num
divorcio das vontades”.15
Apesar dos discursos sobre simpatia e antipatia, considerando a evolução do Direito e da Justiça, é de reconhecer que os Processos Judiciais,
aqui identificados como antipáticos são e estão insuficientes para a Paz
Social e ao resgate da Cidadania, contribuindo para um mal-estar que
se eleva entre os desesperançados porque para Leonardo Boff:
Há um descuidado e um descaso pela coisa pública. Organizam-se políticas públicas pobres para os pobres; os investimentos
sociais em seguridade alimentar, em saúde, em educação e em
moradia são, em geral, insuficientes. Há um descuido vergonhoso
pelo nível moral da vida pública marcada pela corrupção e pelo
jogo explícito de poder de grupos, chafurdados no pantanal de
interesses corporativos.16
Indicando passos necessários ao futuro; mencionando que este será
o século do Judiciário por conta das importantes questões por ele apresentadas, Joaquim Falcão destaca o seguinte:
Nos últimos anos, o Ministério Público e o Judiciário se adaptaram muito mais a complexidade técnica do novo cenário do
14

FREIRE, Tatiane. CNJ – Número de processos baixados no Poder Judiciário cresce
pelo 4o ano seguido. Agência CNJ de Notícias. Disponível em: <http://www.cnj.jus.
br/noticias/cnj/80431-numero-de-processos-baixados-no-poder-judiciario-cresce-pelo-4-ano-seguido>. Acesso em: 15 set. 2015.
15

GRACIAN, Baltazar. In: RÓNAI, Paulo. Dicionário universal de citações. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1983. p. 898.
16
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 18. ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. p.20.
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que alguns dos grandes escritórios de advocacia [...] Os novos
juízes, procuradores e promotores não se atêm tanto ao debate de
teses jurídicas abstratas. Seu olhar está voltado para o mérito das
questões, para o mundo real [...] É emergencial reduzir o numero
de recursos e instâncias [...] precisamos criar instrumentos de
mediação e conciliação [...] Se o Brasil não encarar a tarefa agora,
terá problema incontornável mais adiante [...].17
Um dos caminhos ao Processo Empático, aquele que melhor aproximará sujeitos e partes; que ligará regras do cuidado mútuo e não se
prestará à sobreposição de pessoas e personagens, pode estar na Lei
Federal 13.105, de 16 de março de 2015, publicada aos de março de
2015 para vigorar depois de decorrido um ano da publicação, instituindo
o Código de Processo Civil, já apelidado de “Novo Código de Processo
Civil” porque substituirá o “Código Velho” lançado pela Lei Federal
5.869, de 11 de janeiro de 1973.
A Lei 13.105, de 16 de março de 2015, indica caminhos ao Processo
Empático, um Processo que poderá identificar e congregar os conflitos,
dando-lhes solução mediante compartilhamento dos diversos sentimentos
das pessoas nele envolvidas; Processo de cunho conciliador e mediador
das pretensões e não mais simples definidor de direitos ou vinculado
ao elevado custo financeiro, psicológico e da morosidade.
A Sociedade, amparada pelos ares renovadores da vigente Constituição da República Federativa do Brasil, requer um Processo Judicial
Civil mais adequado aos tempos atuais, sem perder o foco com a justa
prestação da tutela e a segurança jurídica.
O Processo Empático, derivado do cooperativo e do antipático, estará compromissado com o diálogo e com a quebra dos antagonismos,
exigindo qualidade das intenções, respeito aos pontos contrários e
elevada base moral nas relações. Será um Processo Judicial que servirá
aos alívios equivalentes, deixando de ser fardo ou fonte de protelações.
Através do Processo Empático dar-se-á efetividade ao futuro Código
de Processo Civil, tanto mais que ele motiva nos feitos de autocomposição, a mudança no procedimento e o ajuste inclusive quanto a ônus
(Artigo 190).
De outro lado, está facultado às partes e ao Juiz, a elaboração de um
Calendário para a prática de atos processuais, inovação fundamental
17

FALCÃO, Joaquim. Revista Veja, ed. 2442, ano 48, no 36, 9 set. 2015.
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ao diálogo, com a necessidade de respeitar compromissos. Mais um
aspecto inerente ao Processo Empático, aquele que requer afetividade,
equilíbrio e eliminação de rancores.
Trata-se, entre outros, de um sinal ao fortalecimento do Processo
Empático, mais adequado ao Poder Judiciário desejável e aos permanentes clamores sociais.
O artigo 6o da Lei Federal 13.105/2015, assim se insere: “Todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
Ao afirmar o dever de os sujeitos do Processo cooperarem para
um melhor resultado e em prazo útil, a intenção é propiciar mudança
comportamental, aproximando não apenas a reciprocidade cooperativa,
mas, também, a empatia como consequência do cuidado redobrado que
deverá ser exercitado pelos sujeitos.
Não se trata de um discurso vazio ou subjetivo. É uma diretriz ao Bem
mediante novas práticas que precisarão de ajustes aos procedimentos
esperados quando da vigência da Lei 13.105/2015 porque é “tempo de
acordarmos de nossas sonolências dogmáticas”.18
Assim, artigo 6o da Lei 13.105/2015 conjugado com outros dispositivos do mencionado texto enseja reflexões ao Processo Empático, uma
possibilidade real a evoluir sustentada na premissa de Hermann Heller,
que sobre Teoria do Estado ponderou:
As instituições organizadoras do Estado, por perfeitas que sejam,
só poderão garantir a observância das formas jurídicas e a segurança jurídica, mas em nenhum caso a juridicidade: a legalidade,
porém, não a legitimidade ética dos atos do Estado. Quem unicamente pode assegurar sempre a justiça é a consciência individual.
Mas, com isso surge no Estado moderno um conflito necessário
e insolúvel entre juridicidade e segurança jurídica. Esse conflito
tem caráter necessário porque em um povo vivo não pode reinar
nunca pleno acordo sobre o conteúdo e a aplicação dos princípios
jurídicos vigentes. E é insolúvel porque tanto o Estado como

18
MAFFESOLI, Michel. A transfiguração do político: a tribalização do mundo. Titulo Original: Não consta. Tradução de Juremir Machado da Silva. 3. ed. Porto Alegre:
Sulina, 2005. p. 67.
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o indivíduo se veem forçados a viver no meio dessa relação de
tensão entre direito positivo e consciência jurídica [...].19
Refletindo sobre as premissas da Lei 13.105/2015, admite-se a possibilidade de um futuro Processo Empático a ser construído e ajustado aos
métodos e técnicas, lacunas e contradições da própria Lei; imaginando
sujeitos da relação processual mais conscientes, inovadores e transformadores, que adotem diferenciais à tranquilidade, rápida e justa solução
do conflito, em sintonia com a modernidade, privilegiando a inteira
harmonia mesmo havendo conflito original e causador da demanda.
Não será simples mudança de técnica processual, mas fundamentalmente de uma transformação comportamental. De nada ainda mudar
Lei se as pessoas não alterarem modo de pensar e de agir.
O querer vencer, sobrepondo-se ao outro e na constante concorrência, uma característica do Processo Antipático, deverá de ser substituído pelo respeitoso compartilhamento de intenções, culminando com
vitórias recíprocas.
Os elementos do Processo Empático exigirão mais integração, com
visão ampla, indo-se além da preocupação em derrotar a parte contrária.
O Processo Empático será a oportunidade para conteúdos de dignidade e não apenas da cultura litigiosa.
O Processo Empático contextualizará situações desdobradas da Ética
e do Bem Comum, sem permanecer adstrito a interesse econômico.
Os diferenciais dele estarão nos detalhes, nos mínimos detalhes, na
construção e na reconstrução de paradigmas que requerem maior atenção dos sujeitos, dedicação sensível deles no sentido de amorosidade,
flexibilidade, risos, leveza no trato e na condução dos atos.
No Processo Empático o Juiz problematizará sem ditar comandos e
as partes buscarão com ele e os demais órgãos auxiliares da Justiça, as
respostas condutoras da solução, inclusive mediante tentativas repetidas.
A sequência de atos, a investigação científica e o circulo do conhecimento técnico estarão disponíveis à solução, entendida como aquela
decorrente dos diálogos, do aporte compreensivo ao equacionamento,
para após, se for o caso “dar direito a quem tem”.

19

HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Titulo Original: Staatslehre. Tradução de
Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou. 1968. p. 270.
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No Processo Empático, pelo diálogo e ajustes ao Bem Comum, será
imprescindível apartar-se de cargos e títulos, de juízos pessoais soberbos
e dos confrontos, deslocando-se de si, indo ao encontro e tornando-se
o outro de modo que todos sejam um só e, juntos, voltados à “decisão
de mérito justa e efetiva”.
Outro artigo da Lei 13.105/2015, considerado facilitador ao Processo
Empático porque favorece transformação de atos mecânicos em medidas
compartilhadas consoante a adoção de vínculos mais humanos, é o artigo
191, que estabelece a possibilidade de o Juiz e as partes elaborarem um
calendário para a prática de atos com a expectativa de um tempo certo
para a conclusão do feito, tanto que até a data para prolação da sentença
poderá restar convencionada.
A inovação condiz com a necessária mudança de comportamento
dos sujeitos no cotidiano processual, acarretando maior interesse pelas
pessoas ou sujeitos e menos pela causa ou problema em si. Valerá as
relações humanas alicerçadas pela alteração de forma, métodos e técnicas.
O Processo Empático aumentará suas responsabilidades a partir do
Processo Antipático, alinhando-se com a Politica Jurídica que conforme
Osvaldo Ferreira de Melo:
Se pressupõe deva ser arquitetada a partir de critérios de prudência
e de possibilidades, além de necessariamente fundamentada em
padrões éticos que atuarão sobre meios e fins, estará a serviço
de um devir desejável e realizável, como proposta criativa aos
desafios que forem surgindo.20
O Processo Judicial Empático requer pessoas integradas com ideais
conjugados em percepções e ações, de modo que uma se transfira à outra,
integralmente; havendo transmissão solidária do eu ao outro, do outro
ao eu e de todos como se fossem um só e aos elevados fins da demanda.
O Processo Judicial será Empático porque nele não prevalecerá o
individualismo já que as criaturas envolvidas não se comportarão como
em Processo Antipático, distanciando-se de materialistas insanos ou
formalistas persistentes.
Nele as pessoas reconhecerão primeiro, os propósitos da Vida e do
Cuidado, para depois repensarem a temporalidade existencial, a infini-

20

MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris/CMCJ UNIVALI. 1998. p. 14.
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tude das demandas em Sociedade, a relevância dos encontros humanos
frente ao aparato Estado-juiz, entre outros porque conforme Ronald
Dworkin “o direito está integrado à moral: os advogados e juízes são
filósofos políticos operantes do Estado democrático”.21
Também é necessário destacar que a mudança de comportamento dos litigantes e demais envolvidos nos Processos Judiciais Cíveis,
favorável ao Processo Empático e com base na Lei 13.105/2015 será
meio de enfrentar e superar dificuldades que afetam há muito a Sociedade, evidenciando ser o futuro Processo Judicial Empático, diferente
do antipático porque assegurará “um discurso transcultural, referido
sempre a algo comum e universal dentro das diferenças histórico-sociais
particulares: a natureza humana”.22
Ao Processo Empático será importante considerar diversos Princípios da vigente Constituição da República Federativa do Brasil, eles
em sintonia com a Lei Federal 13.105/2015 e todos sintonizados com
a Fraternidade eis que:
A Fraternidade, como princípio do universalismo político e, consequentemente, como categoria política, é um precedente teórico
e prático, o qual não pode e não deve ser desprezado pelo Constitucionalismo Contemporâneo brasileiro no desenvolvimento
de uma teoria da Constituição pátria.23
Impõe-se que no Processo Empático, apesar dos interesses conflitantes, as pessoas nele atuem e convivam abandonando a raiva, as mágoas
e as dores; adotando reciprocidade à cura, ao perdão e reconstrução de
elos perdidos através do diálogo regado pela Ética, objetivando a rápida
e justa solução.
Desmistificar hábitos rígidos em um Estado com complicações para
cumprir a sua função, será fator positivo ao possível Processo Empático pois nele as pessoas poderão encontrar espaço à evolução pessoal,
cientes os sujeitos que:

21

DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. Titulo Original:
Justice for hedgehogs. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2014. p. 634.
22

BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Rio de
Janeiro: Record, 2009. p. 54.
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SILVA, Ildete Regina Vale da; BRANDÃO, Paulo de Tarso. Constituição e fraternidade: o Valor Normativo do Preâmbulo da Constituição. Curitiba: Juruá, 2015. p.124.
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A verdade não será encontrada por ninguém que não possua um
abundante senso de reverência e autoentrega. Se pretendemos
navegar pelo oceano da verdade, precisamos reduzir a nós mesmos ao completo nada.24
Acreditar e colaborar para mudanças comportamentais mais abertas
e fraternas em decorrência da Lei Federal 13.105/2015, dando-se corpo
ao Processo Empático – dependente dos sujeitos e não do texto legal
– corresponderá a dias melhores na Sociedade nacional em crise, pois:
O paradigma Pós-moderno vai propor a junção do sujeito e do
objeto, o desindividualismo, a abertura do individuo ao comunitário. Não é mais o sujeito histórico – entidade abstrata, que deve
realizar um projeto histórico como objetivo e direção pré-determinada – mas o tipo mítico que engendra a função de agregação
social. A ambiência emocional, a empatia, a compreensão, o prazer
de estar junto, o sentimento de pertença expressam, hoje, o motivo e o sentido da socialidade, para a qual cedeu espaço o social
racionalizado da Mordernidade. A vida cotidiana constituída por
essa troca de sentimentos, crenças populares, visões de mundo,
ação conjunta, discussões aparentemente banais, fundamenta a
comunidade de destino.25
Um Processo moroso impede a dinâmica das intenções legislativas
na Sociedade atual que reclama por agilidade, menos censura e mais
abertura. O Processo Empático ensejará maiores resultados, esperando-se que ele tenha menos armadilhas procedimentais.
Por meio do Processo Empático, nos diálogos e na superação de
barreiras pessoais, poder-se-á em consenso, fixar atos conforme as prioridades. Assim, haverá um controle das ansiedades e outros desafios ao
aprimoramento das sensibilidades e não do simples embate judicial, valorizando-se elementos positivos a uma Sociedade mais justa e solidária.

24

GANDHI, Mahatma. O caminho da paz: respostas sobre amor, fé e vida. Título
Original: The Way to God. Tradução de Cissa Tilelli Holzschuh. São Paulo: Gente, 2014.
p. 43.
25

DIAS, Maria da Graça dos Santos. Direito e Pos-modernidade. In: DIAS, Maria da
Graça dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira de; SILVA, Moacyr Motta da. Política Jurídica
e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. p. 21.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Objetivamente e sem definir um caminho, tentou-se demonstrar a
possibilidade de um futuro Processo Judicial Empático no âmbito do
Processo Civil, tendo por base a Lei Federal 13.105, de 16 de março
de 2015.
Somente através do Processo Empático e das variáveis geradas por
ele é que se dará efetividade aos propósitos de tempo razoável e decisão
justa e efetiva.
Não foi desvalorizado o modelo considerado tradicional. Porém, ele
requer adequações diante das dificuldades que nele são encontradas,
principalmente em relação aos diálogos e cooperação reais.
Restou evidenciado que ao Processo Empático haverá de predominar
uma mudança comportamental das pessoas nele envolvidas já que a lei
por si não representa efetividade.
As relações envolvendo as atuações humanas dos sujeitos é que
possibilitará êxito ao Processo Empático, algo possível, mas árduo e
repleto de ferramentas para a superação do Processo Antipático.
As concepções individualistas do Direito e os comportamentos
concorrenciais das afrontas existentes no Processo Antipático indicam
caminhos ultrapassados, sendo o momento de novas práticas ao Bem
dos sujeitos na relação processual civil, com liberdade inclusive para
definirem data para produção de provas e conhecer a decisão judicial.
A evolução histórica do Processo Civil consolida o momento atual,
permitindo a Utopia do Processo Empático em demarcação de novos
rumos ao Direito e a Justiça com resultados mais eficazes aos que almejam rápida prestação da tutela jurisdicional e que ela tenha conteúdo
amoroso, fraterno, sem deixar de ser ato de autoridade.
Um Processo Empático significa a materialização do Bem Comum
e do Bem Estar indicados pela vigente Constituição da República Federativa do Brasil em simetria com o futuro Código de Processo Civil.
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A Solução dos Litígios pela
Prática Conciliatória no Novo
Código de Processo Civil
e nos Juizados Especiais Federais
João Batista Lazzari1
Gilson Jacobsen2

INTRODUÇÃO
Diante do movimento universal da democratização do direito de
acesso à justiça, muitos são os desafios a serem superados para que a
sociedade obtenha uma tutela jurisdicional efetiva3 e um processo que
possa ser considerado justo4.
Nesse contexto, a possibilidade de solução dos litígios pela conciliação
tem o caráter de favorecer o processo de paz social, fomentar a cultura
do diálogo e ajudar a tornar a Justiça mais ágil e efetiva.

1
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SC; Integrante da Turma Regional de Uniformização dos JEFs da 4a Região; Professor
da Escola da Magistratura Federal e do Trabalho em Santa Catarina; Professor e Coordenador da Pós Graduação em Direito Previdenciário do CESUSC.
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em Direito Público pela Universidade de Perugia/ITÁLIA; Juiz Federal integrante da 3a
Turma Recursal dos JEFs em Florianópolis/SC; Professor da Univali.
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Prestação jurisdicional que alcança sua finalidade, que é realizar a justiça no tempo
e no modo esperado.

4

É o processo judicial que cumpre as garantias do devido processo legal em sua dimensão substancial, sendo acessível, adequado, célere e efetivo, com vistas a proteger
os direitos demandados em juízo.
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Sendo assim, este estudo busca identificar as práticas conciliatórias
trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 e também aquelas adotadas pelos Juizados Especiais Federais como forma de tornar a prestação
jurisdicional mais eficaz, rápida e de baixo custo.
A pesquisa foi estruturada em três tópicos. O primeiro destinado a
examinar os aspectos normativos relacionados com a solução de litígios
pela conciliação e as inovações trazidas pelo novo Código de Processo
Civil. O segundo, para analisar o surgimento dos Juizados Especiais
no Brasil e a opção pela conciliação. E, o terceiro voltado a avaliar e
apresentar proposições com vistas a fomentar a cultura da conciliação
no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
A investigação, o tratamento dos dados e a elaboração do relato
desta pesquisa são realizados com base no método dedutivo 5, e as
técnicas utilizadas são a do referente6, a de categorias7 e de conceitos
operacionais8, a pesquisa bibliográfica e consultas na rede mundial de
computadores.

1

A SOLUÇÃO DE LITÍGIOS PELA CONCILIAÇÃO NO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A solução consensual de conflitos é uma tendência do mundo
contemporâneo em face da expectativa da sociedade por um judiciário
mais ágil e menos burocrata, onde as partes tenham a oportunidade de
participar do desfecho da lide.

5

“MÉTODO DEDUTIVO: base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste
em estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar as partes do fenômeno de
modo a sustentar a formulação geral” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa
Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 86).
6

“REFERENTE: explicação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente
para uma pesquisa” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria
e Prática. 12. ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 209).
7

“CATEGORIA: palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de
uma ideia” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática.
12. ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 197).
8

“CONCEITO OPERACIONAL [COP]: definição estabelecida ou proposta para uma
palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos
das ideias expostas” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria
e Prática. 12. ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 198).
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A título de exemplo, o Parlamento Europeu aprovou a Diretiva
2008/52/CE, de 21/5/20089, com o objetivo de facilitar o acesso à resolução alternativa de litígios e em promover a resolução amigável, incentivando o recurso à mediação e assegurando uma relação equilibrada entre
a mediação e o processo judicial. Nessa Diretiva são destacadas como
principais vantagens da mediação: i) a rapidez; ii) os baixos custos; iii)
a maior disposição das partes envolvidas ao cumprimento espontâneo;
e iv) a preservação da relação amigável entre os interessados.
Elígio Resta afirma que a Diretiva da Comunidade Europeia introduziu vários filtros à jurisdição, mas fez emergir uma salutar tentativa
de redefinir o sistema institucional de solução do conflito.10
No Brasil, dada a importância do tema, o Conselho Nacional de
Justiça editou a Resolução no 125, de 29/11/2010, dispondo sobre a
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de
interesses no âmbito do Poder Judiciário e dando outras providências.11
9

PARLAMENTO EUROPEU. Directiva 2008/52/Ce do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 21 de maio de 2008, relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX:32008L0052>. Acesso em: 4 jun. 2014.
10

RESTA, Elígio. Il Diritto Fraterno. Roma: Laterza. 2009, apud PINHO, Humberto
Dalla Bernardina de; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. A experiência Ítalo-Brasileira
no uso em resposta à crise do monopólio estatal de solução de conflitos e a garantia do
Acesso à Justiça. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Rio de Janeiro:
<www.redp.com.br>, ano 5, v. VIII, jul./dez. 2011, p. 444. Disponível em: <http://
www.redp.com.br/arquivos/redp_8a_edicao.pdf> Acesso em: 4 jun. 2014.
11

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 125, de 29 de novembro de
2010. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010> Acesso
em: 1o ago. 2013.

Essa Resolução tem suporte em importantes fundamentos, quais sejam:
– a eficiência operacional, o acesso ao Sistema de Justiça e a responsabilidade social
que são objetivos estratégicos do Poder Judiciário;
– o direito de Acesso à Justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal além
da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa;
– cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas
jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos
processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos
de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação;
– a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios;
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Para Rogério Favreto uma das maiores dificuldades para a implementação de uma nova política pública dessa natureza consiste não apenas
em apresentar novas propostas, mas também em criar as condições
necessárias para a sua expansão e desenvolver mecanismos de aferição
da efetividade dessas práticas.12
Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)13,
em sua Parte Geral, estabelece entre seus princípios e regras fundamentais
que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual
de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o, § 3o). 14
Essa previsão é de extrema importância, pois consolida a rotina da
prática conciliatória no âmbito do processo civil brasileiro, chamando
todos os atores envolvidos na solução dos litígios a serem protagonistas
dessa transformação cultural.
Espera-se que a adoção da autocomposição dos conflitos vença a
cultura demandista presente na sociedade e o baixo interesse dos magistrados e advogados públicos e privados em empregar medidas que
favoreçam a conciliação entre as partes.
Nas normas procedimentais sobre a conciliação e mediação, o novo
CPC aproveitou-se das disposições da Resolução CNJ no 125, de 201015,
para estabelecer:

– a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e
prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados
no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade
de recursos e de execução de sentenças;
– ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento
das práticas já adotadas pelos tribunais;
– a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais
de solução de conflitos devem servir de princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria.
12
FAVRETO, Rogério. A implantação de uma política pública. In: AZEVEDO, André
Gomma de. Manual de Mediação Judicial. Brasília: Ministério da Justiça, 2009, p. 17.
13

BRASIL, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.

14

Neste estudo optamos por aprofundar somente a prática conciliatória, não olvidando
o fato de que a mediação está incluída entre as formas de autocomposição eleitas pelo
novo CPC.
15

“Apesar da obviedade de tal constatação, o CPC/2015 tenta se afeiçoar e aprimorar
às perspectivas delineadas pela Resolução 125, de 29.11.2010, com as alterações de
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a) a criação pelos tribunais de centros judiciários de solução consensual de conflitos responsáveis pela realização de sessões e
audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento
de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a
autocomposição (art. 165);
b) que a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da
vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade
e da decisão informada (art. 166);
c) que os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de
conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional
e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional
federal, que manterá registro de profissionais habilitados,
com indicação de sua área profissional (art. 167);
d) que as partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador,
o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação
(art. 168);
e) que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições
relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito
administrativo (art. 174).
Outra inovação importante do CPC/2015 diz respeito à petição
inicial, impondo como requisito a indicação da opção ou não pela realização de audiência de conciliação (art. 319, VII). Por outro lado, o réu
deverá indicar seu desinteresse na autocomposição, por petição, a ser
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data da audiência de
conciliação ou de mediação (art. 334, § 5o).
Para elucidar a interpretação dos dispositivos relacionados com a
autocomposição foram aprovados vários enunciados no Seminário – O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil, promovido pela

31.03.2013, de aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de litígios, de modo
que se promova uma efetiva profissionalização e adequação desses meios ainda tão
negligenciados no direito brasileiro.”
THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Novo CPC – Fundamentos e sistematização.
2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 257.
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Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)16, quais sejam:
56 – Nas atas das sessões de conciliação e mediação, somente
serão registradas as informações expressamente autorizadas por
todas as partes.
57 – O cadastro dos conciliadores, mediadores e câmaras privadas deve ser realizado nos núcleos estaduais ou regionais de
conciliação (Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos – NUPEMEC), que atuarão como órgãos
de gestão do sistema de autocomposição.
58 – As escolas judiciais e da magistratura têm autonomia para
formação de conciliadores e mediadores, observados os requisitos
mínimos estabelecidos pelo CNJ.
59 – O conciliador ou mediador não cadastrado no tribunal, escolhido na forma do § 1o do art. 168 do CPC/2015, deverá preencher
o requisito de capacitação mínima previsto no § 1o do art. 167.
60 – À sociedade de advogados a que pertença o conciliador ou
mediador aplicam-se os impedimentos de que tratam os arts.
167, § 5o, e 172 do CPC/2015.
61 – Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a
realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no
art. 334 do CPC/2015, não sendo a manifestação de desinteresse
externada por uma das partes justificativa para afastar a multa
de que trata o art. 334, § 8o.
62 – O conciliador e o mediador deverão advertir os presentes,
no início da sessão ou audiência, da extensão do princípio da
confidencialidade a todos os participantes do ato.
Esses enunciados não possuem força vinculante, mas representam
um primeiro e importante olhar acerca do novo CPC, colaborando na
adoção dos novos procedimentos.

16

BRASIL, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).
Seminário – O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil. Brasília: STJ,
26 a 28 de agosto de 2015. Disponível em: <http://www.enfam.jus.br/wp-content/
uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf>. Acesso em:
8 set. 2015.
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A partir desse contexto pretende-se ressaltar a importância dos
Juizados Especiais no fortalecimento do modelo de solução dos litígios
pela via conciliatória.

2

OS JUIZADOS ESPECIAIS E A OPÇÃO PELA CONCILIAÇÃO

O surgimento dos Juizados Especiais está inserido no movimento
internacional de acesso à justiça, fazendo parte da terceira “onda” a
que se referem Cappelletti e Garth. A primeira onde esteve relacionada
com a assistência judiciária para os pobres, a segunda, com a representação jurídica para os interesses “difusos”, especialmente nas áreas de
proteção ambiental e do consumidor e a terceira, com o “enfoque de
acesso à justiça”.17
A Constitucionalização dos Juizados Especiais ocorreu em 198818,
em relação aos Juizados Estaduais e do Distrito Federal19 e, em 1999,
no que diz respeito aos Juizados Especiais Federais, com a EC no 22.20
Os Juizados Especiais foram instituídos a partir de valores novos,
voltados à modernização da prestação jurisdicional no Brasil, primando
pela celeridade e eficiência nas soluções dos conflitos, atendendo ao
desejo da população de acesso à justiça de forma simples e com custos
reduzidos.
Para Joel Figueira Júnior, essa nova maneira de prestar jurisdição
significa, em primeiro lugar, um avanço legislativo de origem eminentemente constitucional, voltada a atender os antigos anseios dos cidadãos
por uma justiça apta a proporcionar uma prestação de tutela simples,

17

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio
Antônio Fabris, 1988, p. 31.
18

Vídeo disponível no Youtube: <http://www.youtube.com/watch?v=6J7m-YaPDyc>.
Com resumo do Diário da Constituinte de 11/6/1987, aponta a intenção da Assembleia
Constituinte em criar Juizados de Pequenas Causas para facilitar o Acesso à Justiça e
reduzir a morosidade do sistema. Acesso em: 26 jun. 2013.
19

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I – juizados
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.”
20

Art. 98. [...] “Parágrafo único. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal” (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45,
de 2004, para § 1o).
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rápida, econômica e segura, reduzindo a indesejável litigiosidade contida, especialmente da população mais carente, e servindo de mecanismo
hábil na ampliação do acesso à ordem jurídica justa.21
Diante da expectativa a ser atendida pelos Juizados Especiais surgiu
a necessidade de delimitar e limitar sua competência para evitar um
congestionamento desse microssistema.
A definição da competência tem previsão Constitucional, combinando conteúdo econômico e também as chamadas causas cíveis de menor
complexidade para os juizados da justiça dos Estados e do Distrito Federal (art. 98, I, da CF). Essa norma da Constituição foi regulamentada
pela Lei no 9.099, de 1995, que fixou o valor de alçada em 40 (quarenta)
salários mínimos.
No que tange às demandas de particulares contra entre públicos, o
critério delimitador da competência é o do valor da causa, cujo limite
é de sessenta salários mínimos, consoante regulamentação prevista na
Lei no 10.259, de 2001, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais no âmbito da Justiça Federal, e na Lei no 12.153, de 2009,
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
É de se consignar que não há cobrança de custas no ajuizamento das
ações e o advogado é dispensado em primeiro grau de jurisdição (no
juizado estadual para demandas até vinte salários mínimos e no juizado
federal até sessenta salários mínimos).
Os Juizados Estaduais, Federais ou da Fazenda Pública devem seguir os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação
ou a transação (art. 2o da Lei no 9.099/1995). Há previsão também da
utilização de conciliadores e juízes leigos como auxiliares da Justiça
(estes últimos apenas nos Juizados Estaduais).
O juiz tem maior liberdade, estando autorizado a determinar as
provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor
às regras de experiência comum ou técnica. Poderá também adotar em
cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos
fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

21

FIGUEIRA JÚNIOR. Joel Dias. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais
e federais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 23-24.
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Na visão de Omar Chamon, os Juizados Especiais transformaram
em realidade a sede de justiça de milhões de brasileiros que estavam
totalmente alijados do acesso à justiça, devido à miséria que afasta
grande parte da população das portas do Poder Judiciário e diante da
burocracia e formalismo que transformaram pequenas causas em ações
judiciais extremamente morosas. Alerta, no entanto, que muito ainda há
que ser feito, pois os Juizados Especiais possuem falhas e precisam ser
aprimorados, mas o ganho em eficiência e celeridade é incontestável.22
Alexandre Freitas Câmara em abordagem crítica aos Juizados Especiais
Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública, aponta consequências
relacionadas com a facilidade de acesso à justiça. Se por um lado diminuíram a litigiosidade contida, por outro lado contribuíram para uma
litigiosidade exacerbada, a qual deve ser encarada como um desequilíbrio do Sistema, característico de uma sociedade que acaba de se livrar
das barreiras que impediam que a litigiosidade contida fosse liberada.23
Em síntese, o modelo de Juizados Especiais no Brasil tem contribuído
fortemente na universalização do acesso à justiça. Porém, as deficiências
de ordem organizacional e os problemas existentes na sistemática de
processamento têm impedido a justa solução dos processos, especialmente nos quesitos celeridade e efetividade, razão pela qual a prática
conciliatória deve ser vista como a maior aliada na solução desses desafios.
Os Juizados Especiais tem como vocação solucionar os processos
de forma simples, pelo diálogo entre as partes, evitando sempre que
possível a utilização da esfera recursal. Nesse contexto, a conciliação
mostra-se o melhor caminho a ser adotado nesse modelo de jurisdição.
A resolução de controvérsias na relação de interesses é administrada por um conciliador, que busca aproximar as partes, controlar as
negociações, apurar as arestas, sugerir e formalizar propostas, apontar
vantagens e desvantagens, buscando a composição do conflito pelas
partes. Para Sílvio Marques Garcia:
É preciso, portanto, que se abandone a ideia de que a conciliação é uma mera forma alternativa de solução de demandas para
que, cada vez mais, seja um meio usual de pôr fim aos conflitos,
22

CHAMON, Omar. Os princípios no cotidiano dos Juizados Especiais Federais. In:
SERAU JR, Marco Aurélio; DENIS, Donoso (Coord.). Juizados Especiais Federais:
reflexões nos dez anos de sua instalação. Curitiba: Juruá, 2012. p. 196-197.
23

CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados especiais cíveis estaduais, federais e da
fazenda pública: uma abordagem crítica. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 5-6.
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que deve conviver com e dentro da jurisdição, deixando-se para
a decisão judicial de mérito apenas as questões em que não foi
possível obter o acordo. Afinal, a sentença de mérito não é caminho exclusivo de se chegar à justiça.
Assim, a política pública de harmonização entre as partes deve ser
incentivada principalmente para que não se aponte unicamente
o Poder Judiciário como responsável pela crise da Justiça e para
conscientizar todos os Poderes, Administrativo, Legislativo e
Judiciário, de que é necessária uma atuação sólida no sentido
de se ampliar o acesso à justiça e garantir sua efetividade, o que
pode ser feito por meio da conciliação.24
E, diante da delimitação do enfoque desse estudo, pretende-se no
tópico seguinte avaliar algumas práticas conciliatórias que podem ser
adotadas na esfera dos Juizados Especiais Federais.

3

A PRÁTICA CONCILIATÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS

A prática conciliatória no âmbito da Justiça Federal foi institucionalizada com a instalação dos Juizados Especiais Federais (JEFs) criados
pela Lei no 10.259/2001, que autoriza os entes públicos a conciliar, a
transigir e a desistir de recorrer das sentenças como forma de agilizar
a solução dos processos.25
A conciliação foi inserida nos objetivos dos JEFs com vistas a obter
a resolução dos litígios com eficácia e rapidez, prevalecendo em relação
às formas tradicionais de solução das demandas.

24

GARCIA, Sílvio Marques. A solução de demandas previdenciárias nos Juizados
Especiais Federais por meio da conciliação. In: SERAU JR., Marco Aurélio; DENIS,
Donoso (Coords.). Juizados Especiais Federais: reflexões nos dez anos de sua instalação. Curitiba: Juruá, 2012, p. 224-225.
25

“Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa,
advogado ou não.
Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas
públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar,
transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais.”
BRASIL. Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.
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Para Antônio Schenkel do Amaral e Silva, a conciliação é um dos
pilares dos desse modelo e está expressamente autorizada para os entes
públicos e privados que participam do Juizado Especial Federal, conforme
disposição do art. 10 da Lei no 10.259/2001.26
Pode-se afirmar, assim, que os JEFs introduziram a cultura da conciliação na Justiça Federal, prática até então pouco utilizada na solução
das controvérsias envolvendo entes públicos federais, sob o argumento
de que estariam em jogo direitos indisponíveis.
Ressalta-se que o êxito da prática conciliatória pressupõe o fortalecimento das relações interinstitucionais e o prévio entendimento com
entes públicos envolvidos e órgãos de defesa dos interesses das partes
(Ministério Público, Defensoria Pública e OAB) na definição dos procedimentos a serem adotados, criando-se assim condições para a solução
consensual dos processos.
Para que se amplie o número de conflitos conciliados, reduzindo a
litigância, as alternativas mais oportunas são o incentivo à conciliação
pré-processual (aquela que precede o ajuizamento da ação judicial) e
a tentativa da conciliação após o ajuizamento e antes da abertura do
prazo de defesa do ente público demandado.
A solução pré-processual quando implantada com estrutura adequada
pode representar um ganho significativo para os interessados e para o
Judiciário, reduzindo a excessiva judicialização de conflitos.
O que se defende não é a tentativa de conciliação como um pré-requisito obrigatório para o ajuizamento da ação, pois essa exigência vai
de encontro ao direito de acesso à justiça. Cabe referir que a experiência
brasileira de Comissões de Conciliação Prévias da Justiça do Trabalho
como condição obrigatória para ajuizamento da ação trabalhista foi
declarada inconstitucional pelo STF nas ADIs 2.139 e 2.160.27

26

SILVA, Antônio Fernando Schenkel do Amaral e. Juizados Especiais Federais
Cíveis: competência e conciliação. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007, p. 149.
27

“PROCESSO OBJETIVO – PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial do processo objetivo deve ser explícita no tocante à causa de pedir. JURISDIÇÃO TRABALHISTA –
FASE ADMINISTRATIVA. A Constituição Federal em vigor, ao contrário da pretérita,
é exaustiva quanto às situações jurídicas passíveis de ensejar, antes do ingresso em
juízo, o esgotamento da fase administrativa, alcançando, na jurisdição cível-trabalhista,
apenas o dissídio coletivo” (STF, ADI 2139 MC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco
Aurélio, DJe 23/10/2009).
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E quais procedimentos poderiam ser adotados de forma cotidiana
para fomentar a prática conciliatória?
Das demandas que podem passar por essa fase estão: as previdenciárias, principalmente as ligadas a benefícios por incapacidade; as que
postulam a concessão de benefícios assistenciais aos idosos e deficientes;
as relacionadas com a área da saúde, tais como concessão de medicamentos, exames e procedimentos cirúrgicos; as que discutem contratos
bancários, entre outras.
O êxito desse procedimento depende também da realização de
encontros prévios com os representantes judiciais dos entes públicos
para estabelecer uma rotina apropriada e a fixação de critérios mínimos
para análise desses pleitos. É importante a uniformidade entre os procuradores públicos sobre quais matérias estão pacificadas para serem
acordadas e sobre os parâmetros da negociação.
Mesmo sem o ajuizamento das ações, o Centro de Conciliação pode
e deve atuar para aproximar as partes envolvidas e criar condições favoráveis à conciliação para evitar futuros litígios.
A outra forma de incremento da conciliação refere-se aos conflitos
ajuizados, ou seja, logo após a distribuição do processo. Nessa hipótese,
o que se apregoa é a obrigatoriedade da tentativa de conciliação a ser
realizada antes da citação do ente público demandado, salvo justificativa
de inviabilidade do acordo nos casos em que a lide versar exclusivamente
sobre matéria de direito controvertido.
O procedimento proposto, em conformidade com o novo CPC, é a
designação imediata da audiência de conciliação após a distribuição do
processo a ser realizada pelo JEF ou pelo Setor de Solução de Conflitos
Processuais do Centro Judiciário da Subseção Judiciária.
A designação da audiência deve observar alguns parâmetros, tais
como: a) identificar previamente as matérias passíveis de serem solucionadas por esse meio; b) o interesse de pelo menos uma das partes;
c) dependendo de prova pericial, esta deverá ser realizada antes ou de
forma integrada com a audiência de conciliação.
“JUDICIÁRIO – ACESSO – FASE ADMINISTRATIVA – CRIAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ao contrário da Constituição Federal de 1967, a atual esgota
as situações concretas que condicionam o ingresso em juízo à fase administrativa, não
estando alcançados os conflitos subjetivos de interesse. Suspensão cautelar de preceito
legal em sentido diverso” (STF, ADI 2160 MC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco
Aurélio, DJe 23/10/2009).
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A opção pelas formas alternativas de solução dos conflitos vem
inspirando o desenvolvimento de diversas rotinas e boas práticas, sedimentando o método conciliatório como uma experiência de sucesso que
foi concebido nos Juizados Especiais e mudaram a rotina da jurisdição
ordinária. Algumas dessas atividades realizadas na Justiça Federal da 4a
Região são a seguir destacadas, tanto pelos resultados alcançados como
pela singularidade e inovação28:
–

Sistemas de Perícias Médicas e de Conciliações da Matéria Previdenciária

Com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação dos processos e dos
custos de perícias, melhorar o atendimento às partes pela centralização
das rotinas e minimizar o trabalho das Varas e Juizados Previdenciários
da Justiça Federal da 4a Região, as Seções Judiciárias do Rio Grande do
Sul, Paraná e Santa Catarina implantaram Sistemas de Perícias Médicas
e de Conciliações.
No Paraná, a iniciativa foi apresentada, em 2009, sendo criado o
Sistema de Conciliação Pré-Processual (SICOPP)29. No Rio Grande do
Sul, o Sistema de Perícias Médicas e de Conciliações Pré-Processuais
(SICOPREV)30 foi criado, em 2012, e, em Santa Catarina, o Sistema de
Conciliação e de Perícias Médicas (SICOPEM) foi lançado, em 2013.
Em todos os sistemas são realizadas perícias médicas em várias
especialidades, em salas disponibilizadas e totalmente equipadas nas
28

Informações obtidas no Portal do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Disponível
em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=1077>. Acesso em: 15 set. 2015.
29

“O ‘Sistema de Conciliação Pré-Processual – SICOPP’ é um sistema desenvolvido
no âmbito da Coordenadoria Regional do Sistema de Conciliação da Seção Judiciária do
Paraná – SISTCON-PR, para realização de conciliações envolvendo processos relativos,
inicialmente, a benefícios por incapacidade no âmbito dos quatro Juizados Especiais
Federais da Subseção Judiciária de Curitiba.” Disponível em: <http://www2.trf4.jus.
br/trf4/upload/editor/rbb_TEXTO%20DO%20SICOPP.pdf> Acesso em: 14 jun. 2014.
30

“A Justiça Federal gaúcha realiza perícias médicas com médicos contratados pelo Poder
Judiciário para possibilitar a conciliação processual. É o chamado SICOPREV – Sistema
de Perícias Médicas e de Conciliações Pré-Processuais das Matérias de Competência
das Varas e Juizados Previdenciários. O objetivo é padronizar e agilizar a tramitação
de ações de concessão de benefícios por incapacidade. O sistema possibilita o acordo
entre as partes antes mesmo da sentença do juiz, desafogando, assim, o trabalho da
Justiça, dando uma resposta mais rápida ao cidadão.” Disponível em: <http://www2.
trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=8550>. Acesso
em: 14 jun. 2014.
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sedes das Justiças. Com exceção da especialidade de infectologia e daquelas que dependem da utilização de equipamentos específicos para
a realização do exame, que são realizadas nos consultórios. O laudo é
juntado até cinco dias após a realização da perícia.
Sendo o autor incapaz para as atividades laborais e estando presentes os requisitos para concessão de benefício é designada audiência de
conciliação. Os cálculos, intimações e organização de audiências são
realizados pelos servidores, estagiários e conciliadores que atuam nesses
centros. O processo é devolvido de imediato à Vara, no caso da audiência realizada sem acordo. Havendo acordo, a sentença homologatória
transitará em julgado no ato. Após certificar o trânsito em julgado, os
sistemas de conciliação requisitam a implantação do benefício e remetem
o processo à Vara de origem.
– Fórum de Conciliação Virtual
O Fórum de Conciliação Virtual é uma ferramenta desenvolvida
integralmente pela Justiça Federal da 4a Região que busca propiciar
a autocomposição de conflitos com as facilidades de uma plataforma
virtual, harmonizando-se com a realidade do processo eletrônico.
Aplica-se em ambiente inteiramente virtual e assíncrono, sem a
participação do juiz ou de conciliadores, primando pela simplicidade,
confidencialidade, informalidade, desmaterialização e a desterritorialização da solução das demandas.
A iniciativa surgiu a partir da constatação de que em diversos processos executivos o devedor não conseguia estabelecer contato direto
com a parte credora para solucionar a sua dívida, demanda esta que pode
ser plenamente atendida através do Fórum, uma vez que a comunicação tornou-se direta e simples, em ferramenta disponível no próprio
processo eletrônico.
O projeto entrou em operação em 22.11.2012 e foi posteriormente
regulamentado e ampliado pela Resolução no 73, de 2014, da Presidência
do TRF-4a Região31, que definiu o modelo de funcionamento a partir da
adesão das entidades credoras.

TRF da 4a Região. Resolução no 73, de 15 de maio de 2014. Regulamenta a conciliação virtual no processo eletrônico no âmbito da Justiça Federal da 4a Região. Disponível
em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/rbb_resolucao-73-2014-virtual_0.
pdf>. Acesso em: 6 set. 2014.
31
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Sua aplicação inicial envolveu processos de execução fiscal e de títulos
extrajudiciais e ação monitória. No segundo momento, passou também
a ser empregado nos Juizados Especiais Cíveis e Previdenciários.
Para incentivar a conciliação prévia ao processo das execuções e
monitórias, foi previsto que o início do prazo à defesa por embargos e à
indicação de bens à penhora somente se dá no caso de não ser acionado
o Fórum, que também pode ser acessado no curso do processo.
Além do grande potencial de incremento de utilização para os processos em que já opera, seja pela realização de mutirões de conciliação
virtual, seja pela maior divulgação da existência dessa ferramenta, há
espaço para ampliação do seu uso para processos não executivos.
Até o início do segundo semestre de 2014, 27 entidades tinham
aderido ao Fórum de Conciliação na 4a Região. No Rio Grande do Sul,
356 Fóruns de Conciliação haviam sido abertos em dezembro/2013,
dos quais houve acordo em 15,4% dos casos. Observou-se, também,
a ocorrência de acordos após o termo final, que foram facilitados em
razão da utilização dessa via.
A fim de apresentar e ampliar a utilização do Fórum de Conciliação
Virtual foi organizado um mutirão envolvendo a Caixa Econômica Federal, os Conselhos Profissionais e os Correios. Além disso, workshops
estão sendo realizados por toda a 4a Região para treinamento dos CEJUSCONs e demais interessados.
– Conciliações Itinerantes
O projeto “Conciliação Itinerante” foi desenvolvido pela Coordenadoria do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos/Sistema de Conciliação e pelo Gabinete de Conciliação do
INSS junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.
A sistemática consiste na realização de audiências de conciliação
previdenciárias envolvendo, principalmente, as subseções judiciárias
do interior dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
A ideia de percorrer as cidades com a equipe da Conciliação do TRF4
e o Procurador Federal da AGU/PFE-INSS, que atua no Gabinete de
Conciliação, surgiu mediante a detecção do grande número de processos complexos originários de Varas Federais, bem como de Comarcas
Estaduais, os quais para uma solução amigável necessitavam de um
adequado e proficiente diálogo com os demandantes, geralmente, com
grandes dificuldades de acesso e locomoção.
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Após a triagem dos processos em trâmite no TRF4, traçou-se um
cronograma anual para envolver municípios remotos de toda a Região.
A partir daí, as propostas de acordo foram elaboradas com seus devidos
cálculos, pautas organizadas, convites e intimações efetuados e audiências realizadas, ocorrendo a primeira em junho de 2013.
Em 2013, foram solucionados 391 processos dos 436 pautados que
totalizaram R$ 14.547.279,89 (quatorze milhões, quinhentos e quarenta
e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos)
em valores negociados. O ótimo percentual de acordos homologados
em todas as edições, e, principalmente, a repercussão positiva diante
dos jurisdicionados que se sentem valorizados e satisfeitos com essa
aproximação, incentivou toda a equipe a dar continuidade ao programa e de forma mais intensa. Assim, em janeiro de 2014, realizaram-se
novas audiências itinerantes, com acordo em quase todos os processos
pautados.
– Caravana da conciliação
O Projeto Caravana da Conciliação consiste em uma série especial
de mutirões de audiências, que percorreu as 16 Subseções de Santa
Catarina, promovidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSCON), da Justiça Federal em Santa Catarina32. São
solucionados casos que, via de regra, envolvem contratos comerciais
firmados com a Caixa Econômica Federal (CEF). Em menor escala,
são realizados acordos relativos ao SFH, indenizações por dano moral
e execuções fiscais do FGTS.
O Projeto conta com a colaboração dos prepostos da CEF, com alçada
de negociação maior do que a dos gerentes de agências locais, atentos às
necessidades econômicas e sociais das partes. Também participaram das
caravanas Juízes Coordenadores do CEJUSCON, conciliadores/servidores designados, procuradores das partes e Defensoria Pública da União.
Em 2013, foram firmados 566 acordos, em 739 audiências (êxito de
76,59%), totalizando R$ 16.892.219,23 (dezesseis milhões, oitocentos
e noventa e dois mil, duzentos e dezenove reais e vinte e três centavos)
negociados. As ferramentas da conciliação resolvem casos de endivida-

32

TRF da 4a Região. Projeto Caravana da Conciliação. Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal de Santa Catarina. 2013. Disponível em:
<http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/rbb_caravana-da-conc.pdf>. Acesso em:
6 jun. 2014.
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mentos familiares e empresariais, resultantes de fragilidades socioeconômicas: desemprego, separações, saúde, que impediram as pessoas de
honrar débitos, evidenciados “in loco” nas Caravanas. Políticas especiais
de descontos e prazos foram previamente estabelecidas com a CEF. De
um lado, entes públicos exercendo possibilidades de negociação, e, de
outro, o devedor, alcançando resultados até mesmo mais satisfatórios
do que eventual disputa judicial.
– Vara da Conciliação
A primeira Vara Federal no Brasil totalmente dedicada à conciliação
foi instalada na Subseção Judiciária de Porto Alegre, no dia 10 de julho de
2014, com base na Resolução TRF/4 no 38, de 201433. A ela foi atribuída
a competência para conciliar conflitos processuais e pré-processuais
de questões cíveis, administrativas, fiscais, previdenciárias e demais
que por sua natureza a lei permita a solução pacífica, bem como para
atendimento e orientação à cidadania.
Entre as justificativas que corroboraram a criação de uma Vara Federal exclusiva para a Conciliação estão:
–

que a Justiça Federal da 4a Região, no período de 2015-2020,
será responsável pelo macrodesafio da adoção de soluções
alternativas de conflitos, que se refere ao fomento de meios
extrajudiciais para resolução negociada de conflitos, com a
participação ativa do cidadão, conforme diretrizes do Conselho
de Justiça Federal;

–

que a organização dos serviços de conciliação, mediação e
outros métodos consensuais de solução de conflitos deve
servir de princípio e base para a criação de juízos de resolução
alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria;

–

que o CEJUSCON de Porto Alegre nos últimos 12 (doze) meses recebeu por redistribuição mais de 22 (vinte e dois) mil
processos, teve mais de 9 (nove) mil audiências designadas

33
TRF da 4a Região. Resolução no 38, de 17 de março de 2014. Dispõe sobre a
implantação e instalação da 26a Vara Federal de Porto Alegre, Subseção Judiciária de
Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e estabelece outras providências.
Disponível em:<http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/rbb_resolucao-38-vf-26_0.
pdf> Acesso em: 6 set. 2014.
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e foram homologados mais de 7.500 (sete mil e quinhentos)
acordos.
O Coordenador do Núcleo/Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 4a Região (SISTCON), á época o Desembargador Federal João
Batista Pinto Silveira (Gestão 2013-2015), avaliou a iniciativa como
um dos reflexos da modernização do Judiciário, para ele: “Hoje há uma
mudança de concepção na forma como entendemos o papel do juiz. O
juiz resolve conflitos, resolve litígios. Mas, muitas vezes, uma sentença
ou um acórdão encerra um processo, mas não resolve o problema”. E
acrescentou, “Este é, portanto, um momento histórico, onde o Judiciário
busca solucionar as demandas existentes e, ainda, aquelas que estão
por vir. É uma visão ampla, de prevenção de litígios”.34
– Curso Básico de Conciliação – Educação a Distância
Desde 2007, o TRF4 investe em cursos de conciliação voltados a
magistrados e servidores. Em 2008, a Seção Judiciária de Santa Catarina
(SJSC) começou a desenvolver um curso, inicialmente presencial, mas
logo transformado em atividade de educação a distância (EAD), para
alcançar os voluntários de todo o Estado. Essa atividade coincidiu com
a estruturação da própria área de EAD daquele órgão, de modo que o
próprio processo de elaboração foi fonte de muito aprendizado para as
pessoas envolvidas. O curso, que recebeu o nome de “Tutorial da Conciliação”, foi estruturado de forma autoinstrucional, e contou com um
módulo conceitual, ao qual se seguem conteúdos voltados para o antes,
o durante e o depois das audiências de conciliação. Para tanto, lançou-se mão de depoimentos de juízes, procuradores e defensores públicos
que vinham atuando em conciliação, além de vídeos com gravação de
audiências reais e de textos e exercícios de avaliação.
Ciente da necessidade de formar conciliadores, tanto servidores da
Justiça Federal quanto voluntários, para atuarem no âmbito da 4a Região, no início de 2012, a Direção do Foro da Seção Judiciária de Santa
Catarina (SJSC) repassou o Tutorial da Conciliação ao Tribunal Regional
Federal da 4a Região, onde sofreu ajustes de conteúdo, carga horária e
metodologia para oferecer a formação de conciliadores de acordo com
o previsto no Anexo I da Resolução CNJ no 125/2010.
34

TRF da 4a REGIÃO. Instalada a primeira vara federal de conciliação do país.
Notícia disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=10227>. Acesso em: 5 set. 2014.
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Com isso, o conteúdo programático passou a atender plenamente
ao Anexo I da Res. CNJ no 125, o Tutorial da Conciliação passou a ser
denominado “Curso Básico de Conciliação”.
Por fim, cabe mencionar alguns prêmios que simbolizam o reconhecimento da prática conciliatória realizada na Região Sul.
O TRF4 participou do I Prêmio Conciliar é Legal promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ganhou na categoria TRFs, com
o projeto de “realização de mutirões na JF do RS, de SC e do PR desenvolvido
pelo Sistema de Conciliação da Região Sul” e na categoria Juiz individual/
federal, os vencedores foram os magistrados Mauro Spalding e Bruno
Takahashi, da Vara Federal de Jacarezinho (PR), pelo projeto “Agilização
das ações de concessão de benefícios por incapacidade”.
Já na 4a edição do Prêmio, o TRF4 foi vencedor na categoria TRF pelo
conjunto de ações inéditas desenvolvidas na 4a Região da Justiça Federal
que visam ao aprimoramento dos métodos de solução de conflitos e
pacificação social. Os projetos desenvolvidos que foram agraciados são
os seguintes: “Fórum de Conciliação Virtual”, “A Caravana da Conciliação”
e “Conciliação Itinerante na 4a Região”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto neste estudo, pode-se extrair que o grande marco para a evolução da prática conciliatória no Brasil foi a criação dos
Juizados Especiais e que agora ganha como aliado o novo Código de
Processo Civil, cujos normativos primam pela autocomposição como
principal forma de solução de litígios por auxiliar as partes a resolverem seus conflitos com elevado grau de satisfação, ajudando também
na prevenção de contendas futuras.
Oportuno reafirmar que a cultura da conciliação precisa ser disseminada de diversas formas para que atinja os resultados esperados.
Necessitando fundamentalmente de magistrados, procuradores, advogados, servidores e conciliadores voluntários dedicados e engajados
com essa prática.
Contudo, há ainda grandes desafios a serem superados, tanto de
ordem estrutural, quanto relacionado à resistência e à falta de confiança
em relação aos resultados dessa prática por um considerável número
de operadores do direito e jurisdicionados. Porém, visualiza-se uma
realidade esperançosa, formada por pessoas que acreditam e trabalham
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com denodo na busca do tratamento mais adequado aos conflitos de
interesse.
Concluímos afirmando que a busca da pacificação social e a solução
harmonizada dos litígios promovem a celeridade e a efetividade no acesso
à justiça, contribuindo para o objetivo de um Processo Justo.
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