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Prefácio - 7

Prefácio
O célebre intelectual da pedagogia brasileira, Paulo Freire, já afirmava que

“não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Neste sentido, não há como

pensarmos o ensino no Brasil, sem relacionarmos o mesmo com a pesquisa, sendo que o inverso também é verdadeiro. As palavras de Freire ecoam nas nações

que prezam por um desenvolvimento sustentável, elas têm na pesquisa um dos

elementos necessários para encaminhar seus investimentos, com o objetivo de
um retorno para as suas populações de melhor renda e qualidade de vida.

O Brasil, terra natal do saudoso pedagogo e objeto de inúmeras de suas

pesquisas, positivou, por meio do artigo 207, da Constituição Federal de 1988,
o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como o tripé

fundamental de constituição e prática da Universidade brasileira. Desta forma,
as ações das instituições de ensino superior devem considerar seus investimentos
de forma harmônica e em igualdade para a garantia da manutenção do tripé
formado pelo ensino, pesquisa e extensão.

Tal compromisso, com a produção e a socialização do conhecimento, por

meio do tripé constitucional formado pelo ensino, pesquisa e extensão, vemos
consolidada nesta relevante obra, do Curso de Direito das Faculdades João Pau-

lo II, a qual tenho a honra de prefaciar, intitulada “Opinio Iuris”. Este livro que

está em seu quinto volume constitui-se num anuário, que reúne artigos sobre as
principais inovações na doutrina, na jurisprudência e na legislação jurídica da

atualidade, bem como assuntos sobre o meio ambiente do trabalho, a tecnologia
e novos direitos, entre outros temas.

Os textos foram escritos por professores, estudantes e egressos pesquisa-

dores de graduação, mestrado e doutorado do Curso de Direito das Faculdades

João Paulo II e de outras instituições de ensino superior da área de Ciências Ju-
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rídicas que colaboraram com a obra. E por meio destas pesquisas desenvolvidas
por estes autores, nesta renomada obra, que vemos o comprometimento deste

Curso de Direito com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, articulando

a teoria e a prática na produção e socialização do saber para o desenvolvimento
de pessoas capazes de atuar e de promover a transformação em realidades complexas e diversificadas.

Portanto, a iniciativa dos Professores Organizadores, Daniela Lippstein

e Ralfe Oliveira Romero, com apoio do Curso de Direito das Faculdades João
Paulo II, de elaborarem um quinto volume da obra “Opinio Iuris” demonstra o

compromisso destes docentes com o princípio da indissociabilidade e da tridimensionalidade do fazer universitário. Também representa o comprometimento destes pesquisadores com a qualidade no processo de formação dos seus estu-

dantes em espaços de aprendizagem diferenciados que enriquecem e aproximam
a relação entre teoria e prática.

Nesse contexto, a valorosa obra é iniciada pelo artigo “O Terror Psicoló-

gico no Ambiente de Trabalho Decorrente da Política de Metas”, de autoria da
bacharela em Direito, Jeane Taysa Andreolli, e da Professora Mestra, Maura da
Silva Leizke, as quais abordam a estratégia adotada pelas empresas, referente ao

sistema de metas de produção, como um fator potencializador de assédio moral
entre os trabalhadores. Ademais, elas efetuam uma análise da forma como a

legislação trabalhista vem sendo aplicada perante a problemática em questão.
Por fim, as autoras promovem um estudo sobre as consequências do assédio
moral, não apenas à vítima, mas também para o meio ambiente de trabalho e a
sociedade em geral.

O segundo artigo de Gabriel Brambilla, bacharel em Direito, e Daniela

Lippstein, Professora Mestra, com o título “Obrigação Alimentar Avoenga e
Prisão Civil: Ponderação entre a necessidade de Alimentos e a Dignidade da

Pessoa Humana”, objetiva verificar a (im)possibilidade de prisão civil dos avós

anciãos a luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e do Estatuto do

Idoso. Os autores propõem-se a dissertar sobre o tema, com base no crescente
número de casos, que são levados para a apreciação do Poder Judiciário.
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Jamila Wisóski Moysés Etchezar, mestranda em Direito, nos apresenta o

artigo com o título “A Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova no Direito do
Trabalho após a Reforma Trabalhista”, por meio do qual demonstra a possibili-

dade da aplicação da inversão do ônus da prova nos casos de assédio moral. No
referido estudo verificou-se a necessidade da aplicação da inversão do ônus da

prova para a garantia da saúde e dignidade do trabalhador assediado, tendo em
vista a dificuldade de se estabelecer o nexo causal entre a conduta do agente e as
consequências dos danos para as vítimas.

O pesquisador, Franchesco Maraschin Freitas, aborda o tema “A Judi-

cialização da Assistência Farmacêutica: substituição da legitimidade do siste-

ma político pela aristocracia do sistema de justiça”, no qual objetiva analisar
o fenômeno da judicialização da política, apresentando os avanços e desafios
que se apresentam para que o direito à assistência farmacêutica seja garantido

à população brasileira. O estudo denota, também, na discussão acerca mínimo
existencial e da teoria da reserva do possível, vez que se busca a preservação da
dignidade da pessoa humana.

Os autores, Alan Airton Coletto, bacharel em Direito, e a Professora Mes-

tra, Luma Eccel, apresentam o título “A Possibilidade de Penhora do FGTS”, no

qual explanaram os entendimentos existentes no ordenamento jurídico brasileiro à respeito da possibilidade de ser realizada a penhora de valores depositados

no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em favor de um credor
de dívida adquirida pelo titular da conta vinculada aos depósitos.

O Professor Mestre, Guilherme Lohmann Togni, apresenta o trabalho “A

Teoria dos Diálogos Institucionais como Alternativa Teórica para a Superação

da Tensão entre o Instituto da Súmula Vinculante e o Princípio Democrático”,
no qual, por meio de ensaio teórico, aborda perspectivas teóricas para a com-

patibilidade entre o instituto da Súmula Vinculante e os princípios do Estado
Democrático de Direito, a partir da noção de legitimidade democrática.

Fernanda Andrade, professora mestra, aborda o tema “O (des)ordenamen-

to legal do direito dos animais”, no qual objetiva-se analisar novos olhares legislativos, doutrinários e jurisprudenciais sobre o status jurídico dos animais, em
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meio a contradições, avanços e retrocessos. A autora refuta a objetificação dos
animais, que possibilita sua propriedade e instrumentalização, a qual encontra

suporte na filosofia da consciência, defendida por René Descartes. O desenvolvimento da pesquisa está pautado no método de abordagem dialético, posto

que confronta posições e considera os conteúdos abordados inseridos em um
contexto social, em que transcendem relações e contradições.

A Professora Mestra, Juliana Gomes Silva, e o acadêmico de Direito, Luiz

Henrique Roveda, apresentam o título “Hans Kelsen: a justiça e o direito”, no

qual analisam a ligação existente entre o direito e a justiça na visão de Hans

Kelsen. Os autores no desenvolvimento de sua pesquisa abordam as principais
obras desenvolvidas por Kelsen com foco na análise do direito e da justiça concomitantemente, investigando os critérios de validade do direito quando confrontados com a justiça.

Com o tema “Tópicos Presentes na Bíblia que são Referenciais para a Jus-

tiça Restaurativa: “olho por olho, dente por dente” ?”, o Professor Doutor, Mauro Gaglietti, leva o leitor(a) a compreender determinados elementos da justiça

bíblica que podem fundamentar as práticas restaurativas. Neste sentido, esbo-

çam-se alguns aspectos que denotam os vetores subjacentes quanto a forma, ao
conteúdo e à administração da lei hebraica. Por fim, o autor acredita ser possível
compreender as “leis” bíblicas individuais para a aplicação no contexto contemporâneo.

Por fim, a Professora Mestra, Ana Cristina Bacega de Bastiani, apresenta o

artigo com o título “Tecnologia, (ciber)cidadania e democratização na sociedade

contemporânea”, no qual desenvolveu um estudo com o objetivo de demonstrar
que o espaço virtual, proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico, pode ser

um grande aliado para a redefinição do conceito de cidadania, tornando-o mais

amplo, bem como para a ampliação do espaço público e, portanto, para a própria
definição dos moldes democráticos de um Estado.

A obra “Opinio Iuris” – Volume V, certamente será de grande contribui-

ção aos professores e estudantes pesquisadores na área das Ciências Jurídicas e

correlatas, bem como aos operadores das diversas carreiras jurídicas. Uma con-
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cretização do princípio da indissociabilidade e da tridimensionalidade do fazer
universitário, a luz dos pressupostos Freirianos e constitucionais.

Criciúma, 02 de dezembro de 2018.
Prof. Doutorando Daniel Ribeiro Preve

Vice-reitor da Unesc
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CAPÍTULO 1 - 13

1
O TERROR PSICOLÓGICO NO AMBIENTE
DE TRABALHO DECORRENTE
DA POLÍTICA DE METAS
Jeane Taysa Andreolli1
Maura da Silva Leizke2

RESUMO: O assédio moral consiste em uma violência grave, que se caracteriza por
ataques repetitivos e cotidianos, que visam destruir a autoestima da vítima. A violência
se apresenta no ambiente de trabalho com vista a tornar o trabalhador um mecanismo
de produção. O estudo visa analisar a estratégia adotada pelas empresas referente ao sistema de metas, no intuito de alcançar o objetivo principal, que é verificar se a estratégia
de gestão de mão de obra baseada no sistema de adoção de metas pode ou não, da forma
como vem sendo utilizada pelas organizações empresariais, ser um fator potencializador
do assédio moral. Da mesma fora, será verificada a forma como a legislação trabalhista
vem enfrentando a questão. Visa-se, ainda, demonstrar quais consequências do assédio
moral não somente para a vítima, mas também em todo o contexto do ambiente de
trabalho e para a sociedade em geral.
Palavras Chave: Assédio moral; dignidade da pessoa humana; relação de trabalho.
RESUMEN: La violência moral estar constituido por una violencia seria, que es caracterizado por los ataques repetitivos y diarios, que trata de destruir el autoestima de la
víctima. La violencia come en la atmósfera de trabajo con la vista para convertirse en el
1 Bacharel em direito pela Universidade de Passo Fundo, RS.
2 Professora Universitária e Advogada.
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trabajador una producción mecanismo. El estudio trata de analizar, todavía, la estrategia
asumida por las compañías respecto a el sistema de objetivos, que es verificar la estrategia de la administración del trabajo que mano ubicada en el sistema de la aprobación de
objetivos poder hacer/ser él o no, en the way how ha sido usado por las organizaciónes
comerciales, ser un potencializador de factor del bloqueo moral. Del mismo hombre
fuera, el formulario será verificado cuando la legislación de trabajo está enfrentando
el tema. Es tratado, todavía, demostrar qué consecuencias del bloqueo moral no sólo
para la víctima sino también en el whole contexto de la atmósfera de trabajo y para la
sociedad en general
Palabras clave: La violencia moral; la dignidad de la persona humana; relación de trabajo.

INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento progressivo da sociedade e a acentuação das re-

lações de trabalho surgiu o fenômeno do assédio moral, que se configura por
humilhações sofridas pelo trabalhador advindas de seus superiores hierárquicos

por longos períodos de tempo, sendo que tais ações desequilibram a relação do
sujeito com o seu próprio trabalho.

O contemporâneo cenário econômico de globalização e flexibilização das

relações trabalhistas, consagrante da competitividade excessiva e da acentuada

produção a baixo custo, apresenta-se como o meio apropriado para que no am-

biente interno das organizações de trabalho se propaguem patologias sociais,
como o assédio moral.

Não restam dúvidas de que estas generalidades da pós-modernidade cola-

boram para a ascensão do nível de impessoalidade e afastamento entre os indivíduos dentro da empresa, proporcionando a prática de ações hostis do empre-

gador e a coisificação do trabalhador, que de ser humano beneficiado de direitos

passa a ser percebido como um objeto insignificante na estrutura empresarial.
Contudo, ainda que o assédio moral seja tão inveterado quanto o próprio trabalho, apenas nos últimos decênios esta ameaça oculta despertou a atenção da
sociedade que, começou a se cientificar da habitual ocorrência do fenômeno e

CAPÍTULO 1 - 15

da magnitude das implicações da violência psicológica à saúde do trabalhador
(AGUIAR, 2008).

Assim, o assédio moral vem sendo compreendido como “toda e qualquer

conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua
repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou fí-

sica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho”
(HIROGOYEN, 2002 apud MANSUR JÚNIOR, 2010).

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO
VERSUS CUMPRIMENTO DE METAS
A temática envolvendo o assedio moral empresarial decorrente da adoção

de políticas de metas é assunto de real importância dado que toda a origem
histórica do trabalho e do Direito do Trabalho traz relatos de abusos contra o
trabalhador. Ressalta-se o período da Revolução Industrial e as excessivas práticas dos capitalistas, como as jornadas extenuantes, o ambiente laboral insalubre

e perigoso, entre tantas outras. Sendo exatamente na conjuntura da exploração
do obreiro no decurso da Era Industrial que fez despontar o ordenamento trabalhista. Quer dizer, a base do Direito do Trabalho reside na luta dos operários
por melhores condições de trabalho.

Enfatiza-se que os descomedimentos realizados pelo empregador não se

fixavam as situações antes mencionadas, pois agressividades psicológicas com o

propósito de tormento e rejeição, também integram o repertório de desrespeitos
aos trabalhadores. Evidentemente o cenário da violência realizada e o fundamento da escravatura não são os mesmos de hoje, apesar disso e de fato, a agressão psicológica em face do trabalhador somente adquiriu nome na Sociedade

Pós-Industrial: assédio moral. Importante salientar que, o assédio moral não é

afecção específica da atualidade trabalhista, embora caracterize, na época atual,
um problema de dimensão universal (BRUGINSKI, 2013).

16 - OPINIO IURIS V

Acontece que, com a globalização e a Revolução Tecnológica, houve uma

modificação significante na conjuntura do terrorismo psicológico no âmbito

trabalhista e também no modus operandi do empregador, e à frente, da competitividade dos objetos para poderem ser comercializados no mercado, o trabalha-

dor acha-se submetido a produzir mais, com mais qualidade, a ser cobrado por

metas, resultados, e outras coisas. E em motivo de maior apreensão que passa a
haver no meio de trabalho, ocorrem as doenças do trabalho e também o assedio
moral (MARTINS, 2012 apud BRUGINSKI, 2013).

O modelo econômico neoliberal e a flexibilização das relações trabalhistas

sucederam na excessiva e contínua disputa por um lugar no mercado de tra-

balho. As empresas, cada vez mais reduzindo a sua estrutura organizacional e,
simultaneamente, promovendo e potencializando a sua produtividade, causaram

aos trabalhadores duas opções, sendo o aprimoramento constante com a integral
agregação às atividades da empresa ou o desemprego. Dos mais variados impac-

tos desse modelo para a vida social e para as relações de trabalho ressalta-se a
hostilidade na atividade trabalhista, especialmente o assédio moral. A compe-

titividade infindável e a iminente necessidade de superar as próprias limitações
físicas e mentais, às vezes estimulam a cobrança desmedida dentro do âmbito de
trabalho (MANSUR JÚNIOR, 2010).

Apesar de a violência psicológica no trabalho sempre fazer parte da natu-

reza humana, verificou-se um aumento universal desse tipo de lesão nos últimos

vinte anos. Nesse cenário, o trabalhador cobiçado é aquele possuidor de um

enorme conhecimento técnico, apto a trabalhar em uma velocidade impactante
e adaptar-se naturalmente a chegada de novas tecnologias. Todos aqueles que
não se ajustam aos modelos de desempenho determinados pelo empregador são
sujeitos a pressões extremas para se demitirem, evitando as empresas dos dis-

pêndios das dispensas imotivadas. Por isso, não há espanto que no ambiente

trabalhista exista um crescimento excepcional do fenômeno do assédio moral,
com graves implicações para a saúde física e psicológica dos padecedores (SILVA, 2012).
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Logo, “a busca desenfreada pelo poder e sucesso criou uma sociedade sem freios

éticos, na qual o ser humano voltou a ser tratado como mero objeto, uma ‘coisa’, servin-

do como instrumento para se alcançar determinados objetivos” (CARVALHO, 2010,
p. 2). Apesar do assédio moral individual, que possui como intuito a exclusão
do trabalhador do mundo do trabalho, diferenciando-o diante do grupo, exis-

te também o assédio moral intitulado organizacional, que tem por propósito a

submissão de um grupo de trabalhadores às enérgicas políticas mercantilistas da
empresa por intermédio da implantação excessiva de metas.

A atual organização do trabalho tem como finalidade a instituição do mer-

cado globalizado, por meio da competitividade e de amplos proveitos a baixos
custos. A recomposição do trabalho fez com que o trabalhador se harmoniza-se

a novas qualidades, isto é, qualificação, multivalência funcional, visão sistemática
do processo produtivo, autonomia, entre outras. Nessa nova concepção, oriun-

da da globalização, impõe-se ao trabalhador maior escolaridade, competência,
eficiência, competitividade, criatividade, tudo com o intento de produzir mais e
com o menor custo possível.

Assim, o trabalhador atual está sujeito a um ambiente trabalhista com

particularidades totalmente competitivas, impondo-os a também serem muito
competitivos, sob condição de não progredirem no local de trabalho (ALVARENGA, 2012).

No âmbito interno das organizações do trabalho, frequentemente, são in-

troduzidas novas políticas de gestão dos fatores produção-trabalho, para alinhamento ao mercado competitivo que exige maior produtividade, com ampla

qualidade, rapidez, pronto atendimento e baixo custo, impondo ao trabalhador,
num mercado de carência de trabalho formal e pleno emprego, habilidade técni-

co-profissional e largo esforço para adaptação às reorganizações produtivas, até
mesmo no que se refere às mudanças e inovações inseridas por medidas flexi-

bilizadoras das condições de trabalho (ALKIMIN, 2011 apud ALVARENGA,
2012).

À vista disso, é neste contexto econômico de máxima competitividade e

forte produtividade a baixo custo, que se induz para que no ambiente interno
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das empresas predomine um meio ameaçador de liderança, destacado pela

indiferença de dirigentes mais consumidos com a obtenção de metas e resultados
do que com a dignidade humana do indivíduo trabalhador (AGUIAR, 2008).

Todavia, as consequências sentidas pelos trabalhadores subsistem iguais

aos de todo o contexto histórico, como a dor, aflição, rebaixamento e indignação,
e desse modo, o assédio moral é um fenômeno que ofende o dever constitucional
de cumprimento a dignidade da pessoa humana (BRUGINSKI, 2013).

Assim, no mercado de trabalho, como exemplo, lugar em que se exercem

as atividades trabalhistas abonadas, pela falta de vagas de emprego, subemprego
crescente, as condições não favoráveis e precárias em que são ofertadas poucas

oportunidades, a competitividade mercadológica e a concorrência pelo cumprimento de metas e obtenção de notoriedade profissional são todos, elementos

que contribuem para o desequilíbrio das relações trabalhistas e a frequente apreensão entre seus envolvidos (CAVALLAZZI FILHO, 2006).

Os trabalhadores, que concentram as empresas que vendem, emprestam, fi-

nanciam e atendem, sujeitam-se a metas, progressivamente pressionados por um

raciocínio que necessita incentivar o consumo e que, em curso, aumenta a regularidade de um trabalho experienciado em condições crescentemente precárias.

Os planos de metas são uma decorrência da reinvenção do capitalismo, e

conduzem a regularidade de trabalho a níveis incabíveis. Os trabalhadores são

inseridos em uma organização de trabalho predominada pela procura da pro-

dutividade máxima, completamente despreocupada com as questões humanas.
O predomínio da ideia de lucro e a primazia de interesses econômicos geraram ambiente conveniente para a propagação da estratégia empresarial de busca

enérgica por resultados, não sendo excepcionais as ocasiões em que o emprega-

dor pressiona excessivamente o trabalhador para atingir as metas determinadas,
em notória exorbitação dos limites do poder diretivo (EMERICK, 2009 apud
ALVARENGA, 2012).

Os abusos são, geralmente, envoltos de um discurso organizacional capaz

de justificar tais práticas como necessárias e úteis, em nome dos valores relevan-
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tes na empresa e da sobrevivência organizacional, com tendência à naturalização
da violência. (EBERLE et al, 2009 apud ALVARENGA, 2012).

A exigência demasiada de metas seguida de intimidação de despedida

quando a finalidade estabelecida não depende unicamente do desempenho in-

dividual pode ser definida modalidade de assédio indenizável. Nessa perspectiva,
campanhas de vendas que instituem metas cujo alcance é impraticável pela agilidade do trabalhador e que causam danos morais também podem ser caracteri-

zadas como prejudiciais ao direito dos trabalhadores (SILVA; CAVALLAZZI,
2013).

Uma vez que essas metas são atingidas, novo nível é proposto para o perí-

odo seguinte. Por meio de técnicas motivacionais e concessão de prêmios, todos

vão assentindo com as metas e se desenvolvem ao máximo para o triunfo empresarial, permitindo que suas subjetividades sejam controladas. A questão é que

isso não tem término, dado que os alvos serão sempre superiores, atingindo um

estágio em que os trabalhadores são “estirados” tanto que já não mais aguentam.
O grau de estresse e exigência atingem auges perigosíssimos (MARANHÃO,
2014).

Nessa acepção, o trabalhador passou a ser uma ferramenta de uso. Ficou

degredado a um segundo plano o caráter humano. Sem maiores obstáculos,
criou-se uma conduta de imposições excessivas, por parte daquele que possui

o poder e o capital, estabelecendo-se uma tolerância de desmandos exagerados.
Por isso, o assédio moral quebrou as barreiras da moralidade considerando-se as

circunstâncias do mercado de trabalho, onde manda quem pode, obedece quem
necessita” (CANDIDO, 2011 apud ALVARENGA, 2012)

Destarte, o trabalhador atual está sujeito a um ambiente trabalhista com

características absolutamente competitivas, forçando-os a também se tornarem

bastante competitivos, sob pena de não progredirem no local de trabalho. À

frente dos novos modelos de gestão administrativa ou de reestruturação produtiva provenientes das consequências da globalização na organização produtiva

e do trabalho, as empresas necessitam se reestruturar para aplicarem padrões
internacionais de qualidade com o intuito de encarar a competitividade e a lu-
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cratividade. Por essa razão, vivencia-se na época atual a era do controle da qua-

lidade total. E o efeito disso é a procura crescentemente desordenada de alcance

do lucro, que ocorre por meio da implantação de metas, no que lhe concerne,
abusivas (ALVARENGA, 2012).

Importante salientar que o poder de direção/comando inerentes ao em-

pregador, decorrente do fato de que o empregado está inserido na organização

de trabalho, como subordinado a uma relação contratual, tácita ou ficta, deve
obedecer regras legais e humanas impostas, não podendo se opor a elas, a ideia
de poder irrestrito do empregador, pois a própria lei criou limitações ao poder
de direção.

Ora, o assédio moral no ambiente de trabalho consiste em ações e práticas

repetitivas que são dirigidas contra um ou mais trabalhadores, que podem ser
causadas deliberadamente ou inconscientemente, mas causam claramente hu-

milhação, ofensa e angústia; podem interferir no desempenho do trabalho ou

causar um ambiente de trabalho insuportável. A doutrina pátria também é eficaz
ao explicar que tal fenômeno.

Conhecido como a violência perversa e silenciosa do cotidiano ou psicoter-

ror, o assédio moral no ambiente de trabalho caracteriza-se pelo ato de submissão do trabalhador a situações vexaminosas, constrangedoras e humilhantes, que
ocorrem de maneira reiterada e prolongada, que ocorrem durante a jornada de

trabalho ou mesmo fora dela, em razão das funções que exercidas pelo trabalhador, determinando com tal prática um verdadeiro terror psicológico que resultará na degradação do ambiente de trabalho, na vulnerabilidade e desequilíbrio da

vítima estabelecendo sérios riscos à saúde física e psicológica do trabalhador e às
estruturas da empresa e do Estado. (SILVA, 2012, p.34)

As lesões laborais são previstas e combatidas pela OIT em sua Convenção

111 de 1958, que disciplina a Discriminação no Emprego ou Profissão, ratificada pelo Brasil através do Decreto n. 62.150 de 1968, esse dispositivo internacional pode e deve ser utilizada em relação ao tema abordado, tendo em vista que o

assédio sexual vem sendo tratado como um dos fatores responsáveis pela grande
incidência de patologias físicas e psíquicas da contemporaneidade.
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Felker (2006) esclarece que o assédio moral não se trata de meros desen-

tendimentos ou conflitos que ocorrem cotidianamente no ambiente de trabalho,
mas de conduta deliberada, intencional e abusiva, visando relegar a vitima/empregado a mero objeto de lucro. O assediador obtém a dominação psicológica

da vítima em uma relação de submissão, que pode ocorrer de forma consciente
ou inconsciente, submetendo a vítima à situações degradantes, sem qualquer
escrúpulo ou pudor.

A razão do poder de direção que é o causador do assédio moral, esclarecida

pela doutrina pátria no sentido de que:

Várias seriam as teorias que procuram justificar o poder de direção do
empregador. O empregador dirige o empregado, pois é proprietário da
empresa. A segunda teoria esclarece que o empregado está sob subordinação do empregador, ou seja sujeita-se às ordens de trabalho. O reverso da
subordinação seria o poder de direção do empregador dirigindo a atividade do empregado. A terceira teoria entende que a empresa é uma instituição. Considera-se instituição, aquilo que perdura no tempo. (MARTINS,
2015, p.96)

É nesse novo e perverso contexto das relações trabalhistas, no qual

o capitalismo suga o máximo dos trabalhadores sem se preocupar com

reciprocidades, que são estabelecidas as metas, desacompanhadas de qualquer
bom senso ou razoabilidade, gerando um clima de constante desgaste, pressão
e rivalidade no ambiente laboral. Assim, com toda a competição, pressão
e estresse a que o empregado é submetido, bem como o medo de perder o

emprego e o sentimento individualista incorporado a esse novo trabalhador,
o assédio moral encontra terreno fértil para seu aparecimento e perpetuação,
podendo se tornar, sem dúvidas, uma ferramenta muito perigosa a ser utilizada
pelos ora concorrentes.

Schmidt (2002) faz um importante paralelo entre o novo panorama das

relações trabalhistas e o assédio moral:
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Nesse passo, é possível estabelecer um paralelo entre a modernização das
relações de trabalho e assédio moral. Com efeito, o novo perfil exigido do
trabalhador favorece o desenvolvimento de situações de assédio moral.
Assim, de um lado, estabelece-se que o novo trabalhador deve ser competitivo, capaz, qualificado, criativo e polivalente. De outro lado, esse novo
trabalhador sente, em sua pele, que não estar “apto” a essa nova realidade
pode significar a perda do emprego. Em outras palavras, o medo de perder
o emprego pode favorecer o aparecimento da submissão e o desenvolvimento da humilhação. Isso sem falar na competição entre os próprios
empregados. ( SCHMIDT, 2002, p. 180/182)

Essa sistemática de competição desenfreada tem como resultado o desa-

brochar de um sistema de competitividade, que tem como característica marcante o agir individualista do trabalhador que apresenta nova face diante das

metas apresentadas pelo empresário. De um lado o sistema empresarial transfere
ao empregado a responsabilidade de adaptação às severas necessidades impostas

pelo mercado, e de outro a necessidade de adequação e sacrifício desse novo
trabalhador que tem diante de si a condição determinante de sua substituição

em caso de não atendimento as metas impostas por esse sistema brutal e desumanizado.

. Se por um lado temos um trabalhador que para se manter empregado pas-

sa a efetivamente se qualificar melhor, a se tornar mais capaz e multifuncional,
por outro temos o mesmo empregado que não mais consegue a desconexão de

sua vida pessoal de sua jornada de trabalho, perdendo sua condição de sujeito
de direito e passando a condição de objeto a serviço integral do empregador. (
ALMEIDA; SEVERO, 2014).

Importante observar que as consequências do assédio moral produzem re-

flexos que vão muito além do ambiente laboral, pois, de forma indireta atingem
o Estado e a sociedade em geral, que ao fim terão que suportar o ônus desse

ato ilícito que vai desde o tratamento médico hospitalar das patologias físicas e

psíquicas, bem como, os reflexo suportados pelo mercado financeiro diante da
vulnerabilidade desse individuo que dispensado por não atender as metas im-

postas, deixa de por em circulação seu salário e benefícios, gerando ao final um
efeito cascata de prejuízos.
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Dessa forma, não bastasse o estresse causado pela exigência da alta produ-

tividade, há o medo da perda do emprego. Essa possibilidade leva o trabalhador
a tolerar injustiças e a se submeter a uma exigente e estressante carga de trabalho

com sistema desumano de metas a serem alcançadas, aceitando quase tudo em
troca de permanecer no mercado de trabalho.

É nesse novo e perverso contexto das relações trabalhistas, no qual

o capitalismo suga o máximo dos trabalhadores sem se preocupar com

reciprocidades, que são estabelecidas as metas, desacompanhadas de qualquer
bom senso ou razoabilidade, gerando um clima de constante desgaste, pressão e
rivalidade no ambiente laboral.

Nesse sistema de extrema e desenfreada competição, pressão e estresse a

que o empregado é submetido, bem como o temor de ser substituído por outro
trabalhador que se submeta a esse sistema, associado ao sentimento individua-

lista incorporado por esse novo modelo de trabalhador, o assédio moral cresce e
encontra terreno fértil para sua expansão e perpetuação.

Diante desse cenário de violações descrito, deve ser observado que, a Cons-

tituição Federal de 1988 trouxe como um dos seus fundamentos o Princípio da

Dignidade da Pessoa Humana, elencando no rol de direitos sociais dos trabalhadores, que, junto aos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, que

prima pelo respeito à dignidade dos trabalhadores, sendo de responsabilidade
da empresa o fornecimento de um ambiente sadio para o desenvolvimento da

atividade laboral, ônus que esta não está desincumbida pela justificativa de alta
competição mercadológica.

O direito à saúde foi protegido constitucionalmente na Carta Magna de

1998, especificamente em seu artigo 6º, considerando-a um direito social. A
nível internacional, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais

e Culturais – Tratado da Assembleia da ONU de 1966 –, ratificado pelo Brasil

por intermédio do Decreto Legislativo nº 226, de 12 de dezembro de 1991,
bem como pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, sendo que neste último,
especificamente em seu artigo 12, determina que “os Estados-Partes do presente
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Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de
saúde física e mental.”

Ainda o Pacto retro citado a Convenção nº 155 da OIT, de 22 de junho de

1981, e relativa à segurança, à saúde dos trabalhadores e ao ambiente de traba-

lho, que traz em seu artigo 3º, alínea “e”, a previsão de que o termo “saúde”, em

relação com o trabalho, “não visa apenas a ausência de doença ou de enfermidade;
inclui também os elementos físicos e mentais que afectam a saúde directamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho.”

Assim, é de se entender que as atuais normas de proteção ao trabalho tanto

a nível estadual como a nível internacional visam a proteger tanto a saúde física

como mental dos seres humanos, sendo a saúde considerada bem jurídico extremamente valioso, assim como a vida, o bem mais importante de todos.

CONCLUSÃO
O assédio moral é um fenômeno observado de longa data, mas que somen-

te teve atenções voltadas a suas consequências em meados da década de oitenta
do século passado, momento em que passou a ser encarado como ato ilícito

causador de problemas humanos sociais e que deve ser combatido em respeito
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O assédio moral que também pode ser chamado de terror psicológico, tem

incidência nos diversos níveis de relações sociais em que o homem está inserido. Em se tratando de assédio no ambiente de trabalho, tem a questão gerado

discussão no âmbito jurídico por se caracterizar como violência cruel e degra-

dante, que se traduz materialmente em ataques à autoestima e à dignidade do
trabalhador, por meio de humilhações, abusos, situações vexatórias, ataques, de

forma repetida e por um determinado período de tempo, com o intuito de ferir
a psique do trabalhador e afastá-lo de seu emprego.

Muito embora não se observe no ordenamento jurídico pátrio legislação

específica que trate do tema, o que se tem observado é que a doutrina e a prática
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dos tribunais tem apontado no sentido de dever objetivo de respeito aos prin-

cípios constitucionais correlatos aos direitos afeitos a dignidade do trabalhador
na tentativa de se obstaculizar que ocorra a impunidade do agressor e reprimir
a prática do assédio moral.

Importante mencionar que, o princípio da dignidade da pessoa humana

firma como infestáveis os direitos fundamentais do Estado Democrático, assegurando ao trabalhador o direito a segurança, igualdade, justiça e liberdade, sen-

do vedado terminantemente que o ser humano seja relegado a condição de mero

objeto, levando em consideração a tutela pública e universal dos bens jurídicos.
Assim, o Direito deve assegurar a realização da justiça social e coibir abusos e

arbitrariedades mesmo nas relações de natureza privada, que são na maioria das
vezes as relações de trabalho.
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2
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA E
PRISÃO CIVIL: PONDERAÇÃO ENTRE
A NECESSIDADE DE ALIMENTOS E A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Gabriel Brambilla3
Daniela Lippstein4

RESUMO: O presente estudo trata da obrigação alimentar avoenga, analisando
(im)possibilidade de prisão civil dos avós anciãos a luz do princípio da Dignidade da
Pessoa Humana e do Estatuto do Idoso. Trata-se de trabalho descritivo, dedutivo em
que se utilizou artigos e jurisprudências além da pesquisa em obras doutrinarias. Em
sua acepção jurídica os alimentos envolvem tudo que for necessário para as necessidades
vitais do ser humano. Pretende-se dissertar sobre esse tema, tendo em vista, os inúmeros
casos que chegam ao Judiciário, o qual se vê obrigado a atuar de forma imediata e direta, aplicando a premissa de responsabilização subsidiária e/ou complementar. É sabido
que o credor da prestação de alimentos não pode ficar à mercê da inconsequência de
seu devedor. Os alimentos são devidos a quem não pode prover sozinho sua própria
subsistência sendo o dever da família amparar quem não tem condições de se manter.
Tal dever é atribuído pelo Estado e é fundamentado nos princípios de Dignidade da
Pessoa Humana e da Solidariedade. Nesta senda, a responsabilidade de manter o filho
menor é dever dos pais, e na ausência ou impossibilidade financeira desses poderão ser
os avós chamados a responder por esta obrigação de forma subsidiaria e complementar.
3 Bacharel em Direito pelas Faculdades João Paulo II
4 Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Universitária
e Advogada.
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A responsabilidade dos avós advém do vínculo de solidariedade familiar que os enquadra como ascendentes mais próximos em grau nos termos dos artigos 1.696 e 1.698 do
Código Civil, não obstante o caráter de subsidiariedade e complementariedade, a obrigação alimentar avoenga deverá ser proporcional as suas possibilidades financeiras. Uma
vez surgida a obrigação alimentar dos avós, esses ficam sujeitos à execução dos alimentos
prevista no Código de Processo Civil, e caso não a cumpram, estarão sujeitos as sanções
judiciais, inclusive a pena de prisão civil. Contudo, em que pese a necessidade de se
garantir alimentos a quem precise, deve-se reconhecer a dignidade do idoso e suas dificuldades financeiras em razão do avançar da idade, frente as garantias da Constituição
Federal de 1988 e do Estatuto do Idoso, no tocante a prisão civil por dívida alimentar.
Palavras-chave: Alimentos avoengos; Dignidade da pessoa humana; Prisão civil;

INTRODUÇÃO
O presente estudo versa sobre o dever de alimentar dos avós, em prol dos

netos necessitados, e a (im)possibilidade de prisão civil desses ascendentes por

obrigação alimentar, à luz do princípio da dignidade humana e o Estatuto do
Idoso.

Tem-se como objetivos na presente pesquisa: conceituar a responsabilidade

com fins de aferir a extensão da necessidade de prestação de pensão alimentícia a

quem dever, analisando a legislação; analisar em que condições parentes de linha
reta de primeiro grau familiar poderão ter a responsabilidade de prestação de

pensão alimentícia; analisar os casos em que se existir o devedor, e esse, não tiver
condições de assumir essa responsabilidade de atender as necessidades de quem

pede alimentos, demonstrar de quem será a responsabilização para tal débito;
propor a adequação da legislação civil a fim de se evitar a prisão civil dos avós
em caso de dívida alimentar.

A justificativa para a escolha do presente tema deu-se em razão de que o

direito a prestação de alimentos, assegurado pelo Código Civil, insere muitos

cidadãos na busca pela efetivação desse. O não cumprimento de tal prestação,
pelo devedor, no caso um dos genitores, traz à tona a possibilidade de responsabilização dos avós na complementação dos alimentos.
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Esta pesquisa tomará por base o método de abordagem indutivo, visto que

pretende-se averiguar situações reais, pesquisas de jurisprudências e casos concretos do objeto do estudo. Terá como fontes de pesquisa jurisprudências, bibliografias, análises de relatórios de julgamentos e pesquisas documentais.

Ainda, o método de procedimento que será utilizado para realização dessa

pesquisa será o procedimento monográfico, visando-se dissertar sobre o tema

para a proposição de uma solução a atual problemática. Serão utilizadas técnicas
de pesquisa documental e bibliográfica, para análise de obras literárias e jurisprudências.

Buscar-se-á num primeiro momento demonstrar como decorre o dever de

prestação de alimentos, analisando a legislação brasileira e o que a mesma revela

acerca da responsabilidade alimentar entre parentes, analisando o artigo 1696 do
Código Civil e o que o mesmo aduz acerca dessa responsabilidade.

Na sequência, se passará a verificar a possibilidade de prisão dos mesmos,

face ao Pacto de San José da Costa Rica, o qual prevê única e exclusivamente a
prisão para o devedor de alimentos, consoante seu artigo 7 º, parágrafo 7 º, e o
conflito havido entre o mesmo e a Carta Magna.

Abordar-se-á, por sua vez, a edição de Súmula Vinculante n.º 25 pelo Su-

premo Tribunal Federal a qual decidiu que a prisão civil por dívida é aplicá-

vel apenas para o responsável pelo inadimplemento voluntario e inescusável da
obrigação alimentícia. Analisando-se o princípio da Dignidade Humana como

fundamento do Estado Democrático de Direito e o Estatuto do Idoso (Lei 10.
741/03), o qual descreve as garantias básicas para as pessoas com mais de sessenta anos de idade.

Ato posteriori se verificará as características de complementariedade e ex-

cepcionalidade dos alimentos avoengos e a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no que tange ao quantum devido ao infante.

No terceiro tópico se buscará estudar a ponderação de interesses, conside-

rando o binômio necessidade/possibilidade, o qual deverá integrar a responsabi-

lidade de alimentos entre avós e netos, ou seja, a necessidade do alimentando e
a possibilidade do alimentante.
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DIREITO DE FAMÍLIA E O DEVER DE ALIMENTAR
NAS RELAÇÕES DE PARENTESCO
A legislação brasileira assegura aos incapazes uma gama de direitos, entre

eles a prestação de alimentos por quem tenha o dever de cuidá-los, eis que não
podem prover sua própria subsistência, conforme será explicado abaixo.

Atualmente o direito de família é fundado nos princípios e interesses de

todos os componentes da célula familiar, considerados tanto de forma geral
quanto individualmente, sobrevindo a priorizar os interesses das crianças, dos

adolescentes e das relações afetivas. Isso sopesa que nas relações jurídicas devem
ser levados em conta os laços afetivos e “não apenas o estrito laço genético, biológico ou registral”. (SANTOS, 2004, p. 01).

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 227, deixa explicitamente evi-

denciada a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente de forma

eficaz o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce ainda,
ser dever absoluto dos pais, assistir, criar e educar os filhos menores, devendo
esses futuramente ampará-los na velhice (BRASIL, 1988).

Busca-se no presente capítulo abordar o significado da obrigação alimentí-

cia no Direito, discorrendo acerca da possibilidade de prisão civil pelo Pacto São
José da Costa Rica; abordando por segundo a origem dos alimentos avoengos

a partir do princípio da solidariedade familiar para em desfecho do capítulo,
transcorrer sobre a exigência das prestações alimentícias e a possibilidade de
prisão civil a luz do Código Civil de 2002.

Na ótica de Beviláqua (2001, p. 34), a expressão “alimentos” tem, em direi-

to, uma definição técnica, de mais larga influência do que na linguagem comum,
pois envolve tudo que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e tratamento de moléstias.

Dessa forma, alimentos denomina-se como a prestação fornecida a uma

pessoa, a qual pode ser tanto em dinheiro ou em espécie, para que possa atender

as necessidades da vida. Trata-se não só do sustento, como também do vestuário,
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habitação, assistência médica e educação, enfim todo o necessário para atender
as necessidades vitais. (MENEZES, 2008, p. 05).

A prestação alimentícia tem um fim precípuo, isto é, atender à necessidade

de uma pessoa que não pode prover a sua subsistência. Sendo assim, a prestação

alimentícia é exigível no presente e não no passado (in praeteritum nom vivitur),
pois trata-se de uma necessidade inadiável. (RODRIGUES, 2008, p. 375).

Nessa linha, as hipóteses da obrigação alimentar estão dispostas no art.

1.694, § 1º do Código Civil, o qual sujeita que “os alimentos devem ser fixados

na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
Assim, tem-se como hipóteses a existência de uma conexão de um parentes-

co, estabelecido no caput do artigo mencionado, a necessidade do reclamante,
a possibilidade do reclamado e a proporcionalidade (GONÇALVES, 2014, p.
536).

Não obstante, clara é a advertência de que não se vislumbra uma vida digna

às pessoas que carecem do mínimo essencial para alimentar-se e que, não se che-

gará a uma sociedade bem estruturada e justa sem que se cumpra o princípio da
solidariedade entre os seres. Deste feitio, o legislador, em nome do Estado, ins-

tituiu que aquele que em encontrar-se em necessidade, poderá pedir prestações

com caráter de alimentos em face dos parentes que se encontrem em condições,
em busca de uma vida digna. (ROSENVALD, 2010).

Ainda segue em nosso país a ideia de que a prestação de alimentos cabe so-

mente ao homem, seja pai, marido ou convivente. Mas, contrariando essa ideia,
o dever de sustento da família sempre coube a ambos os pais, consoante obrigação que a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e a Lei

n.º 10.406/02 (Código Civil) determinam, em seus artigos 33 e artigo 1.696,
respectivamente (COSTA, 2009, p. 02).

Nos termos da lei civil o direito à prestação de alimentos é recíproco entre

os parentes, cônjuges e companheiros. No que tange a obrigação decorrente do

parentesco são chamados a prestar alimentos, em primeiro lugar os parentes em
linha reta, recaindo a obrigação aos mais próximos em grau, uns em falta dos
outros. (BRASIL, 2002).
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Segundo Venosa, quem não pode prover a própria subsistência nem por

isso, deve ser relegado ao infortúnio. A pouca idade, a velhice, a doença, a falta

de trabalho ou qualquer incapacidade pode colocar a pessoa em estado de neces-

sidade alimentar. O Estado designa em primeiro lugar, os parentes para fazê-lo,
aliviando em parte seu encargo social. (2009, p. 253).

Em verdade, há uma inclinação de se impor ao Estado o dever de assistir

aos necessitados de carência alimentar, por existir políticas assistenciais e previdenciárias, porém para aliviar-se dessa incumbência, o Estado o transfere a obri-

gação aos parentes do credor ou seus cônjuges ou companheiros. Esse interesse é

tido como um interesse de ordem pública para com a observância dessa norma,
pois a recusa do devedor de prestar alimentos aos parentes, cônjuges ou companheiros, uns aos outros, traz como sanção, em caso de seu descumprimento, a
prisão do devedor. (RODRIGUES, 2004, p. 373-374).

Dessa forma, a atual legislação civil, por meio do artigo 1.696, possibilita

a inclusão dos avós no rol dos obrigados a prover os alimentos aos netos, neste

caso quando os pais forem falecidos ou impossibilitados. (ALMEIDA, 2014, p.
28).

Consoante a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, am-

bos reconhecem a extensão da obrigação alimentar aos ascendentes:

Tanto a Constituição em seu artigo 229 como o Código Civil no artigo
1.696 reconhecem a reciprocidade da obrigação alimentar entre pais e
filhos, obrigação que se estende a todos os ascendentes, recaindo sempre
no mais próximo. Se o pai que deve alimentos em primeiro lugar não
estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a
concorrer aqueles de grau mais imediato (BRASIL, 2002, artigo 1.698).

Destarte, a origem dessa obrigação vem do princípio da solidariedade fa-

miliar, posto que a família advém dos laços de parentesco. Nas palavras de Dias:
“trata-se de obrigação alimentar que repousa na solidariedade familiar entre os
parentes em linha reta e se estende infinitamente. Na linha colateral, é necessário

reconhecer que a obrigação vai até o quarto grau de parentesco”. (2009, p. 459).
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Em relação a obrigação alimentar devem ser observados alguns requisitos

para a sua concessão, eles são divididos em pressupostos objetivos: necessidade
de quem pleiteia-possibilidade de cumprimento da obrigação pela pessoa obri-

gada; proporcionalidade; e pressuposto subjetivo: existência de uma ligação de
parentesco entre o reclamante e o reclamado (PONTES, 2010, p. 02).

Nesta senda, havendo a necessidade do credor e a possibilidade do devedor,

oriundos de uma relação de parentesco, nasce a obrigação alimentar, a qual deve
vista sob o prisma da proporcionalidade, a fim de resguardar o direito garantido

em lei alimentos. A seguir será abordada a análise quanto a responsabilidade sob
a ótica do pacto de São José da Costa Rica.

Nessa linha, deve-se levar em conta que o atual estilo de vida do ser huma-

no requer a disponibilidade de recursos financeiros para o provimento de suas

necessidades. A obrigação de prestar alimentos é um atributo da família moder-

na. Na organização social, as pessoas alcançam seus bens materiais por meio do
seu esforço, de seu trabalho, da sua renda. (DINIZ,2007, p. 538).

Contudo, a restrição de recursos financeiro é uma realidade da socieda-

de brasileira, refletindo diretamente no sustento da família. Por essa razão, é
atribuído ao Estado o encargo de prover as necessidades básicas dos seus cida-

dãos, ou seja, lhe é atribuída a “ideia” de socorro aos desprovidos. Entretanto, a
obrigação de alimentar é tipificada por lei, atribuindo aos entes familiares tal

responsabilidade, nesse caso aos parentes mais próximos em linha reta ou até

mesmo em linha colateral, parafraseando Diniz: “o laço que os une é além de
Moral, Jurídico”. (DINIZ, 2007, p. 538).

Nessa acepção, pode-se extrair da legislação civil que os parentes podem

demandar ação de alimentos uns dos outros, porém, é notório que nem todos são

obrigados a prestá-los. Contudo, a Lei restringe tal obrigação aos parentes em linha
reta (ascendentes e descendentes) e aos colaterais até o 2º grau (irmãos germanos

ou unilaterais), não havendo previsão de cobrar alimentos entre os afins. Importante fixar que, sobre o fundamento da obrigação alimentar, baseia-se no princípio

da solidariedade que une os membros do mesmo grupo familiar (WALD, 2005,
p. 43 - 44).

34 - OPINIO IURIS V

A posição do Supremo Tribunal Federal foi a de, após a ponderação de

interesses, editar a Súmula Vinculante n.º 25, decidindo no sentido de que a
prisão civil por dívida é aplicável apenas ao responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, sendo ilícita a prisão civil de
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

O assunto atinente ao não cumprimento da obrigação alimentícia e a sua

consequente execução é um assunto polêmico e palpitante no mundo jurídico.
De um lado, encontra-se o ônus para quem paga, e de outro, o bônus, refletido
pelo próprio direito de quem recebe.

A lei processual toma para si tão só a execução dos alimentos, revogando os

artigos 16 a 18 da Lei de Alimentos (CPC, artigo 1.072, inciso V). Dedica um

capítulo ao cumprimento de sentença e de decisão interlocutória (CPC, artigo
528 a 533) e outro para execução do título executivo extrajudicial (CPC, artigo
911 a 913). (DIAS, 2015, p. 01).

Pelo novo Código, ajuizada a execução de alimentos, imediatamente após o

vencimento da dívida, mesmo inexistindo dívida acumulada, ter-se-á ao fim e ao

cabo de 3 (três) dias a tanto observada a falta de justa causa ao inadimplemento
obrigacional dos alimentos, a edição do decreto prisional civil (artigo 528, parágrafo 3º). A cláusula “o débito alimentar que autoriza a prisão civil é que compreende até as três prestações anteriores da execução”, conforme parágrafo 7º do
artigo 528. Isso faz evidenciar que a execução da dívida poderá ser incidente em

apenas uma só parcela, diferentemente do Código de Processo Civil de 1973.
(ALVES, 2016, p. 02).

Além disso, o novo código processual, visando maior efetividade na co-

brança de alimentos, incluiu o parágrafo 1º no artigo 528, inovando quanto a
possibilidade de protesto de decisão em caso de inadimplemento, veja-se:

Parágrafo 1º: “caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o
pagamento, não prove que efetuou ou não apresente justificativa, da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial,
aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 517”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 2015, ARTIGO 528).
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Ressalta-se que a providência de protesto do pronunciamento judicial in-

dependerá de requerimento prévio do credor, ou seja, será por ato de ofício,
cabendo ao juiz, em tempo imediato ao não reconhecimento de justa causa ao
inadimplemento alimentar, determinar o protesto de sua decisão sobre a mora
do devedor de alimentos. (ALVES, 2016, p. 02).

Outra medida inibitória processual já demarcada no novo Código de Pro-

cesso Civil em seu artigo 532, é de o juiz, verificada a conduta procrastinatória

do executado, se entendendo conforme as circunstâncias fáticas, dará ciência ao

Ministério Público dos indícios da prática de crime de abandono material tipificado no artigo 244 do Código Penal. (ALVES, 2016, p. 04).

Destarte, é possível observar que com o novo Código de Processo Civil

passou-se a ter quatro ritos de execução de alimentos, sendo que a distinção

se dá em relação ao tipo de título (judicial ou extrajudicial) e tempo de débito

(pretérito ou recente): a) cumprimento de sentença, sob pena de prisão (arts.
528/533); b) cumprimento de sentença, sob pena de penhora (art. 528, § 8º); c)

execução de alimentos, fundada em título executivo extrajudicial, sob pena de

prisão (arts. 911/912); d) execução de alimentos, fundada em título executivo
extrajudicial sob pena de penhora (art. 913). (DELLORE, 2015, p. 02).

Diante de tudo o que fora exposto acima, observa-se a importância dada

aos alimentos em nosso ordenamento jurídico, eis que o seu inadimplemento
além de poder gerar a prisão civil, traz outras modalidades inibitórias ao exe-

cutado - não se olvidando que esse pode ser a figura dos avós - que enfrentará
medidas mais rígidas, após o advento do novo Código de Processo Civil.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E O ESTATUTO DO IDOSO
O crescimento populacional de pessoas idosas é uma realidade nacional e

mundial e que vem sendo muito discutida ao longo de mais de uma década, esse
fato trouxe diversas mudanças tanto sociais como estruturais e sobretudo cul-
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turais. Em virtude desse número de pessoas ter aumentado consideravelmente,
muitas inovações se fazem necessárias, a fim de aperfeiçoar o tratamento que

essas pessoas merecem, com isso, algumas garantias foram criadas. (SANTIN,
2008, p. 141).

O idoso como qualquer outro ser humano, possui status de cidadão, e por

consequência deve ser contemplado por todos os instrumentos assegurados da

dignidade humana, sem distinção, conforme o § 1º, incisos I e II da Constituição Federal de 1988. (FERREIRA; BONFÁ, 2003, p. 01).
Alexandre de Moraes (2007, p. 805) corrobora que:

Mais do que reconhecimento formal e obrigação do Estado para com
os cidadãos da terceira idade, que contribuíram para seu crescimento e
desenvolvimento, o absoluto respeito aos direitos humanos fundamentais
dos idosos, tanto em seu aspecto individual como comunitário, espiritual
e social, relaciona-se diretamente com a previsão constitucional de consagração da dignidade da pessoa humana. O reconhecimento àqueles que
construíram com amor, trabalho e esperança a história de nosso país tem
efeito multiplicador de cidadania, ensinando às novas gerações a importância de respeito permanente aos direitos fundamentais, desde o nascimento até a terceira idade. (MORAES, 2007, p. 805).

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 203, discorre sobre a assis-

tência social de inclusão, garantindo ao idoso o benefício de um salário mínimo

mensal para que o idoso que comprovar que não possui meios de manter sua
subsistência.

A grande maioria dos idosos, quase cerca de 80% vivem de maneira autô-

noma e independente, mas numa etapa de vida em que existe a previsibilidade

de uma dinâmica complexa e de equilibração das várias dimensões implicadas
nas perdas biológicas, no desenvolvimento pessoal e nas condições sociais. (FALEIROS, 2007, p. 15).

A primeira Lei que surgiu para atender as necessidades do idoso foi a Lei

8.842/94, que estabeleceu a Política Nacional do Idoso que logo mais tarde foi

regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.948/96, que veio para normatizar os
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direitos a autonomia, integração e participação efetiva como instrumento de
cidadania por parte dos idosos. (CIELO; VAZ, 2009, p. 06).

A Política Nacional do Idoso é fruto de reinvindicações feitas pela socie-

dade, decorrentes de diversas consultas e debates nos Estados e Municípios,
onde participaram idosos, aposentados em plena atividade e representantes de
diversas áreas como gerontologia e geriatria. (CIELO; VAZ, 2009, p. 06).

Já em 2003 com a implantação do Estatuto do Idoso que ficou mais ex-

plicito o direito a velhice, tendo em sua estrutura os deveres e obrigações da
família, da sociedade e do Estado, como se vê no artigo 3º da Lei:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária. (LEI 10.741, 2003, p. 01).

No artigo 8º fica claro que “o envelhecimento é um direito personalíssimo

e a sua proteção um direito social, nos termos da Lei e da Legislação vigente”.
No dia-a-dia esses direitos que os idosos fazem jus são violados das mais va-

riadas formas, tanto pelo poder público como pela sua família e também pela
sociedade e o Estatuto garante as diferentes possibilidades de ação para que o

Ministério Público, na tutela desses direitos, “com a ressalva de que embora a
repressão penal seja um importante instrumento para a tutela de direitos”. (GODINHO, 2007, p.03).

Para Rulli Neto (2003, p. 105), o Estatuto do Idoso, em seus dispositivos

segue à risca as diretrizes da Política Nacional do Idoso, mesmo por que o pró-

prio Estatuto criou estruturas para garantir o cumprimento de seus ditames,
como a previsão de fiscalização e sansão. (RULLI, 2003, p. 105).

Pode-se perceber que ao entrar em vigor o Estatuto do Idoso não traz um

mecanismo capaz de modificar o tratamento dado ao mesmo pela sociedade. O

Estatuto do Idoso não apenas criou direitos, mas também um sistema inteiro de

proteção da pessoa idosa. Uma lei ao ser aprovada e colocada em execução, leva
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tempo até alcançar os seus objetivos trazendo as mudanças que se espera, reque-

rendo, portanto, dedicação na divulgação das medidas e empenho na fiscalização
de seu cumprimento. (CIELO; VAZ, 2009, p.11).

Se o Estado cria leis apropriadas como é o caso deste estatuto, o idoso tem

as ferramentas necessários para estabelecer sua identidade cidadã, conquistando
assim sua autonomia, independentemente da idade que tenha. Tal fato deve ser

levando em consideração pelo Magistrado, quando da prolação de uma decisão
que envolva um idoso.

Conforme já explicado nos tópicos acima do presente estudo, a obrigação

alimentar não se limita a existir entre pais e filhos, podendo envolver outros
membros da família, consoante artigo 1.696 do Código Civil. Desta forma os

avós poderão ser chamados a integrar o polo passivo nas demandas judiciais
onde netos requerem os alimentos para sua mantença.

Para Rizzardo a obrigação alimentar deriva do princípio da solidariedade,

“funda-se o dever de prestar alimentos na solidariedade humana e econômica

que deve imperar entre os membros da família ou os parentes. Há um dever legal

de mútuo auxilio familiar, transformando em norma ou mandamento jurídico.”
(RIZZARDO, 2007, p. 721).

Conquanto, a lei civil estabeleça a busca de alimentos dos netos aos avós,

tal situação não foi prevista no estatuto do Idoso (LEI 10.741/03). Neste sentido observa Rolf Madaleno:

Com relação aos alimentos devidos pelos pais aos filhos ou pelos avós ou
netos, o fator idade ou enquadramento do devedor de pensão na terceira
idade não mereceu a atenção do Estatuto do Idoso, sendo a obrigação alimentar dos avós regulada exclusivamente pelo Código Civil. (2011, p. 80).

De outra banda a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento

quanto a necessidade do neto, na condição de credor de alimentos, comprovar

que acionou os pais em primeiro lugar tendo permanecido ainda desprotegido
pelos alimentos, para então só depois exigir de forma subsidiaria e complemen-
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tar os alimentos dos seus avós. (HARADA, 2012, p. 17). Conforme explica
Maria Helena Diniz:

Quem necessitar de alimentos deverá pedi-los, primeiramente ao pai ou a
mãe. Na falta destes por morte ou invalidez, ou não havendo condição dos
genitores suportarem o encargo, tal incumbência passara aos avós paternos ou maternos na ausência desses, aos bisavós e assim sucessivamente.
(2004, p. 509).

Portanto, de acordo com o sistema jurídico existente, são chamados em

primeiro lugar os parentes em linha reta devendo prestar alimentos os mais

próximos em grau do necessitado. Destarte, pais e filhos são sujeitos do direito
a alimentos, em primeiro lugar na ordem de vocação alimentar. (ALVIM; ARRUDA, 2005, p. 324).

A obrigação alimentar dos avós é complementar e excepcional, somente

se legitimando quanto comprovada a incapacidade econômica dos genitores.
A ação de alimentos dos menores de idade tem previsão legal no Estatuto da
Criança e do Adolescente (8.069/90) artigo 3º. (THOMÉ, 2005, p. 02).

É entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que

para o fornecimento de alimentos avoengos é indispensável a comprovação de

que o genitor se encontra impossibilitado de cumprir sua obrigação alimentar,
sendo a obrigação alimentar avoenga subsidiária e complementar ilustrando este
entendimento seguem as decisões:

APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. FALTA DE PROVA CONCRETA E CABAL SOBRE A AUSÊNCIA OU IMPOSSIBILIDADE
DO PAI EM PAGAR O QUE DEVE. A fixação de alimentos subsidiários
contra os avós (como os que foram pedidos na presente demanda) depende da
comprovação cabal e concreta da ausência ou falta total do pai, ou ainda da
impossibilidade absoluta de receber ou cobrar dele aquilo que ele, pai, o primeiro obrigado, deve a título de alimentos à prole. No presente caso, antes do
ajuizamento da presente ação contra os avós o pai foi réu em ação de execução, e
num determinado momento efetuou o pagamento do que devia. Mais adiante,
e tão logo prosseguiu a execução, já veio de logo o presente pedido direcionado
contra os avós, sem que tenham sido esgotadas as tentativas de cobrar do pai o
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que ele deve. Aliás, o pai tem endereço certo, ou seja, não está em local incerto e
não sabido. E foram acostados aos autos diversos comprovantes de pagamentos
de prestações alimentícias que se venceram no curso da presente ação. Nenhuma
investigação ou prova foi feita, neste processo, a dar conta de que atualmente
o pai não estaria pagando o que deve, ou de que atualmente seria impossível cobrá-lo coercitivamente. Nesse contexto, as provas carreadas aos autos não
apontam para a impossibilidade total de cobrar ou receber do pai, o que enseja
o julgamento de improcedência total do pedido de alimentos direcionado contra
os avós. Provido o apelo do avô, e consequentemente julgada improcedente a
demanda, resta prejudicado o apelo da parte autora, que pretendia a majoração
da quantia fixada na origem. DERAM PROVIMENTO AO APELO DO
RÉU, E JULGARAM PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70069956191, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/08/2016). (grifo nosso).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AVOENGOS. DESCABIMENTO, NO CASO
CONCRETO. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069382216, Sétima Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado
em 29/06/2016). (grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS.
SUBSIDIARIEDADE. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e
complementar a dos pais, só se justificando na impossibilidade de ambos genitores arcarem com as necessidades básicas dos filhos. Conclusão n. 44 do Centro
de Estudos TJ/RS. Sentença de improcedência mantida. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 70068127174, Sétima Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 16/03/2016).
(grifo nosso).

Assim, quando os avós são acionados na ação de alimentos, deve ainda ser

observado o quantum é o apropriado para fixação dos alimentos em favor do demandante, visto que diante do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a pensão
alimentícia deve ser de uma complementação do que os devedores primários são
obrigados. Acerca desse tema ensina Rolf Madaleno:
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Assim visto, os avós apenas complementam a pensão já alcançada pelos
pais e que se revelou insuficiente, por que os netos só podem exigir alimentos dos avós, na falta dos pais, por que falecidos ou inválidos ou por
que não tem rendimentos, ou, tendo rendas, estas se mostram insuficientes, podendo ser acionados os avós para alcançarem a devida complementação. (2011, p. 81).

Imperioso ainda observar que, quanto ao pedido de alimentos aos avós,

existe a possibilidade de serem incluídos os outros avós maternos ou paternos,
sendo possível o litisconsórcio passivo facultativo ou necessário, eis que tal ma-

téria não restara ainda pacificada pela Corte Jurisprudencial. (HARADA, 2012,
p. 19).

Conquanto, há tal possibilidade afim de que todos concorram na respon-

sabilidade da obrigação alimentar, e caso ocorra a extinção da obrigação de um

deles, os outros permanecem respondendo, pelo direito de acrescer. (HARADA,
2012, p.19).

Corrobora tais alegações, os seguintes acórdãos do TJ/RS:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO AVÔ PATERNO. CHAMAMENTO DOS DEMAIS AVÓS AO PROCESSO. CABIMENTO. Os
alimentos avoengos confortam uma obrigação conjunta que deve ser rateada
entre os coobrigados. É possível o chamamento ao processo dos demais avós do
autor, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os avós paternos e maternos. Precedentes do STJ. NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo
de Instrumento Nº 70069652956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/07/2016). (grifo nosso).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO À LIDE DOS
AVÓS MATERNOS. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELO ART. 1.698
DO CCB. Não se trata, efetivamente, de solidariedade (que não existe) e nem
de litisconsórcio necessário, mas, da formação de um litisconsórcio facultativo ulterior simples, forma especial de intervenção de terceiro, criada no atual
Código Civil como meio de tornar mais efetiva a prestação jurisdicional em
situações como esta, em que, embora não havendo solidariedade, há uma obrigação conjunta que deve ser rateada entre os co-obrigados, na proporção de suas
possibilidades. Desse modo, havendo, no caso, pedido por parte do avó paterno,
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impõe-se seja acolhido, a fim de chamar à lide, na forma do art. 1.698 do CC, os
avós maternos. AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(Agravo de Instrumento Nº 70068690098, Oitava Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 17/03/2016).
(grifo nosso).

Sabe-se que o amparo para que os filhos tenham uma vida digna cabe pri-

meiramente aos genitores, que originaram estas vidas e transferir essa obrigação
fundamental aos avós é subverter o ciclo natural da vida e os compromissos da

responsabilidade que devem nortear as relações de parentesco. (THOMÉ, 2005,
p. 05).

Diante do que fora exposto acima, quando houver pensão pleiteada do

neto aos avós devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que possa ser fixado um quantum que não interfira na sub-

sistência dos anciãos, preservando a dignidade tanto do idoso quanto do infante.
Significa que, quando existir a obrigação alimentar dos avós em favor dos

netos, haverá a problemática quando esses se tornam inadimplentes, visto que
faculta ao alimentado optar pelos meios executivos cabíveis para obter o credito

que lhe é devido, inclusive podendo optar pela prisão civil. (HARADA, 2012,
p. 52).

Contudo, na hipótese de obrigação dos avós para subsidiar a prestação ali-

mentar, deve haver um cuidado maior quanto à fixação dessa obrigação, visto
que são pessoas que merecem, uma maior atenção e tutela do Estado, e ainda

mais por responderem subsidiária e complementarmente à obrigação, portanto,
não pode ter o ônus da obrigação equitativa no quantum que cabe aos pais pagarem. (MELLO, 2015, p. 11).

Diante do conflito de princípios constitucionais, deve-se haver a propor-

cionalidade de normas previstas na Constituição Federal, e diante a escasso

material doutrinário que se posicione quanto a legalidade da prisão dos avós,
destacam-se diversos elementos que somados justificam a pretensão de inaplicabilidade da prisão dos idosos. (HARADA, 2012, p. 52).
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mas:

Rolf Madaleno se posiciona da seguinte forma quando há conflito de nor-

Tendo os direitos fundamentais aplicação imediata, em razão da autonomia das normas jus fundamentais, apresenta-se propicio e adequado considerar a eventualidade de colisão entre direitos fundamentais de proteção constitucional, o que requer um atento exame do aplicador da lei, que na concretização
de um direito precisara se valer de regras da proporcionalidade prescritas pelo §
2 do artigo 5º da Constituição Federal, para poder conciliar valores fundamentais em conflito e encontrar a formulação final que adiante das considerações
fáticas e jurídicas traga a menor restrição possível. (2007, p. 334).

A pena de prisão não discrimina qualquer categoria de devedor alimentar,

tampouco em razão da idade do desse, não havendo no Estatuto do Idoso, ou

em nenhum outro dispositivo de lei, norma defendendo o devedor de alimentos
idoso. Impõe-se dessa forma, a aplicação dos princípios constitucionais bem
como dos presentes no Estatuto do Idoso. (HARADA, 2012, p. 53).

PONDERAÇÃO DE INTERESSES:
NECESSIDADES DO ALIMENTADO E
POSSIBILIDADES DO ALIMENTANDO
O instituto dos alimentos tem por escopo garantir a subsistência e princi-

palmente a sobrevivência do alimentando, proporcionando acima de tudo, uma
vida digna. Quando o assunto é alimentos sempre haverá a necessidade de ob-

servar para a concessão de tal benefício, o binômio necessidade/possibilidade,
pois têm-se que se levar em consideração a necessidade do alimentando e a
possibilidade do alimentante de arcar com a pensão alimentícia.

Os alimentos devem ser fixados a partir de dois parâmetros dogmáticos, a

necessidade e a possibilidade que atuam como dúplice escora na fixação da verba
alimentar. (CATALAN, 2012, p. 05).
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A necessidade condiz no que se precisa para sobreviver com dignidade, já

no ponto de vista da possibilidade, encontra-se ensejada a premissa com o que o
obrigado está podendo arcar. (SANTOS, 2003, p. 15).

Na fixação dos alimentos equaciona-se, dois fatores: as necessidades do ali-

mentado e as possibilidades do alimentante. Trata-se, evidente, de mera questão
de fato, apreciar-se em cada caso, não se perdendo de vista que os alimentos se

concedem não ad utilitatem, ou ad voliptatem, mas ad necessitatem. (CAHALY,
2006, p. 459).

A pensão alimentícia não deve ser um instrumento para a ostentação e luxo,

deve proporcionar uma vida digna àquele que dela necessita, devendo abranger
o seu sustento, transporte, higiene, saúde, além das necessidades intelectuais e

morais. Neste contexto não há que se falar em favor, ou benevolência. (SANTANA; GARCIA, 2010, p.05).

Não é papel dos alimentos enriquecer ou empobrecer ninguém, mas apenas

auxiliar o alimentado na sua sobrevivência e mantença da vida, além de preservar
a dignidade da pessoa humana e da personalidade, respeitando sempre, a pos-

sibilidade do devedor de cumprir com sua obrigação sem que isso o desfalque

quanto às suas necessidades ou de quem dele dependa. (MARTINS, 2014, p.
03).

A possibilidade de fornecer alimentos também se reveste de importância,

eis que ao devedor de alimentos, cabe o dever de fornece-los, se mas de modo
a não causar desfalque ao seu sustento e da sua família. No entanto dentro da

relatividade econômica de nível a que pertence. Do contrário toda pessoa pobre
ou de recursos modestos ficaria livre da obrigação. A carência de recursos do

alimentante não importa na isenção em prestar alimentos, pois a pobreza não

significa impossibilidade. Apenas se fixara a verba na proporção do ganho do
alimentante. (RIZZARDO, 2007, p. 744).

A doutrina bem como a jurisprudência seguem o entendimento ilustrado

por Dias, que leciona:

Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou
seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do
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alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se
começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade/
possibilidade-necessidade. (DIAS, 2010, p. 544).

Ao abordar sobre o tema alimentos, um ponto sempre difícil é a fixação e a

quantificação. Sendo assim é pacífico na doutrina e também na jurisprudência,
seguindo a normatização cominada pelo Código Civil, que ela precisa observar a

proporcionalidade, que é de onde surge o binômio da necessidade-possibilidade,
o qual tem como norte o equilíbrio mencionado. (GONÇALVES; FABRIZ,
2013, p. 03).

Para definir valores, a de se atentar ao dogma que norteia a obrigação ali-

mentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação de alimentos. Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade/possibilidade, ou

seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para esclarecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita
para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. (DIAS, 2006, p. 4360).

Análise de jurisprudência e decisões da prisão civil por dívida
alimentar avoenga
A responsabilidade dos avós em prestar alimentos aos netos, não é a regra,

devendo ser levado em consideração, ajustar-se entre a necessidade do alimen-

tando e a possibilidade dos avós, não devendo sacrificar os mesmos por mero
capricho dos pais que não demonstram a dificuldade em manter e sustentar os

seus próprios filhos, e nem originando um valor injusto a ser pago. Dessa forma,
passa-se a analisar nesse tópico decisões relacionadas a prisão civil por dívida

alimentar avoenga. Ressalva-se que em virtude do parco tempo de vigência do
novo Código de Processo Civil, a amostragem de decisões dos tribunais limitou-se ao Código de Processo Civil de 1973, mas que atendem satisfatoriamente
o presente objeto de discussão.
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Conquanto fixada a obrigação alimentar aos avós, caso esses não a cum-

pram ficam sujeitos a execução dos alimentos, inclusive sob o rito da prisão civil.
Destaca-se que não existem privilégios na execução de alimentos com relação

aos avós e, havendo a inadimplência da prestação alimentícia, é dado ao ma-

gistrado a possibilidade de tomar providencias cabíveis ao seu cumprimento,
inclusive a decretação da prisão do devedor ancião, conforme algumas decisões
dos Tribunais, que seguem abaixo:

ALIMENTOS - Execução contra os avós - Decisão que converteu o rito da
execução para o artigo 732 CPC - Inadmissibilidade - Débito alimentar não
pago - Incidência do artigo 733 do CPC, com possibilidade de se decretar a
prisão - Aplicação da Súmula 309 do STJ - Cisão da execução - Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 6441734000 SP, Relator: De Santi
Ribeiro, Data de Julgamento: 10/12/2009, 1ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 29/12/2009)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO REALIZADO NA AÇÃO CAUTELAR DE ALIMENTOS PROVISIONAIS,
AJUIZADA CONTRA O AVÔ PATERNO. TITULO EXECUTIVO. A
norma contida no art. 733 do Cpc aplica-se tanto aos alimentos definitivos
como aos provisionais. Rejeitada a justificativa, e existindo o débito alimentar, não comprovado o efetivo pagamento da dívida, não há qualquer abuso
ou ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos.
Discussão sobre alegado pagamento que não comporta debate na estreita sede do
writ. Ainda, alimentos ajustados em acordo judicial, constituem-se em título
executivo judicial. Termos do inciso III, do art. 475-N, do CPC. ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70057637209,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em 25/11/2013)

A Desembargadora Liselena S. R. Ribeiro, em análise de habeas corpus n.º

70057637209, utilizou em sua argumentação, pela prisão do avô, a doutrina de
Nelson Nery Junior, o qual leciona que:

“A decretação da prisão civil do devedor de alimentos, permitida pela CF 5º,
LXVII, é meio coercitivo de forma a obrigá-lo a adimplir a obrigação.
Somente será legítima a decretação da prisão civil por dívida de alimentos se
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o responsável inadimplir voluntária e inescusavelmente a obrigação. Caso seja
escusável ou involuntário o inadimplemento, não poderá ser decretada a prisão.
A prisão pode ser decretada em qualquer caso de não pagamento de alimentos:
provisórios, provisionais ou definitivos» (in Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 1.034).

E ainda conclui seu voto com o seguinte trecho: “finalmente, cumpre des-

tacar, que ao contrário do que intenta o impetrante, em ação de execução de
alimentos pelo rito do art. 733do CPC, não há ilegalidade na decretação da

prisão quando, intimado o alimentante para pagamento, não o faz, nem justifica
satisfatoriamente, como no caso”.

No entanto, cabe observar, que muitas vezes, embora a segregação seja a

única forma eficaz de obrigar o devedor a pagar a prestação alimentícia, a mesma fere a integridade física do devedor ancião, bem como agride a sua integridade psicológica. E por tais motivos, deve o Julgador ter maior cuidado quando

o devedor de alimentos for idoso, pois deve-se levar em conta a sua idade avançada, por vezes a saúde fragilizada, e também por se tratar de responsabilidade
excepcional, subsidiária e complementar a dos genitores.

Inclusive, em decisão recente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Gran-

de do Sul, possibilitou a prisão domiciliar de uma avó, que se encontrava com
débitos alimentares, veja-se:

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO. Verificado que a executada possui idade avançada,
tratando-se de pessoa idosa, com problemas de saúde, mostra-se possível o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar. Ordem parcialmente concedida.
(Habeas Corpus Nº 70062829692, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 11/02/2015).

A justificativa utilizada pelo Desembargador Jorge Luis Dall’agnol seguiu

o entendimento de que:
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A prisão civil por dívida de alimentos é cumprida em regime aberto,
permitindo ao devedor o exercício de atividade laboral. Contudo em
situações excepcionais, a jurisprudência tem admitido o cumprimento
em regime domiciliar, com aplicação analógica do art. 117 da Lei n.º
7.210/84. Exame dos autos revela que a paciente conta com 66 anos,
enfrentando problemas de saúde decorrentes da idade avançada, comprovando inclusive o recebimento de auxílio-doença (fls. 13/17). Além
disso, com a comprovação do pagamento, ainda que parcial, do débito alimentar, se faz necessária a elaboração de novo cálculo, a fim de abater os
valores pagos, devendo ser garantido à paciente o prazo de três dias para
adimplemento da total dívida. Assim, considerando a idade avançada da
executada, bem como os problemas de saúde por ela enfrentados, tenho
que justificada a possibilidade de cumprimento da prisão em regime domiciliar. Assim, com base nas garantias constitucionais à saúde e à dignidade da pessoa humana e diante das peculiaridades do caso, autorizo o
cumprimento da prisão civil decretada em regime domiciliar.

Dessa forma, a prisão domiciliar fora concedida `a avó, em razão de a mes-

ma estar enfrentando problemas de saúde, estando inclusive recebendo auxílio

doença. Neste ínterim, entendeu o julgador que em razão das garantias consti-

tucionais à saúde, bem como frente ao próprio princípio da dignidade da pessoa
humana, o cumprimento da prisão poderia ser em regime domiciliar.

Pode-se ainda verificar que ainda no ano de 2008, o TJ/RS, já havia profe-

rido decisão similar, permitindo a um avô, a prisão domiciliar, conforme segue
ementa abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
AVÔ. DOENÇA DO ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. REGIME DOMICILIAR. Embora a prisão domiciliar não encontre amparo legal, diante
da excepcionalidade do caso concreto, porquanto os alimentos são exigidos do
avô doente, impõe-se que se cumpra a prisão em regime domiciliar. Agravo parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 70023896889, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz,
Julgado em 12/06/2008).
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No corpo de seu voto, o Desembargador Alzir Felippe Schmitz relata que:
Segundo alega, encontra-se gravemente adoentado, bem como a cônjuge,
que foi operada de câncer e requer cuidados, bem como o filho menor
do casal. [...]. Tem razão a julgadora quando afirma não existir previsão
legal para a prisão domiciliar, mas, partindo-se do pressuposto de que
este julgador autoriza o cumprimento da prisão civil por inadimplemento
de pensão alimentícia, quando comprovado pelo alimentante o exercício
de atividade lícita, seja cumprida sob o regime aberto, o qual permite o
trabalho diurno do devedor, não há porque, no caso concreto, diante do
estado de saúde da cônjuge e do próprio alimentante, indeferir o pedido.

Em outro julgamento, verificado no TJ/RS, pai e avó foram presos, em

razão de débito alimentar. Entretanto, impetraram Habeas Corpus para relaxamento da prisão, conforme segue.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRISÃO.
DESCABIMENTO. A avó-alimentante é funcionária municipal e recebe R$
691,68 mensais, sendo que tal valor está sendo totalmente consumido por empréstimos e outras pensões judiciais. Os atestados médicos demonstram que o pai
da alimentada está com problemas psicológicos, na coluna, tem asma e bronquite, inclusive, tendo sofrido convulsões. Nesse passo, havendo fortes indícios de
que os alimentantes estão absolutamente impossibilitados de pagar os alimentos, é de rigor a concessão da ordem para afastar a prisão. CONCEDERAM
A ORDEM. (Habeas Corpus Nº 70032422529, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 29/10/2009).

Destarte fora constatado que o pai da alimentada, apresentava inúmeros

problemas de saúde, inclusive transtornos psiquiátricos e a avó alimentante, funcionária municipal, com salário baixo, possuía gastos com empréstimos e arcava
com o pagamento de outras duas pensões alimentícias a netos.

Dessa forma fora concedida ordem para revogação da prisão de ambos, pai

e avó, com a seguinte argumentação do Desembargador Rui Portanova: “[...]
embora não haja dúvida acerca do inadimplemento alimentar dos impetrantes
[...], tais fatos, a meu sentir, excepcionalmente, justificam a concessão da ordem
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postulada. Até porque, manter os pacientes presos não trará qualquer benefício à
menor, que continuará sem receber os alimentos a que tem direito [...]”.

Imperioso ainda destacar julgamento ocorrido no TJ/RJ, em que converteu

o rito prisional, para o rito de expropriação, eis que a avó idosa, já se encontrava
prejudicada pelas mazelas da idade, porém detinha expressivo patrimônio:

ALIMENTOS AVOENGOS. INADIMPLENCIA DO DEVEDOR. PRISAO CIVIL. DESCABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR DE ALIMENTOS.
AVÓS. PRISÃO CIVIL. MEIO DE COERÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE. 1) A Constituição Federal
excepciona o dever alimentar da vedação de prisão por dívida (CF, art. 5º,
LXVII), sendo que tal permissivo constitucional tem previsão no art. 19 da
Lei de Alimentos e no art. 733 do CPC. 2) Quanto à controvérsia envolvendo
a possibilidade ou não de prisão civil como meio de coerção para a cobrança
de encargos alimentícios avoengos, sem embargo das respeitáveis opiniões em
contrário, fato é que, nem a Constituição, nem a lei processual fazem qualquer
ressalva à modalidade da obrigação alimentar cujo inadimplemento autoriza a
adoção do rito previsto no art. 733 do CPC. 3) Nada obstante, embora não se
encontre expressamente vedada a adoção do rito previsto no art. 733 do CPC
para a execução de débito alimentar devido por avós aos netos, tal possibilidade
deve ser vista cum grano salis, haja vista que, se mesmo com relação àquele que
figura como obrigado em primeiro lugar a prestar os alimentos, a prisão civil
constitui medida de caráter excepcional, com mais razão tal providência deve
ser examinada em relação ao devedor dos alimentos de natureza complementar.
4) E, na espécie, a agravada é pessoa idosa, que já conta 76 anos de idade, combalida pelas mazelas físicas naturais a uma pessoa de idade avançada, sendo,
portanto, incompatível com as circunstâncias apresentadas nos autos a execução
pelo rito previsto no art. 733 do CPC. 5) De todo modo, conforme os próprios
alimentantes noticiam nos autos, a sua avó é pessoa dotada de expressivo patrimônio, de molde que, em termos processuais, não se justifica a aplicação da
técnica mais agressiva de coerção indireta, assim entendida a prisão civil, dado
o seu caráter excepcional, que, no caso, mais operaria como espécie de vindita
pessoal, quando se apresenta mais eficaz à realização do crédito exequendo a
modalidade de execução por meio de atos de expropriação, nos termos do art.
732 da Lei Adjetiva. 6) Recurso ao qual se nega provimento.

Ao que fora analisado das jurisprudências acima colacionadas, conclui-se

que cada caso deve ser analisado de forma extremamente acurada pelo Julgador,
em que a prisão civil do ancião alimentante somente se dê em casos excepcio-
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nais, quando as condições salutares permitirem, eis que tal obrigação alimentar
é de caráter subsidiário e complementar.

Impossibilidade da prisão civil dos avós por execução de alimentos frente a CF/88 e o Estatuto do Idoso
Tem-se, preliminarmente, que a prisão civil dos avós por obrigação alimen-

tar é uma violação ao princípio da dignidade humana, das garantias constitucionais e do estatuto do idoso. Dessa forma, o ordenamento civil brasileiro não

deveria permitir a prisão civil dos avós nos casos de dívida alimentícia, devendo
ser reformulado as disposições civis a respeito.

Fixada a obrigação alimentar aos avós, esses se não a cumprirem estarão

sujeitos à execução dos alimentos, para que seja assegurado o direito a alimentos

por parte dos netos. Dispondo o credor de alimentos de meios para resguardar
esse direito, um deles é a prisão civil do devedor. (ALMEIDA, 2014, p.38).

Compete exclusivamente aos genitores arcar com a obrigação alimentar

dos filhos, sendo que na falta de um ao outro primordialmente em decorrência

do poder familiar, ficando os avós sujeitos a complementar essa obrigação a tornando uma obrigação subsidiaria. (THOMÉ, 2005, p. 02).

Contudo, em decorrência do aumento da expectativa de vida, as relações

entre gerações aumentaram consideravelmente. Por este motivo, muitos avós

demandados nas ações alimentares são pessoas de idade avançada, que diante

da inadimplência dos pais, são coagidos a pagar alimentos aos netos. (COSTA,
2011, p. 142)

Atentando ao princípio da igualdade, que não permite tratamento desigual

a quem faz jus a proteção diferenciada, ou em respeito à dignidade da pessoa

humana, dogma maior do sistema jurídico, não há como deixar de reconhecer
que, com o Estatuto do Idoso, houve a equiparação de direitos e garantias aos
dois polos da existência humana. (DIAS, 2007, p. 01).

Sabe-se que não existem privilégios na execução de alimentos com relação

a pessoas idosas, e havendo a inadimplência na prestação da pensão alimentícia
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decidira o juiz tomando todas as providencias cabíveis para o seu cumprimento,
inclusive decretar a prisão do devedor, mesmo sendo pessoa idosa. (ALMEIDA,
2014, p. 38).

A responsabilidade avoenga deve ser vista com cautela pois se trata de uma

medida excepcionalíssima, aplicada de forma sucessiva e de caráter complementar a dos pais (SILVA, 2013, p. 19).

Dessa forma, considerando que resta consolidado que a obrigação alimen-

tar dos avós, em relação aos devedores primários, pais, é subsidiária e comple-

mentar, e pelo fato de não se tratar de obrigação solidária, pelo princípio da
proporcionalidade, não deve se aplicar a igualdade de responsabilidade atribuída

aos devedores primários, não podendo, portanto, os avós sofrerem as mesmas

formas executivas dos pais, em razão da subsidiariedade, e, por consequência,
não se mostra adequada a execução de alimentos pelo rito da prisão em face dos
avós (MELLO, 2015, p. 12).

É comum nas demandas judiciais de alimentos a situação em que os pais

abandonam os filhos e, em ato contínuo, as mães cobrarem dos avós o encargo

alimentício, sem antes empregarem esforços no sentido de localizar o desaparecido para suprir satisfatoriamente a dívida. (MONTEIRO, 2011, p.37).

Tal situação acaba por ferir Lei Maior de nosso Estado, a Constituição

Federal, que apresenta como fundamento a dignidade da pessoa humana (artigo

1º, inciso III). O próprio artigo 3º desse diploma legal revela que o objetivo
fundamental da República é promover o bem de todos, sem preconceito ou dis-

criminação em face da idade do cidadão. Nesta senda, através dos artigos citados
que todo cidadão brasileiro tem seus direitos garantidos e que o mesmo está
amparado pela Constituição. (CIELO; VAZ, 2009, p. 33/34).

Outra Lei a qual empresta a mesma responsabilidade aos anciãos é o Esta-

tuto do Idoso, considerado verdadeiro monumento legal que, de forma exaustiva

e com acentuada finalidade protetiva, veio atender à parcela da população cuja
vivência e maturidade serve de norte seguro a própria sociedade. Trata-se de Lei

nova que acabou incorporando uma serie de direitos e garantias que há muito
vinham sendo reclamados por importante parcela da população, que vem au-
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mentando não só numericamente, mas também se impondo como merecedora
de visibilidade e de respeito cada vez maior. (DIAS, 2007, p. 01).

Ainda atendendo ao comando constitucional, que veda discriminação em

razão da idade (artigo 3º, inciso III da Constituição Federal) e assegura especial

proteção ao idoso (CF, artigo 230) que lhe garante assistência social e alimentos

(203, inciso V, da CF), a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), empresta maior
efetividade à proteção dos maiores de 60 anos, concedendo-lhes o mesmo tratamento cuidadoso que é dispensado aos jovens. Agora o ancião goza, com ab-

soluta prioridade de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana.
(DIAS, 2007, p. 01).

Neste interim na hipótese de decretação de prisão dos avós idosos, apre-

senta-se como uma colisão de princípios fundamentais, a necessidade de ali-

mentos versus dignidade da pessoa humana, direito a vida e liberdade dos avós

idosos, princípios que entram em colisão e necessitam ser aplicados de forma
proporcional. (HARADA, 2012, p. 52).

As medidas coercitivas não devem, se descuidar da regra processual da

proporcionalidade do meio, conforme aduzido pelo artigo 805 do Código de

Processo Civil (correspondente o artigo 620 do Código de Processo Civil /73),
devendo o juiz se valer da forma de execução menos gravosa ao executado, notadamente quando os alimentos perderam a sua finalidade de subsistência e a pri-

são se torna uma odiosa e dispensável via de execução. (HARADA, 2012, p. 53).
Ocorre que a prisão é permitida independente da condição da pessoa não

fazendo a lei qualquer ressalva acerca da exclusão do idoso da ordem de prisão
por inadimplência alimentar.

Rolf Madaleno leciona desse sentido que:
Ao mesmo tempo a Carta Política de 1988 externou como fundamento
da dignidade humana a proteção que atinge aos 65 anos de idade, e norma
infraconstitucional resultou na aprovação do Estatuto do Idoso, que por
sua vez impõe o dever de colocar o idoso, já desde os 60 anos de idade, a
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório
ou constrangedor. (MADALENO, 2007, p. 87).
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Deste modo não há comando normativo que impeça a prisão dos avós

idosos em caso de inadimplência de verba alimentar, sendo omissa a Lei quanto
a este ponto.

Como a legislação não determina um limite para a responsabilidade avo-

enga é necessário considerar que eles não podem cumprir o encargo alimentar
como se fossem os pais. (COSTA, 2011, p. 110/111).

A doutrinadora Costa revela que há um entendimento jurisprudencial em

doutrinário de que, quando confrontado avós e netos prevalece o interesse das
crianças e do adolescente, fundando-se na vulnerabilidade destes, pois se encon-

tram em desenvolvimento, não tendo uma formação completa, necessitando-se
de uma proteção mais especial que os adultos. (COSTA, 2011, p. 142-143).

No entanto, destaca ainda a autora que o idoso também possui proteção

constitucional, sendo detentor de garantias e direitos fundamentais. Os idosos
na medida que envelhecem têm uma modificação significativa ao longo dos anos

sejam físicas, psíquicas, sociais e culturais refletindo diretamente na sua esfera

patrimonial, bem como diante das dificuldades, necessitam de cuidados, tornando-se assim vulneráveis. (COSTA, 2011, p. 153).

Diante de tudo que fora exposto acima, é nítida a colisão de direitos fun-

damentais, sendo, portanto, imperioso considerar cada situação em concreto, de
modo que não exceda os limites obrigacionais dos avós em prol dos netos sob
pena de violação da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

CONCLUSÃO
A presente pesquisa demonstrou o que são e como podem ser assegurados

os alimentos em nosso ordenamento jurídico. Procurou-se descrever quais são

as garantias de quem não pode prover, por suas forças, sua própria subsistência.
Verificou-se que o termo subsistência reporta-se a tudo o que é necessário para
se ter uma vida digna.
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O artigo 227 da Constituição Federal assegura que é obrigação familiar, a

garantia à criança e ao adolescente, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer,
o direito à vida, acrescendo ainda, ser dever absoluto dos pais, assistir, criar e
educar os filhos menores.

Em contrapartida o artigo 1.696 do Código Civil revela que a obrigação

alimentar não se limita a existir entre pais e filhos, podendo envolver outros
membros da família, ou seja, os avós poderão ser chamados a integrar o polo

passivo nas demandas judiciais em que os netos requerem os alimentos para
mantença.

Assim, buscou-se evidenciar o real significado da obrigação alimentar, dis-

correndo acerca do assunto, abordando em primeiro plano, a possibilidade de

prisão civil sob a égide do Pacto São José da Costa Rica, e o seu impacto na

legislação brasileira, eis que o primeiro previa a prisão civil somente em caso
de dívida de alimentos, enquanto a segunda permitia a prisão civil no caso de
depositário infiel e dívida alimentar.

Conquanto, a sua principal influência fora sobre a necessidade de edição da

Súmula Vinculante 25, a qual dispôs que a prisão civil cabe somente em caso de
dívida e é aplicável apenas para o responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável da obrigação alimentícia.

Sobreveio à tona a origem dos alimentos avoengos, demostrado que os

mesmos advêm do princípio da solidariedade familiar, sendo uma obrigação

personalíssima devida pelo alimentante em razão de parentesco que o liga ao
alimentado.

O princípio da solidariedade familiar decorre do princípio da solidariedade

social, e está presente em nosso ordenamento jurídico no artigo 3º, inciso, I, da
Constituição Federal.

Destarte em análise de casos práticos bem como de jurisprudências, ficou

evidente que por muitas vezes os avós mesmo encontrando-se em um estágio da
vida em que se procura uma qualidade de vida para o inevitável envelhecer, po-

dem ser submetidos a situações degradantes como nos casos de prisão civil por
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dívida alimentar, as quais resta sua dignidade afetada para satisfazer os direitos
de seus netos.

Conquanto, reza a lei processual civilista que pode o neto pedir pela execu-

ção da dívida alimentar sob o rito da prisão, assunto polêmico, e que ainda pulsa
no mundo jurídico, pois de um lado há a figura do alimentado, que por vezes não

consegue prover seu sustento, e de outro, o alimentando idoso que muitas vezes
não tem uma renumeração digna para viver.

A nova lei processual tomou para si a execução dos alimentos, revogando

os artigos 16 a 18 da Lei de Alimentos (CPC, artigo 1.072, inciso V), e dedicou

um capitulo ao cumprimento de sentença e decisão interlocutória (CPC, artigo
528 a 533) e outro para execução do título executivo extrajudicial (CPC, artigo

911 a 913). Pelo novo Código de Processo Civil, ajuizada a execução dos ali-

mentos, seguida ao vencimento da dívida, mesmo inexistindo dívida acumulada,
o devedor terá 3 (três) dias para justificar o inadimplemento ou provar que o fez
sob pena de decretação de prisão civil (CPC, artigo 528).

Ainda, trouxe a nova legislação a possibilidade da execução da dívida ali-

mentar incidente apenas uma só parcela vencida, não precisando haver o acu-

mulo de 3 (três) prestações conforme previa o antigo Código de Processo Civil.
Além disso como forma de dar mais efetividade a cobrança de alimentos

houve a inclusão da possibilidade de protesto de decisão em caso de inadimplemento consoante § 1 º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil.

Cabe ressaltar que a providencia de protesto do pronunciamento judicial

independera de requerimento prévio do credor, ou seja, será por ato de oficio do

Julgador, a determinação do protesto de sua decisão sobre a mora do devedor
de alimentos.

Portanto pode-se observar que o Novo Código de Processo Civil trouxe

4 (quatro) ritos de execução de alimentos, sendo que a distinção se dá ao tipo

de título (judicial ou extrajudicial), e de tempo de débito (pretérito ou recente),
sendo: a) cumprimento de sentença sob pena de prisão (arts. 528 a 533); b)

cumprimento de sentença, sob pena de penhora (artigo 528, § 8º); c) execução

de alimentos fundada em título executivo extrajudicial sob pena de prisão (arts.
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911 a 912); d) execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial
sob pena de penhora (artigo 913).

Destaca-se que aos alimentos avoengos são aplicados os mesmos modos

de execução conforme acima asseverado, não havendo nenhum privilegio por se

tratarem de devedores idosos. Sendo possível outros métodos de cumprimento
da obrigação alimentar que não apenas a prisão civil

Não obstante a Constituição Federal de 1988 ter sido um importante pas-

so nas garantias constitucionais, surgiu em 2003 um novo instrumento – o Es-

tatuto do Idoso (Lei 10.741/03) - o qual visou assegurar garantias e dar maior
proteção aos anciãos, considerados pessoas com mais de 60 anos.

Apesar de significar um importante avanço no tocante aos direitos dos ido-

sos, o Estatuto não trouxe em nenhum momento em seu corpo de lei, garantias

sobre alimentos avoengos, deixando lacunas, quanto a execução de alimentos
promovida pelos netos face aos avós.

Embora deva haver uma análise minuciosa acerca de cada caso, pode-se

perceber pelos casos práticos analisados no presente trabalho, que nem sempre o
Magistrado tem a sensibilidade na hora de julgar, e o mesmo acaba por decretar

a prisão do idoso, uma vez que encontra-se restrito ao pedido do alimentando e
limitado a aplicação da legislação.

De outra banda há decisões em que o Julgador tenta remediar esse con-

flito existente entre o dever de pedir alimentos e o dever de alimentar – ambos

previstos na lei - como pode-se observar a decisão de alguns Julgadores que
buscaram reverter a prisão em civil em prisão domiciliar por motivos de saúde
do idoso.

Destaca-se que a prisão pode acarretar uma grande sequela para o idoso,

tanto física como psicológica, deixando por vezes o ancião com a saúde ainda
mais debilitada, pois já se encontra com idade avançada e não suporta mais as
intempéries da vida.

Importante salientar que a responsabilidade dos avós em prestar alimentos

aos netos não é regra, eis que se trata de uma medida excepcional cuja a obrigação é complementar e subsidiaria aos pais.
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Contudo, os alimentos têm caráter de subsistência e sobrevivência, e devem

garantir uma vida digna ao alimentando, mas sempre há de avaliar o binômio da

necessidade/possibilidade, levando em consideração a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante.

Destaca-se que a pensão alimentícia não deve ser uma ferramenta para a

ostentação e luxo, devendo ser pedida apenas para proporcionar uma vida digna

àqueles que dela necessitam, abrangendo apenas o necessário para o sustento,
transporte, higiene, saúde, além das necessidades intelectuais e morais, respeitando sempre as possibilidades do devedor de alimentos.

Destarte a doutrina e a jurisprudência seguem uma normatização para a fi-

xação do quantum, essa normatização esta eivada no Código Civil e diz respeito
ao binômio da necessidade-possibilidade.

Deste modo ao ser fixada aos avós a obrigação alimentar, esses ficam sujei-

tos, caso não a cumpram, a pena de prisão, não havendo privilégios, sendo dada

ao Magistrado a possibilidade de tomar as alternativas cabíveis para que este
venha a adimplir com sua obrigação.

O Magistrado com o poder de decretar ou não a prisão do devedor ancião,

deve reportar o pensamento na integridade física e psicológica desse devedor,
observando que por ser uma obrigação excepcional, subsidiária e complementar
a dos genitores, merece certo resguardo quanto ao julgamento.

Nesta senda, cabe salientar que a prisão civil dos avós, devedores de ali-

mentos, viola a Dignidade da Pessoa Humana, as garantias constitucionais e
também o Estatuto do Idoso. Portanto, imperioso considerar que o Julgador
deve considerar cada situação em concreto, de modo que sua decisão não exceda

os limites obrigacionais em prol dos netos, sob pena de violação de leis constitucionais e infraconstitucionais.
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3
A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS

DA PROVA NO DIREITO DO TRABALHO
APÓS A REFORMA TRABALHISTA
Jamila Wisóski Moysés Etchezar5

RESUMO: O presente trabalho possui o objetivo de demonstrar que é plenamente
cabível a inversão do ônus da prova nos casos de assédio moral. Ocorre que os danos
decorrentes desta prática maléfica que atenta contra a saúde e dignidade do trabalhador
assediado, devido à dificuldade de se estabelecer o nexo causal entre a conduta do agente
e as consequências funestas para as vítimas podem ficar impunes. Como as lesões afetam
o íntimo do agredido, a prova é muito delicada, sendo agravada ainda pela hipossuficiência do mesmo perante o empregador que além de possuir o monopólio das provas, poderá persuadir as possíveis testemunhas, quando existentes, a ficarem caladas por medo de
represálias. A importância e atualidade do tema foram imprescindíveis para a escolha do
mesmo, que a cada dia se torna mais utilizado devido ao crescente aumento do número
de trabalhadores que denunciam tal prática. Da mesma forma, cresce a necessidade de
normas hábeis para frear e punir os agressores, que muitas vezes possuem apoio da própria empresa que ao se omitir colabora para que se instaure o terror psicológico, nas suas
dependências, ignorando assim toda a legislação de proteção ao trabalhador como seu
direito fundamental a saúde.
Palavras-chave: Assédio moral. Dano. Prova. Trabalhador. Direito Fundamental.
5 Mestranda em Direito pela Faculdade Meridional – IMED, Passo Fundo (2018). Especialização em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário pela Unisc – Santa Cruz do
Sul (2017). Mestrado em Direito Ambiental pela Università Ca’ Foscari di Veneza, Itália (2011).
Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo (2007). Professora
de Direito na Faculdade João Paulo II em Passo Fundo, RS.
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ABSTRACT: This work has the goal of demonstrating that it is fully appropriate to
reverse the burden of proof in cases of bullying. It happens that the damage caused by
this evil practice which threatens the health and dignity of workers harassed because of
the difficulty of establishing the causal link between the conduct of the agent and its disastrous consequences for the victims go unpunished. As the lesions affect the intimate
of the victim, the evidence is very delicate, being further aggravated by the inapt even
before the employer also has the monopoly of the evidence, could persuade potential
witnesses, if any, to stay quiet for fear of reprisals. The importance and topicality have
been essential to the choice itself, which every day becomes more used due to the growing number of employees who report such practices. Likewise, the need for rules to curb
skillful and punish the perpetrators, who often have support from the company itself
that is failing to cooperate so that they initiate the psychological terror, its branches,
thus ignoring all laws protecting the worker as their fundamental right to health.
Keywords: Bullying. Injury. Proof. Laborer. Fundamental Right.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O assédio moral consiste nos atos reiterados por parte do empregador com

o intuito vil de diminuir o funcionário a ponto de romper com o seu equilíbrio
psicológico. Isso se manifesta através de humilhações, xingamentos, tratamento
de forma ríspida e diferenciada dos demais colegas, isolamentos, entre outras

práticas repugnantes. Assim o terror psicológico se instaura no ambiente de

trabalho trazendo as mais variadas consequências funestas para o trabalhador,
como insônias, depressão, perda de peso, tristeza habitual.

Existem vários fatores, como o medo da fome, miséria, idade avançada,

saúde frágil e o desemprego, que contribuem para a sujeição do trabalhador a

um ambiente de trabalho hostil, pois como o trabalho é a única fonte de subsis-

tência sua e de sua família a perda do mesmo gera sentimentos de menos-valia,
fracasso e desânimo. Ainda a concorrência entre colegas, ciúmes, inveja e intrigas, contribuem para aumentar a agressividade do local de trabalho, em especial
em ambientes onde há disputa para o cumprimento de metas, por exemplo.

Pretende-se apresentar um panorama atual sobre o processo do trabalho e

a inversão do ônus da prova, no qual até pouco tempo atrás prevalecia o enten-
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dimento de que, unicamente, cabia o ônus da prova a quem alegasse a veracidade
de suas afirmações sobre a violação de algum direito. Antes da Reforma Trabalhista de 2017, o ônus da prova era determinado, de forma estática, pelo o artigo

818 da Consolidação das Leis do Trabalho “A prova das alegações incumbe à

parte que as fizer” e, ainda, o antigo Código de Processo Civil, em seu artigo 333,
inciso I, determinava: “O ônus da prova incumbe I – ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”.

Atualmente, a Reforma Trabalhista, com a Lei n. 13.467/17, trouxe alte-

rações importantes neste âmbito da inversão do ônus da prova, conforme será

apresentado no último capítulo, eis que a distribuição do ônus deixa de ser estática, na medida em que o artigo 818 e parágrafos da CLT, passa a prever, expres-

samente, a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus

da prova pelo Juiz no caso concreto, em semelhança com o que dispõe o CPC
de 2015, em seu artigo 373, § 1º, que trata desta matéria.

Por meio desta teoria pode o Juiz, desde que, de forma justificada, redis-

tribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda

existir dificuldade excessiva para determinada parte, e, de outro lado, verifique
maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Ocorre que nos casos de assédio moral é extremamente difícil para a vítima

conseguir provar suas alegações. Prevalece nas Varas do Trabalho o entendimento de que tal dano só poderia ser provado através de prova testemunhal ou do-

cumental. Naturalmente é pouco provável que tais fatos sejam documentados,
quanto à testemunha esta tem consciência dos fatos ocorridos no ambiente de
trabalho, mas não do que se passa no íntimo da vítima, pois apenas a mesma terá
consciência do sofrimento e dor despendidos com as agressões.

Desta forma, o presente artigo investigará a possibilidade da inversão do

ônus da prova nos casos de assédio moral, inclusive com base no novo Código de

Processo Civil, para que o agredido possa ter reparação no ambiente de trabalho,
por qualquer dano dessa natureza que venha a sofrer. O ambiente de trabalho é

onde o trabalhador passa a maior parte de sua vida, dedicando toda sua energia
produtiva a serviço de seu empregador, e a obter renda para si e sua família, por
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isso merece especial proteção, já que se este meio for sadio refletira diretamente
na saúde dos funcionários.

O PROCESSO DO TRABALHO E A
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
EM CASOS DE ASSÉDIO MORAL
O processo trabalhista é impulsionado por uma das partes, empregado ou

empregador, por alguma violação ou descumprimento de norma que rege a relação laboral. Assim, no tocante ao processo do trabalho e a inversão do ônus da

prova, no qual até pouco tempo atrás prevalecia o entendimento de que, unica-

mente, cabia o ônus da prova a quem alegasse a veracidade de suas afirmações
sobre a violação de algum direito, atualmente, todavia houve algumas alterações
neste aspecto trazidas pela Reforma Trabalhista, Lei n. 13.467/2017.

No processo trabalhista, assim como nos de natureza cível ou crime, por

exemplo, existe um fator muito importante para conseguir demonstrar a ve-

racidade de um fato alegado, chamado prova. A prova, no processo, pode ser

conceituada como “todo meio legal destinado a convencer ao juiz a respeito da
veracidade de um fato levado a juízo”. Logo, deve-se atender a quem pode/deve
usar as provas, e em que momento do processo.

É através da prova que no processo consegue-se convencer ao juiz. De

praxe, quem aduz ter um direito tolhido, deve fazer prova disso, pelos diversos
meios admitidos. Quem deve provar, é o titular pela afirmação, é a pessoa quem

carrega esse “ônus”, ou seja, o responsável por oferecer as provas dos fatos que
fundamentam o direito reclamado.

Esse encargo de “ter que demonstrar”, seja o autor ou réu da ação, é o cha-

mado ônus da prova.

A regra geral para a distribuição do ônus da prova era, conforme o Código

de Processo Civil de 2002, de quem alegasse o fato, (fato constitutivo do seu

direito), pois o entendimento era, quase que exclusivamente, que este deveria
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buscar demonstrar a veracidade dos fatos deduzidos em juízo para que lhes seja
reconhecida sua pretensão. Consequentemente, o réu era quem deveria demonstrar o contrário, ou seja, o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito.

Com o tempo, a doutrina e a jurisprudência foram adotando um entendi-

mento diverso para os casos nos quais era muito difícil, quase que impossível,
para alguma das partes (geralmente a hipossuficiente) desempenhar o encargo
que lhe cabia. Isto foi chamado de “Teoria da carga dinâmica da prova”, que

basicamente, menciona que o Juiz deve distribuir o ônus provatório impondo-o
a quem tem as melhores condições de produzir a prova essencial para o deslinde
do processo.

Ressalta-se, neste ponto, a importância da utilização da inversão do ônus

da prova nos casos de assédio moral, inclusive, como forma a possibilitar o equi-

líbrio na relação jurídico-processual trabalhista. Na maioria das vezes, em razão
do alto custo da prova e da dificuldade de obtenção por causa da subordinação

do empregador, a parte hipossuficiente não tem condições de produzir prova

para sustentar sua alegação, inviabilizando-se assim, o próprio direito pleiteado
e afastando o ordenamento jurídico do seu principal objetivo que é o alcance da
justiça.

O juiz do Trabalho, como condutor do processo, deve ter a sensibilidade, à

luz das circunstâncias, e principalmente nos casos de assédio moral, de atribuir o

encargo probatório ao litigante que possa desempenhá-lo com maior facilidade.
Atualmente, com a Reforma Trabalhista, introduzida pela lei n. 13.467/17,

há previsão expressa na CLT acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova pelo Juiz do Trabalho. O artigo 818 e parágrafos da CLT, prevê a distribuição

dinâmica da prova, onde o juiz atribui o encargo processual à parte que possui
melhores condições de se desincumbir no caso concreto.

A inversão do ônus da prova tem uma tendência mundial do processo de

majoração dos poderes do Juiz na direção do processo, objetivando que os liti-

gantes sejam tratados com isonomia real e que a justiça seja implementada com
maior efetividade. Não se trata de arbítrio do juiz, pois o mesmo terá que justifi-
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car com argumentos jurídicos, sob crivo do contraditório, diante das circunstan-

cias do caso concreto, a aplicação da carga dinâmica da produção da prova. Sob
a carga dinâmica da produção da prova Júlio César Bebber refere que:

A percepção da condição de certos litigantes, a modalidade da questão
fática e a especificidade de certos litígios levaram a jurisprudência, em
casos particulares e com suporte nos princípios da isonomia material (CF,
5º) e do devido processo legal substancial (CF, 5º, LIV), a abandonar
a teoria estática e adotar a teoria dinâmica do ônus da prova (teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova; teoria das cargas dinâmicas da
prova). (2011, p.168).

Pode-se perceber que no processo do trabalho houve um avanço trazido

pela Reforma Trabalhista com relação a distribuição do ônus da prova, com reflexos positivos neste âmbito, adotando-se, de forma expressa, a Teoria Dinâmi-

ca da Distribuição do ônus da Prova ou seja: não haverá mais a situação estática.
A teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova consiste em retirar o

peso da carga da prova de quem se encontra sem condições de suportá-lo, pas-

sando o encargo para quem se encontra em melhores condições de produzir a
prova essencial ao deslinde do feito.

Esta teoria permite ao juiz flexibilizar as regras dos ônus da prova confor-

me seu próprio convencimento e de acordo com a situação particular das partes
em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

Agora o Juiz da causa, analisando quem tem mais possibilidade de trazer a

prova, pode fazer uma mudança na distribuição do ônus probandi.

Assim, as mudanças e inserções dos princípios na CLT, importam em uma

mudança de valores, e partindo desta premissa, tais princípios e elementos são
cabíveis na Justiça do Trabalho.

Outro ponto importante, é a fundamentação da distribuição da prova,

permitindo que a parte se prepare para produzir sua prova, sendo fundamentada
essa distribuição durante a instrução e não na fase de julgamento.

CAPÍTULO 3 - 73

Assim, de acordo com a teoria dinâmica da prova, o ônus da prova será

estabelecido diante do caso concreto, ficando a cargo da parte com maiores condições de suportá-lo com menor inconveniente e despesa e com maior rapidez e
eficácia, objetivando o melhor e mais justo deslinde processual.
Meios de Prova

A prova do dano moral é extremamente difícil, e torna-se ainda pior pelo

fato dos constrangimentos ocorrerem no ambiente de trabalho, pois não raras

vezes não existem testemunhas, ou quando existem as mesmas não querem se

expor por medo de represálias por parte do empregador, como perda do emprego ou até mesmo por serem potenciais vítimas do assediador. Na relação
empregatícia não existe igualdade entre as partes e principalmente na hora da
produção de provas, isso se torna extremamente evidente.

Quanto ao ônus da prova, Sérgio Pinto Martins refere que:
A palavra ônus vem do latim onus, que tem significado de carga, fardo,
peso. Onus probandi é o encargo da parte provar em juízo suas alegações
para o convencimento do juiz. O ônus da prova não é uma obrigação ou
dever, mas um encargo que a parte deve-se desincumbir para provar suas
alegações. (2006 p. 309).

O artigo 818 da CLT, § 1º, incluído pela lei n. 13.467/17, na sua redação

abre a possibilidade ao juiz de distribuir de maneira diversa a carga probatória.

O assédio moral dispensa prova em concreto, visto que se trata de presun-

ção absoluta, ou seja, existe in re ipsa, basta a que tenha ocorrido dano, para que
haja direito a reparação.

Aliás, quanto à prova, é importante mencionar o Enunciado n.º 2, inc. III,

que foi aprovado pela 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do
Trabalho, patrocinada pela ANAMATRA, ENAMAT E TST, nestes termos:
2. DIREITOS FUNDAMENTAIS – FORÇA NORMATIVA.
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I – ART. 7º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA PLENA. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO.
DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E
DEVER DE PROTEÇÃO. A omissão legislativa impõe a atuação do
Poder Judiciário na efetivação da norma constitucional, garantindo aos
trabalhadores a efetiva proteção contra a dispensa arbitrária.
II – DISPENSA ABUSIVA DO EMPREGADO. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. NULIDADE. Ainda que o empregado não seja
estável, deve ser declarada abusiva e, portanto, nula a sua dispensa quando
implique a violação de algum direito fundamental, devendo ser assegurada prioritariamente a reintegração do trabalhador.
III – LESÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ÔNUS DA PROVA. Quando há alegação de que ato ou prática empresarial disfarça
uma conduta lesiva a direitos fundamentais ou a princípios constitucionais, incumbe ao empregador o ônus de provar que agiu sob motivação lícita.

Conforme o enunciado exposto acima se pode concluir que em caso de

violação ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, como não raro acontece nos casos de assédio moral, o ônus da prova seria do empregador, também

fundamenta a transferência de tal encargo o artigo 6º, inciso VIII do Código
de Defesa do Consumidor, pois o trabalhador equipara-se analogicamente ao

consumidor devido a sua hipossuficiência. Nada mais justo do que ofensor receber a responsabilidade de provar que agiu sobre motivação lícita. Ainda, como

é notório o empregador, devido a sua função diretiva e fiscalizadora possui o
monopólio dos documentos e maior acesso a todos os meios de prova.

Muitas vezes resta ao trabalhador, além da prova pericial, a prova testemu-

nhal como único meio capaz para provar suas alegações. Não obstante o trabalhador sequer encontra testemunhas, pois geralmente, como no caso de assédio
moral, quando existem testemunhas são os próprios colegas de trabalho, que

provavelmente seriam despedidos se fossem testemunhar em juízo contra seu
empregador, ou pior ainda se transformariam em vítimas do agressor.

Ainda, na maioria dos casos o empregador sabe do que se passa na empre-

sa, mas se omite por acreditar estar criando um ambiente mais competitivo e
consequentemente mais lucrativo, minado as relações entre os colegas e promovendo o isolamento de alguns trabalhadores.
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Diante do exposto, conclui-se que o ônus da prova nos casos de assédio

moral poderia ser do empregador, visto que a responsabilidade pelo ambiente

livre de práticas degradantes é do mesmo, que responde objetivamente pelos da-

nos que causar aos seus funcionários. Ainda a hipossuficiência do trabalhador e a
dificuldade para provar a ocorrência de tal dano acaba por contribuir com a im-

punidade do empregador assediante, conduta que deve ser severamente punida.
Indícios e Presunções
O código de processo civil, mesmo após a reforma de 2015, não se mani-

festou sobre os indícios e as presunções, limitando-se tão somente a expressar no
seu art. 375, (antigo art. 335), “O juiz aplicará as regras de experiência comum

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas, o exame pericial”.

O citado artigo explana-se sobre como as partes podem/devem convencer

ao (Estado) Juiz, o destinatário da prova, sobre a existência ou inexistência de

certos fatos para que estes venham a obter uma consequência jurídica dentro dos
autos do processo. Geralmente, o Juiz extrai das provas diretas a ideia objetiva
do fato probando ao ouvir uma testemunha narrando fatos, apreciar um documento, analisar um laudo pericial, etc.

O autor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira sugere outro critério para apli-

cação deste raciocínio desempenhado pelo juiz:

“Antes de tudo, impõe-se a existência de uma conexão precisa e direta
entre o fato conhecido e desconhecido. Outro aspecto importante é que
o indício, isto é, o fato conhecido, deve conduzir necessariamente ao fato
desconhecido. De tal sorte, se o fato desconhecido pode ter multiplicidade
de causas, ou ser causa de muitos efeitos, o indício perde força e impede
o emprego da presunção. Além disso, não se mostra imprescindível que a
prova do fato se baseie em mais um indicio, mas é indispensável que esse
indicio, se for único, exiba valor probatório muito elevado (2011, p. 19). ”
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Nos casos acima citados, os fatos provatórios são apresentados de maneira

objetiva, procurando que o juiz construa um raciocínio sem deduções. Todavia,
quando isto é impossível, ou seja, quando não se consegue apresentar uma prova
direta do fato, o litigante faz uma prova de fatos circunstanciais, os quais são
chamados de indícios.

Os indícios são elementos de prova locados no passado, dos quais extrai-se

convicções de existências do fato principal. Este conceito nos traz expressões
como “certo grau de probabilidade” ao raciocínio a ser utilizado.

Para chegar a uma conclusão geral sobre determinado fato, um indicio

deve, em regra, ser contraposto a outros indícios, e somente após, alcançar uma

interpretação sobre o fato a ser provado, utilizando mormente, um método indutivo.

Destarte, os indícios devem ser plurais, pois somente (em caso muito ex-

cepcionais) um único indicio poderá ser suficiente para justificar o resultado
objetivo “prova”.

Embora o indicio faça parte do processo de convencimento do juiz, por si

só, não tem valor algum, ou, sucessivamente, muito pouco valor.

O magistrado fundado na ordem normal das coisas, a partir do fato conhe-

cido, provado, alcança o fato desconhecido, não provado.

É sempre preferível apanhar os indícios em quantidade, para posteriormente

elaborar um exercício racional de causa e efeito para chegar, finalmente, a uma
convicção sobre o fato principal. Esse exercício de concatenar os indícios para
obter um parecer, chama-se de presunção.

Segundo Cambi “a presunção é um processo mental, não um meio de pro-

va, porque, quando o juiz afirma que ‘ocorrido um fato x, deve ter ocorrido um

fato y’ nada de novo surge no plano material ou concreto, mas exclusivamente
em nível intelectual…” (CAMBI.2006, p.360).

Provando um fato que não é o principal (indício), chega-se a uma linha de

raciocínio para a convicção do fato principal (presunção). Para a presunção ser
utilizada é necessário a ocorrência de três elementos: (i) um fato conhecido; (ii)

um fato desconhecido e (iii) nexo de causalidade, baseado em máximas de ex-
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periência, entre eles (Cambi, 2006). Dentre estas, podem ser classificadas como
presunções legais ou relativas.

A presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário, ou seja,

aquela à qual a lei lhe reconhece determinada situação não admitindo que se

faça prova em contrário e, ainda, o Juiz não pode convencer-se do modo diverso.
Já, em contraposição, as presunções relativas são aquelas que sim admitem

prova em contrário. Provado um fato (que não é o principal), chega-se, por pre-

sunção, à convicção da existência de um fato principal. A presunção relativa,
segundo a doutrina, pode ser dividida em presunção aparente, aquelas que in-

vertem o ônus da prova, e verdadeiras, que permitem à parte demonstrar um fato
distinto daquele que deveria provar, facilitando a realização da prova.

Pode afirmar-se que a presunção legal relativa se limita a matéria da distri-

buição do ônus da prova.

Se essa presunção é relativa, a parte contrária pode fazer prova contra a

convicção de que o fato principal existe, atacando e desmanchando o nexo entre
causa e efeito instituído pela presunção.

No entanto, para conseguir alcançar provar um fato circunstancial e formar

a convicção do fato principal, não sempre existe uma norma jurídica que imponha a presunção legal.

Se não houver presunção legal, o juiz poder chegar ao fato principal através

do uso da sua própria presunção que resulta de máximas da própria experiência
(comum ou técnica). Segundo Carlos Oliveira, a presunção é baseada em re-

gras de experiência, das quais é possível conectar o fato conhecido com o fato

desconhecido. Elas compreendem três fases: i) colheita dos indícios; ii) dedução
das presunções e iii) a apreciação (valoração) dessas presunções (Cambi, 2006).

Experiência essa que se obtém da observação dos fatos cotidianos de um

determinado grupo humano no qual aplicam-se ou atuam as leis da natureza,
e que este fenômeno pode ser absorvido, interpretado e traduzido pelo juiz, ou
através de perícia técnica.
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As mencionadas regras de experiências (comum ou técnica) não estão no

mesmo âmbito dos fatos, por consequência, no do ônus da prova, podendo o juiz
aplica-las de oficio, ao igual das presunções legais.

Não pode, sob hipótese alguma, confundir os conceitos de regra de experi-

ência (comum ou técnica) com fato notório, pois este, é de conhecimento geral
e dispensa qualquer prova.

As presunções humanas, portanto, são juízos hipotéticos de conteúdo ge-

ral, diferentes do caso concreto, que usam se na observação do que comumente
se sucede.

Pelo exposto neste segundo capítulo, se conclui que houve uma flexibiliza-

ção das regras que tratam da temática da prova, com a inserção da Teoria Dinâ-

mica da Distribuição do Ônus da Prova na CLT, trazida pela lei n.13.467/17,
ocasionando reflexos positivos neste âmbito, na medida em que há uma majoração dos poderes do Juiz na direção do processo, ficando a faculdade de provar

a quem tem maior condições de sua produção, e, consequentemente, proporcionando uma isonomia real entre os litigantes, bem como, uma justiça com mais
eficiência e efetividade.

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO
PANORAMA JURÍDICO NACIONAL
EM CASOS DE ASSÉDIO MORAL
É imperioso ressaltar que, por muito tempo se discutiu sobre a necessidade

de uma modernização da legislação trabalhista, sendo que após décadas sem
alterações significativas, finalmente em 2017 foi aprovada e entrou em vigor a

Lei n. 13.467/17, denominada Reforma Trabalhista, o qual dentre as diversas
inovações se destaca pela inclusão no texto da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, a teoria da carga dinâmica da prova.

Trata-se de instituto que tem o condão de legitimar a construção jurispru-

dencial acerca deste tema, ou seja, a carga dinâmica da prova não é exatamente
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uma novidade, visto que já era reconhecida em diversas decisões judiciais, mas
com a inserção no Novo Código a legitimidade deste instituto se torna incontestável.

Para a devida compreensão da significância das alterações citadas neste ar-

tigo, devemos ter em mente que o ônus da prova consiste no encargo de produzir
a prova necessária para o esclarecimento da questão posta em juízo.

Ao analisarmos o artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 (o qual

adota a teoria estática), temos que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu, quanto a existência de

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, podemos
compreender que, ao autor cabe provar a existência de seu direito, enquanto ao
réu cabe provar a inexistência deste ou demonstrar fatos que o modifiquem, de
modo que, a grosso modo, a prova cabe a quem alega. (BEBBER, 2011, p.166).

Agora com a Reforma Trabalhista, Lei n. 13.467/17, a qual incluiu três pa-

rágrafos no artigo 818 da CLT, o ônus da prova será estabelecido diante do caso
concreto de assédio moral (casuisticamente), ficando a cargo da parte – assedia-

dora- com condições reais de suportá-lo com maior rapidez e eficácia. Assim,
nenhuma relação se estabelece, portanto, entre o ônus da prova e a posição da
parte na relação processual ou com a natureza do fato afirmado.

É de se relevar a importância de tal inovação, pois, além de proporcionar

uma diretriz no momento de sua aplicação, torna mais fácil corrigir eventuais
injustiças em matéria de distribuição do ônus probatório, nos casos de assédio
moral.

Assim, havendo necessidade e desde que seja justificado, o Juiz poderá dis-

tribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual, (assediante e

assediado) de acordo com a maior facilidade ou excessiva dificuldade de conseguir obter a prova necessária ao deslinde da demanda.

Devemos ressaltar que o CPC de 2015, artigo 373, parágrafo 2º, veta

a distribuição dinâmica do ônus probatório nos casos em que a obtenção das
provas seja impossível ou excessivamente difícil, sendo estas provas conhecidas
como “provas diabólicas”.
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Diante disso, se torna primordial a manutenção de documentos e quais-

quer outros tipos de provas decorrentes de negócios jurídicos celebrados, devendo todas as empresas se organizarem para manter o máximo de documentos
capazes de comprovar sua atuação de acordo com a legalidade.

Enfim, a redistribuição poderá ser autorizada, em decisão devidamente

fundamentada, quando verificada uma singularidade na causa (a dificuldade de
demonstrar o assédio por parte da vítima) que não permite o cumprimento da

distribuição tradicional do ônus probatório, ou seja, nada menos do que uma
situação em que uma parte se mostra vulnerável em relação à comprovação daquele fato perante a outra.

Entendimento Jurisprudencial e doutrinário acerca da inversão
do ônus da prova em casos de assédio moral
A modo de coroar este trabalho, se abordará um pouco do entendimento

mais recente dos tribunais sobre a inversão do ônus da prova nos casos de assédio moral, além de complementar os conceitos desenvolvidos com fundamentação doutrinária.

A prova judicial acerca da prática do assédio moral é assunto que demanda

bastante importância na seara do processo do trabalho, ante a dificuldade em

provar sua ocorrência, uma vez que, na maioria das vezes, o assédio se dá às escuras ou de forma camuflada.

Desta forma, é certo que o assédio reserva a vítima uma conduta reiterada.

Os tribunais têm conseguido penalizar os ofensores através de provas carreadas
aos autos e colacionadas na instrução processual, vejamos:

DANO MORAL. Apesar do laudo pericial ter sido favorável à tese do
reclamante, a prova oral produzida não demonstra que o autor sofresse reiterada humilhação no local de trabalho. Correto o entendimento a
quo de afastar as conclusões pericias diante das demais provas produzidas,
as quais reforçam a tese da reclamada de inexistência de dano moral ou
mesmo a presença de nexo de causalidade entre a doença apresentada pelo
autor e seu trabalho na reclamada. Recurso do reclamante não provido.
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(0000551-68.2010.5.04.0203 (RO) Relator: FRANCISCO ROSSAL
DE ARAÚJO, data do julgamento 21/06/2012, Origem: 3ª Vara do Trabalho de Canoas)
ASSÉDIO MORAL. Caso em que o contexto da prova testemunhal produzida evidencia que a reclamante foi submetida a discussões no ambiente
de trabalho, promovidas pelo gerente da reclamada, que ainda fazia pressão para que a demandante pedisse demissão do emprego, em afronta aos
artigos 1º, III e IV, 5º, III e X e 170, todos da Constituição Federal. Incide
o dever de indenizar, amparado no art. 927 do Código Civil. (...)1ºIIIIV5ºIIIX170Constituição Federal927Código Civil (9181020105040004
RS 0000918-10.2010.5.04.0004, Relator: MARÇAL HENRI DOS
SANTOS FIGUEIREDO Data de Julgamento: 03/08/2011, 4ª Vara
do Trabalho de Porto Alegre) [54] (248006920065150057 2480069.2006.5.15.0057, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho Data
de Julgamento: 23/11/2011, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT
02/12/2011)

Um exemplo de Dano Moral Trabalhista pode ocorrer quando o emprega-

dor deixa de cumprir certas obrigações derivadas do contrato de trabalho, como

as de higiene e segurança no trabalho e de respeito à personalidade e dignidade
do trabalhador.

A Convenção número 111 da OIT define discriminação como:
Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha por
efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento
em matéria de emprego ou profissão.
Portanto, a proteção contra a discriminação encontra-se inclusive em nível internacional. Existe, porém, uma exceção dentro da Convenção número 111 da OIT, a qual reza que “as distinções, exclusões ou preferências,
fundadas em qualificações exigidas para determinado emprego, não são
consideradas como discriminação”.

Note-se que a discriminação surge quando estão presentes os elementos

subjetivos e objetivos. O elemento subjetivo é a intenção de discriminar, quando

existe a vontade, ao passo que o elemento objetivo é a preferência de alguém em
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detrimento de outro, sem causa justificada, sendo uma escolha preconceituosa
por motivo de raça, cor, língua, opinião, etc.

A prova do dano moral é in re ipsa, ou seja, surge da análise dos fatos. Se

for provada a existência da ação antijurídica e a titularidade do ofensor, o dano
moral estará caracterizado.

A prova judicial acerca da prática do assédio moral é assunto que demanda

bastante importância na seara do processo do trabalho, ante a dificuldade em

provar sua ocorrência, uma vez que, na maioria das vezes, o assédio se dá às escuras ou de forma camuflada.

Sergio Pinto Martins lembra ainda o caso das chamadas listas negras, em

que empregadores, através de pesquisas, descobrem quais trabalhadores que en-

tram com ações trabalhistas contra suas antigas empresas. Nesse caso, os que
tiveram processados seus antigos empregadores não serão contratados na em-

presa que tem essa informação, pois esta terá receio de que o mesmo empregado,
em um determinado momento, processe a sua empresa. Portanto, essa é mais
uma prática discriminatória no momento da contratação. Ora, é verdade que

muitos empregados entram com ações trabalhistas de maneira abusiva, pedindo

algo que não têm direito, mas para isso já existe na justiça a litigância de má-fé,
que deveria ser aplicada pelos juízes com maior vigor. Porém, por outro lado, a

maioria das ações visa apenas aos direitos que o trabalhador adquiriu ao longo
do contrato de trabalho e que, por algum motivo, não foram pagos, e estes trabalhadores acabam por pagar um preço alto por suas ações, sendo vítimas da
discriminação por estarem na lista negra. (2007, p. 483)

Desta forma, é certo que o assédio reserva a vítima uma conduta reiterada.

Os tribunais têm conseguido penalizar os ofensores através de provas carreadas
aos autos e colacionadas na instrução processual.

Atualmente, com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, a qual

possibilita de forma expressa a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do

ônus da prova, o legislador inseriu no texto legal, os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 818
da CLT, que admitem de forma expressa a inversão do ônus probatório.
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Assim, as jurisprudências dos tribunais, aos poucos, já estão se amoldando

aos ditames da nova legislação trabalhista, no tocante a distribuição dinâmica
do ônus da prova.

Ao redistribuir o ônus da prova, o juiz deve dar a parte onerada a possi-

bilidade de se desincumbir da obrigação de provar. E isso também evidencia a
observância do mencionado diploma legal ao princípio da cooperação.

Através da utilização da teoria dinâmica, ao redistribuir o ônus probatório,

o magistrado não tem condições de saber qual será o resultado da prova. Assim,
por essa razão, inclusive, inexiste inobservância ao princípio da imparcialidade.

Diante disso, é de se concluir que a nova legislação trabalhista inovou ao

positivar a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova e, ao fazê-lo,
observou o princípio da cooperação e o princípio da imparcialidade do juízo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O assédio moral é um assunto de extrema importância, pois afeta dire-

tamente a saúde do trabalhador, podendo trazer consequências graves a sua

vida dentro e fora do ambiente de trabalho, afetando sua saúde e sua dignidade.
Ocorre, como visto, que nestes casos é extremamente difícil para a vítima fazer
prova do dano que sofreu, frente a sua hipossuficiência diante do empregador.

Durante muito tempo prevaleceu nas Varas do Trabalho o entendimento

de que tal dano só poderia ser provado pela vítima através de prova testemunhal

ou documental. Evidentemente é pouco provável que tais fatos sejam documentados, quanto à testemunha esta tem consciência dos fatos ocorridos no

ambiente de trabalho, mas não do que se passa no íntimo da vítima, pois apenas

a mesma terá consciência do sofrimento e dor despendidos com as agressões,
como visto nos exemplos das jurisprudências colacionadas.

Restou claro que nas relações empregatícias não existe igualdade entre as

partes. Isto, torna-se evidente à hora de produzir provas do dano moral sofrido.
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Até a entrada em vigência da Lei n. 13.467/17, em novembro de 2017,

cabia demonstrar (quase) exclusivamente ao trabalhador –parte hipossuficiente

da relação- o fato constitutivo do seu direito, conforme a legislação da época.
Muitas vezes, esse sistema, indiretamente, punia ao trabalhador que na sua es-

fera de desvantagem, não conseguia realizar a devida prova, posto que restringia

a chance de demonstrar, na maioria dos casos, através de prova testemunhal.
Essas testemunhas, também se encontravam em situação de desvantagem, pois

dependiam financeiramente do mesmo empregador contra quem tenta se provar
o dano. O medo de represálias da testemunha terminava por ceifar a comprovação necessária ao objetivo do empregado de demonstrar o dano moral sofrido.

Atualmente, com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, Lei n.

13.467/17, o legislador incluiu no artigo 818 da CLT e parágrafos, expressa-

mente, a possibilidade da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus
da prova, admitindo de forma expressa a inversão do ônus probatório.

Assim, a redistribuição poderá ser autorizada, em decisão devidamente

fundamentada, quando verificada uma singularidade na causa que não permite

o cumprimento da distribuição tradicional do ônus probatório, ou seja, nada
menos do que uma situação em que uma parte se mostra vulnerável em relação
à comprovação daquele fato perante a outra.

Todavia, como mencionado anteriormente, também poderá ser redistribu-

ído o ônus da prova quando há maior facilidade de uma parte produzir tal prova
em relação à outra.

Assim, havendo necessidade e desde que seja justificado, o Juiz poderá dis-

tribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual, de acordo com
a maior facilidade ou excessiva dificuldade de conseguir obter a prova necessária
ao deslinde da demanda.

Devemos ressaltar que, ainda deve ser considerado, o artigo 373, parágrafo

2º, veta a distribuição dinâmica do ônus probatório nos casos em que a obtenção
das provas seja impossível ou excessivamente difícil, sendo estas provas conhecidas como “provas diabólicas”.
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Como amplamente debatido neste trabalho, é evidente a ocorrência de as-

sédio moral nos contratos de trabalho, inclusive, devido a sua forma adesiva,
com clausulas pré-dispostas unilateralmente pelo empregador, fato agravado

pelo poder que o mesmo detém de controle sob o trabalhador podendo inclu-

sive aplicar penalidades se entender necessário. Ainda as novas organizações de

trabalho marcadas pelas relações interpessoais e a prevalência do capital sobre o
indivíduo, contribuem para um ambiente de trabalho pouco sadio.

É consabido que o abuso dos poderes inerentes ao contrato de emprego

por parte do empregador, pode ensejar a ocorrência de assédio moral, pois tal

poder está limitado pela legislação vigente, inclusive a Constituição Federal de

1988, e os princípios norteadores do direito do trabalho, entre eles a proteção ao
trabalhador e a dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, cediço é que a responsabilidade do empregador é objetiva,

nos casos de danos ocasionados ao trabalhador no ambiente de trabalho, inclu-

sive os de ordem psicológica, tendo assim que reparar as vítimas de quaisquer
praticas perversas que tenham experimentado nas suas dependências. Já que é
sua a obrigação de fornecer ao trabalhador um meio ambiente de trabalho saudável e livre de condutas degradantes.

Desta forma conclui-se que, diante a hipossuficiência da vítima e a respon-

sabilidade objetiva do empregador pelos danos que ocorrerem no ambiente de

trabalho, nada mais justo que o ônus da prova nos casos de assédio moral recaia
sobre o mesmo quando este tenha maiores condições de promover a prova, considerando a distribuição dinâmica desta, não devendo a vítima ser onerada com

tal encargo, o qual na maioria das vezes não tem condições para isto, sob pena
de agravar ainda mais seu sofrimento. Ainda, diante das consequências extremamente prejudiciais à saúde dos trabalhadores, a inversão do ônus da prova em

tais casos é muito importante, pois contribuirá para desestimular a ocorrência
de tais situações.
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4
A JUDICIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA: SUBSTITUIÇÃO DA

LEGITIMIDADE DO SISTEMA POLÍTICO PELA
ARISTOCRACIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA
Franchesco Maraschin Freitas6
Priscila Prux7

RESUMO: A crescente intervenção do Judiciário na efetivação de direitos públicos
tem trazido discussões, em especial no que tange à política pública de assistência farmacêutica. A saúde é um direito fundamental previsto no Constituição Federal de 1998,
de forma que o poder público deverá prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício. A assistência farmacêutica consiste, basicamente, no fornecimento de medicamentos, motivo pelo qual a distribuição de fármacos está entre as atribuições do Sistema
Único de Saúde. Porém, as limitações orçamentárias do Estado e a aplicação da reserva
do possível impossibilitam o pleno exercício desse direito. Assim, diante da omissão
6 Mestre em Direito pela Faculdade Meridional - IMED - bolsista CAPES. Graduado em Direito pela Faculdade Meridional (2012). Professor das Faculdades João Paulo II. Coordenador do
Núcleo de Prática Jurídica. Professor convidado no curso de pós-graduação do Instituto Cenecista
de Ensino Superior de Santo Ângelo. Advogado no escritório Guedes Advocacia. Membro da
Rede Brasileira Direito e Literatura (RDL).
7 Advogada especialista nas áreas de Direito Civil e Direito Processual Civil. Mestre em Direito,
Democracia e Sustentabilidade pela IMED - Faculdade Meridional/RS (2014-2016). Pós-graduada em Direito Público pela Universidade de Caxias do Sul em convênio com a Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul (2013-2014). Graduada em Direito pela
Universidade de Passo Fundo (2012). Atuou como Professora convidada no curso de MBA em
Gestão de Pessoas da IDEAU Getúlio Vargas/RS e Professora Conteudista do ensino à distância
da Universidade Positivo. Atualmente possui como principal projeto exercer o cargo de professora
permanente de cursos de graduação e pós-graduação em Direito.
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do Poder Público, cabe ao Judiciário, como guardião do ordenamento jurídico brasileiro, quando acionado a fazê-lo, zelar pela efetivação desse direito, fenômeno conhecido
como judicialização da política.
Palavras-chave: Direito à Saúde. Assistência Farmacêutica. Judicialização.
ABSTRACT: The increasing intervention of the judiciary in the execution of public
rights has brought discussions, in particular with regard to public policy pharmaceutical care. The health is a fundamental right under the Constitution of 1998, so that the
government should provide the necessary conditions for the full exercise of this right.
Drug Assistance is basically the supply of medicaments, which is why the distribution
of drugs is among the tasks of the National Health System. However, the budgetary
constraints of the state and the reserve for contingencies preclude the full realization of
this right. Thus, given the omission of the authorities, it is for the judiciary, as guardian
of Brazilian law, when triggered to do so, ensure the enforcement of this right, a phenomenon known as judicalization of politics.
Keywords: Right to Health. Drug Assistance. Judicalization.
RESUMEN: La creciente intervención del poder judicial en la efectividad de los derechos públicos ha llevado a discusiones, en particular, con respecto a la política pública de
la asistencia farmacéutica. La salud es un derecho fundamental previsto en la Constitución de 1998, haciendo con que el gobierno tenga la obligación de proveer las condiciones necesarias para su pleno ejercicio. La asistencia farmacéutica, básicamente, consiste
en el suministro de medicamentos, por lo que la distribución de drogas es una de las
funciones del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias
del Estado y de la reserva para contingencias se oponen a la plena realización de este derecho. Así, debido la omisión del gobierno, corresponde al poder judicial, como guardián
de la legislación brasileña, cuando se desencadenó a hacerlo, asegurar la efectividad de
este derecho, un fenómeno conocido como judicialización de la política.
Palabras clave: Derecho a la salud. Asistencia farmacéutica. Judicialización.

INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1998 trouxe muitos avanços, dentre eles a con-

sagração da saúde como um direito fundamental, garantido a todos os indivíduos de forma igualitária. No entanto, o direito à saúde, por estar no rol dos direi-
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tos sociais, depende da implementação do Poder Público, o qual deve provê-lo

mediante políticas públicas efetivadoras de prerrogativas individuais e coletivas.
Buscando promover e proteger o direito à saúde, a Magna Carta trouxe o

Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei nº 8.080/90, cujo objetivo é
formar uma rede regionalizada e hierarquizada dos serviços públicos voltados à
sua concretização. Além disso, uma das funções do Sistema Único de Saúde é a

promoção da assistência farmacêutica, que é financiada pelo Ministério da Saú-

de, Estados e Municípios e destina-se ao custeio dos medicamentos destinados
às doenças mais prevalentes e prioritárias da Atenção Básica da Saúde.

Contudo, mesmo existindo verbas e políticas públicas destinadas ao fi-

nanciamento e efetivação do fornecimento de medicamentos, tais recursos são

escassos e insuficientes para dar conta da demanda e real necessidade da po-

pulação. Diante disso, verifica-se o crescente movimento da judicialização do

direito à saúde, que nada mais é do que a obtenção de atendimento médico,
medicamentos e de procedimentos cirúrgicos pela via judicial.

Esse fenômeno resulta, dentre outras, na discussão acerca do mínimo exis-

tencial e da teoria da reserva do possível, vez que se busca a preservação da dignidade da pessoa humana, o que denota o motivo que levou o Supremo Tribu-

nal Federal a convocar uma Audiência Pública voltada a traçar parâmetros que

devem ser seguidos nos processos em que ocorre a judicialização da assistência
farmacêutica.

Assim, neste artigo, através de uma revisão bibliográfica de obras de di-

versos juristas consagrados no Direito Brasileiro, conceitua-se o direito à saúde,
descreve-se a organização da assistência farmacêutica no Sistema único de Saúde e analisa-se o fenômeno da judicialização da política, apresentando os avanços e desafios que se apresentam para que o direito à assistência farmacêutica
seja garantido à população brasileira.
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DO DIREITO À SAÚDE
O direito à saúde é um direito social previsto pela Magna Carta em seu

artigo 6º, tratando-se de uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à

generalidade das pessoas. Percebe-se que o serviço público de saúde passou a ser
um direito que deve ser prestado a todos os brasileiros, independentemente de
vínculo empregatício ou classe de trabalhadores.8

A Constituição Federal de 1998 buscou estabelecer garantias fundamen-

tais a todos os indivíduos, de forma a proporcionar condições mínimas para uma
vida digna e para garantir o pleno gozo de seus direitos. Assim, com o intuito
de resolver uma grande crise de desigualdade social que se instalou no mundo
pós-guerra, surgiram os direitos sociais, os quais estão fundados no princípio da
solidariedade humana (CUNHA, 2013, p. 723).

Os direitos sociais estão intimamente ligados ao direito à igualdade, ao

passo que são pressupostos do gozo dos direitos de liberdade, pois criam condi-

ções materiais mais propícias ao aferimento da igualdade real, o que, por sua vez,
proporciona o surgimento de condições mais compatíveis com o exercício efeti-

vo da liberdade. Vê-se, então, que tais categorias jurídicas buscam a execução de

políticas públicas voltadas a amparar e a proteger socialmente os mais fracos e
mais pobres (MEIRELES, 2008, p. 79).

Dessa forma, fica claro que os direitos sociais foram igualados aos direitos

fundamentais, ou seja, possuem aplicabilidade imediata e devem ser considerados como elementos constitucionais essenciais de uma comunidade jurídica

bem organizada. Entretanto, a doutrina esclarece que os direitos sociais estão
inseridos nos ditos direitos fundamentais de segunda geração, uma vez que são

os que tratam da satisfação das necessidades mínimas para que haja dignidade
e sentido na vida humana, e também porque exigem uma atividade prestacional
do Estado (CANOTILHO, 2008, p. 97).

8 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
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Portanto, tendo em vista que o direito à saúde é entendido como direito

fundamental, com força normativa e vinculante, cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, ou seja, exige-se prestações positivas do Poder Público, cabendo-lhe implementá-lo mediante políticas públicas

efetivadoras de prerrogativas individuais e coletivas. E é justamente por dependerem de prestações materiais positivas do Executivo e de providencias jurídico-

-normativos no Legislativo que os direitos sociais deixam de ser imediatamente
exercidos.

Nesse entendimento, Paranhos (2007, p. 155) doutrina que:
Extrai-se do art. 1°, inciso III, da Constituição da República Federativa
do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que a dignidade da pessoa humana
é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Logo, não há
como recusar que um dos requisitos para a existência dessa dignidade de
que trata a Constituição Federal, é a saúde pública.

Cumpre referir que o direito à saúde está inserido nos direitos sociais da

seguridade social, ao passo que, junto com o direito à educação, à previdência
e à assistência social, “destina-se a amparar o indivíduo nas necessidades espi-

rituais e materiais mais prementes, objetivando resguardar-lhe um mínimo de
seguridade social”, exigência posta pela própria dignidade da pessoa humana
(CUNHA, 2013, p. 730).

A Organização Mundial da Saúde - OMS define saúde como “o completo

estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade”. Este conceito está relacionado com o desenvolvimento e expressa a

associação entre qualidade de vida e saúde da população. A saúde, nesse sentido,
é resultado de um processo de produção social e sofre influência de condições de
vida adequadas de bens e serviços.

A saúde, como produto social, constrói-se coletiva e individualmente por

meio de ações de governo, da sociedade e de cada indivíduo. A saúde é um bem
para o desenvolvimento pleno do ser humano, ou seja, está entre os principais
componentes da vida, sendo um pressuposto indispensável para a existência do
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ser humano e elemento fundamental para a qualidade de vida. Dessa forma, é

imprescindível que o Poder Público dispense seus esforços, a fim de promover
políticas públicas direcionadas e efetivas à saúde da população.

Destarte, a saúde é dever do Estado e por ele deve ser garantido median-

te políticas sociais e econômicas voltadas à redução dos riscos de doença e de

outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, consoante artigo 196 da Magna Carta.

A Constituição Federal estabeleceu, em seu artigo 23, a responsabilidade

solidária dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no

fornecimento dos serviços da saúde, ficando sob o encargo de todos a sua pro-

moção, proteção e recuperação. Assim, visando a execução das políticas públicas

de saúde, a referida Carta Política também criou um sistema único de saúde

(SUS), que passou a compreender todas as ações relacionadas à efetivação do
direito à saúde. 9

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
O Sistema Único de Saúde está previsto no artigo 198 da Constituição

Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/90, sendo instituído com o
objetivo de formar uma rede regionalizada e hierarquizada dos serviços públicos

da saúde, cujas diretrizes traçadas são: a descentralização, com direção única em
cada esfera de governo; o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e a participação da
comunidade. 10

9 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.
10 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
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Com efeito, o Sistema Único de Saúde constitui o meio pelo qual o Poder

Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde perante qualquer indivíduo e a sociedade, já que o direito à promoção e à proteção da saúde é também

um direito coletivo. Nesse sentido, pode-se afirmar que esse sistema é maneira
encontrada pelo Estado Brasileiro de dar suporte à efetivação da política de
saúde no Brasil.

Assim, o SUS é composto pelo “conjunto de ações e serviços de saúde,

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”
, estando incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais que

11

visam a controlar a prestação dos serviços relacionados à saúde.

O SUS, criado pela Constituição Federal e institucionalizado pela Lei Or-

gânica da Saúde, é reconhecido, principalmente, pelos princípios de universali-

dade e igualdade no atendimento e integralidade das ações e serviços de saúde.
Essa integralidade pressupõe que as ações de promoção, proteção e recuperação

da saúde não podem ser separadas, ou seja, as unidades prestadoras de serviço
devem contemplar os vários graus de complexidade da assistência à saúde.

A Lei 8.080/90 reafirma a importância do direito à saúde, asseverando, em

seu artigo 2º, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Portanto, o

Poder Público deve formular e executar políticas econômicas e sociais, buscando
a redução de riscos de doenças e de outros agravos relacionas à saúde.

Como bem explicado por Silva (2006, p. 402), a Lei 8080/90 trouxe a re-

gulamentação do SUS e a reiteração do preceito de que:

A saúde e concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve
garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doenças e outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a
III - participação da comunidade.
11 BRASIL. Art. 4º da Lei Federal 8.080, de 19 de dezembro de 1990. Lei Orgânica do Sistema
Único de Saúde, Brasília. 1990.
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promovem, protegem e recuperem. O sistema único de saúde, integrado
de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,
constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação
jurídica de saúde [...].

A Lei Orgânica da Saúde contempla os preceitos constitucionais e estabe-

lece que, entre seus campos de atuação, está a execução da “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”, e, entre as ações, “a formulação da política
de medicamentos [...] de interesse para a saúde [...]”. Ainda, de acordo com o

seu artigo 18, compete à direção municipal do SUS “dar execução, no âmbito
municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde” (BRASIL, Lei
nº 8.080/90).

Então, verifica-se que a assistência terapêutica integral, incluindo a assis-

tência farmacêutica, também é área de atuação do SUS, consoante artigo 6º,
inciso I, “d”, da Lei Orgânica da Saúde, devendo inclusive formular política de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse
para a saúde.

A desarticulação da assistência farmacêutica no País, em confronto com as

mudanças que vinham ocorrendo na área de saúde, especialmente com relação
ao processo de descentralização do SUS, contribuiu para a formulação de novas

diretrizes para a área de medicamentos, explicitada na Política Nacional de Medicamentos (PNM), publicada em outubro de 1998.

Como bem explica o autor Paranhos (2007, p. 157), o SUS estabeleceu

a Política Nacional de Medicamentos (PNM), como parte efetiva da Política

Nacional de Saúde (PNS), através da Portaria MS/GM n° 3.916, de 30 de ou-

tubro de 1998, de forma a fortalecer seus princípios e diretrizes constitucionais,
uma vez que tem como finalidade garantir a segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles
considerados essenciais. 12

12 BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Portaria 3916 GM/MS.
Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Brasília. 1998.

CAPÍTULO 4 - 97

A assistência farmacêutica é definida pela Política Nacional de Medica-

mentos (BRASIL, Ministério da Saúde, 2001) como um:

Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a
apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o
abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas
constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia Terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da
utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a
educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos.

Cumpre esclarecer que a Política Nacional de Medicamentos, como parte

essencial da Política Nacional de Saúde, compõe um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das

condições da assistência à saúde da população. Em razão disso, esta Política foi

criada com o intuito de concretizar metas do Plano de Governo, integrar os
esforços voltados à consolidação do SUS, contribuir para o desenvolvimento
social do País e orientar a execução das ações e metas prioritárias fixadas pelo
Ministério da Saúde.

A Política Nacional de Medicamentos estabeleceu um conjunto de ações

direcionadas a assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, a serem adotadas pelos gestores

do SUS nas três esferas de Governo, atuando em estreita parceria. Entre estas
ações, tem-se a adoção da Relação de Medicamentos Essenciais (Rename), que

é composta pelos produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a
maioria dos problemas de saúde da população.

A adoção dessa lista de medicamentos tornou-se prioridade na política

farmacêutica do país, tendo em vista que esses produtos devem estar continua-

mente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas
farmacêuticas apropriadas.

Ademais, esses medicamentos essenciais compõem uma relação nacional

de referência que serve de base para o direcionamento da produção farmacêutica
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e para o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição

de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que são
estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica
respectiva.

Igualmente, o Ministério da Saúde busca mecanismos que permitam a

contínua atualização da Rename, de maneira que possui uma comissão responsável por selecionar quais os medicamentos serão considerados essenciais e quais

são os produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias
prevalentes no Brasil. Observa-se, assim, que as mencionadas listas são atua-

lizadas periodicamente conforme a necessidade da população, podendo haver
inclusão ou supressão de fármacos.

Atualmente, em atenção à Política Nacional de Medicamentos, o forneci-

mento de remédios à população foi regulamentado pelo SUS através da Portaria

MS/GM n° 2.982, de 26 de novembro de 2009, atualizada pela Portaria MS/

GM 4.217, de 28 de dezembro de 2010, as quais aprovam o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, estabelecendo a lista de medicamentos

dispensados à população e os subdividindo em Grupos 1, 2 e 3, conforme a
competência ali definida a cada ente federado (MALLMANN, 2012).

De fato, o Ministério da Saúde é o órgão que define a Política de Assistên-

cia Farmacêutica, cabendo-lhe a direção do SUS na esfera federal. No âmbito
estadual, as Secretarias Estaduais de Saúde serão os órgãos responsáveis pela

assistência farmacêutica, ao passo que na área municipal tal tarefa fica a cargo
das Secretarias Municipais de Saúde.

Ainda, percebe-se que a Política Nacional de Medicamentos estabeleceu as

atribuições de cada esfera governamental quanto ao fornecimento de fármacos,
a qual se opera de forma descentralizada, do seguinte modo: aos Municípios,
competem os medicamentos de farmácia básica, ou seja, os de uso comum da
população; aos Estados, os medicamentos especiais, considerados de alto custo
ou para tratamentos contínuos; e à União os medicamentos e tratamentos estratégicos, como, por exemplo, da chamada “Saúde da Mulher” e o de Tabagismo.
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Tais medicamentos compõem a chamada lista de medicamentos essen-

ciais do SUS, integrante de uma política fundamental para garantia de acesso a

medicamentos seguros, eficazes e custos-efetivos, voltados ao atendimento das
doenças mais prevalentes e que estejam disponíveis em quantidades adequadas
(OHLAND, 2010, p. 33).

Denota-se que a Relação Nacional, conforme assinalado acima, serve como

base para a organização das listas estaduais e municipais, de forma que favorece

o processo de descentralização da gestão, visto que estas instâncias são, com a
participação financeira e técnica do Ministério da Saúde, responsáveis pelo suprimento de suas redes de serviços.

Entretanto, ao contrário do que recomenda a Organização Mundial da

Saúde, a Rename não é uma lista de oferta obrigatória nos serviços de saúde,
pois, para o SUS, ela consiste em uma lista de referência que deve orientar a

oferta, a prescrição e a dispensação de medicamentos. Dessa forma, nem todos

os medicamentos da Rename têm financiamento definido no sistema público
de saúde.

Em razão disso, Estados e Municípios, devido à sua autonomia político-

-administrativa, podem definir relações de medicamentos essenciais, utilizando

a relação nacional para preparar as listas de medicamentos financiáveis que fa-

zem parte dos programas de assistência farmacêuticas estaduais e municipais,
que são definidas conforme a necessidade local.

Fica claro que, embora se trate de um sistema único de saúde, cada esfera

governamental assumiu obrigações dentro do mencionado sistema, buscando
melhorar a eficiência no atendimento das políticas públicas de saúde, observando-se, para tanto, a condição de gestão em que cada ente federado está enquadrado, os quais deverão cumprir funções e competências específicas e articuladas

entre si, caracterizando os três níveis de gestão (CASTRO; LINO; VIEIRA,
2008).

Destarte, considerando a descentralização estabelecida pelo SUS, que de-

termina a transferência de atribuições em maior ou menor número dos órgãos
centrais para os locais, pode-se dizer que a gestão do sistema de saúde caberá
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essencialmente aos Estados e Municípios, os quais, na esfera administrativa,
dispensarão medicamentos àqueles que comprovarem, através de laudo médico, a necessidade de seu uso, havendo transferência de recursos financeiros pela
União (OHLAND, 2010, p. 33).

No que tange à responsabilidade dos entes, refere-se, ainda, à Portaria nº

399, de 22 de fevereiro de 2006, que trata do Pacto pela Saúde, que atribui aos
três níveis de governo a responsabilidade pela estruturação da assistência farmacêutica. A referida Portaria prevê, em seu anexo II (Responsabilidade Gerais da
Gestão do SUS – Municípios), como competência dos Municípios:

Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade, promovendo
seu uso racional, observadas as normas vigentes e pactuações estabelecidas
[...].

Portanto, conforme destaca a autora Ohland (2010, p. 33), o gestor munici-

pal “passou a assumir imediata e paulatinamente a plenitude da gestão das ações

e serviços de saúde oferecidos em seu território, sendo considerado atualmente
o principal responsável pela saúde pública da população”. Isto se dá em razão
de ser o órgão que mantem acesso e contato direto com os indivíduos, estando

atualizado acerca das demandas e necessidades relacionadas à assistência farmacêutica.

Igualmente, denota-se que a dispensação de medicamentos se dá mais ati-

vamente nas Secretarias de Saúde Municipais, ao passo que são os órgãos pú-

blicos mais próximos da população, recebendo, para tanto, subsídios da União
e dos Estados. Contudo, deve-se ter claro que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios possuem competência solidária para o fornecimento

de medicamentos à população, conforme previsão constitucional anteriormente
mencionada.

Por fim, percebe-se que a maneira como a assistência farmacêutica foi in-

corporada ao SUS evidencia a relevância dada a ela no âmbito da atenção à
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saúde. Entretanto, para que as políticas estabelecidas pelo Estado sejam de fato
implementadas, é necessário que sejam assegurados os recursos necessários à
execução das atividades e também que sua gestão seja eficaz, efetiva e eficiente.

Tratando-se de assistência farmacêutica, a qual é vinculada ao direito de

saúde e, portanto, aos direitos sociais, faz-se imprescindível a implementação das
prestações materiais e jurídicas necessárias para uma redução das desigualdades

fáticas. Tais prestações dependem diretamente da disponibilidade orçamentária

do Estado, o que faz com que estes direitos tenham uma baixa efetividade, se
comparados com outros direitos fundamentais (NOVELINO, 2009, p. 363).

Constata-se que, mesmo existindo verbas e políticas públicas destinadas ao

financiamento e efetivação do fornecimento de medicamentos, tais recursos são
escassos e insuficientes para dar conta da demanda e real necessidade da popu-

lação. Assim, ante a omissão do poder público, hoje incapaz de fornecer a todos
os cidadãos uma vida digna, cabe ao Judiciário, como guardião do ordenamento

jurídico brasileiro, quando acionado a fazê-lo, zelar pela efetivação desse direito,
fenômeno conhecido como judicialização da política.

DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA
DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
O sistema jurídico tem interferido em algumas questões de larga reper-

cussão política e social através das decisões das cortes judiciais. Tal fenômeno,
chamado de judicialização da política, vem ocorrendo em razão de os Tribunais

serem chamados a se pronunciar quando o funcionamento do Legislativo e do
Executivo se mostram falhos, insuficientes ou insatisfatórios.

Como bem conceitua Streck (2014b, p. 65), a judicialização da política

pode ser entendida como “um fenômeno, ao mesmo tempo, inexorável e con-

tingencial, porque decorre de condições sociopolíticas, bem como consiste na
intervenção do Judiciário na deficiência dos demais poderes”.
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A judicialização da política é permeada por circunstâncias históricas, so-

ciais e jurídicas. Veja-se que, no estado brasileiro, as instâncias políticas tradicio-

nais – Congresso Nacional e Poder Executivo – estão sendo substituídas pelo

órgão maior do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ocorrendo, inclusive,
significativas alterações na linguagem, argumentação e modo de participação da
sociedade (BARROSO, 2014).

Carvalho (2010) ensina que, no Brasil, este fenômeno ficou mais evidente a

partir da Constituição Federal de 1988, pois a redemocratização trouxe consigo
a preconização da dignidade humana, da igualdade e liberdade, permitindo o

acesso à justiça a todos e revigorando a importância do Judiciário, “que se tornou
o grande guardião das garantias e direitos humanos fundamentais e, literalmente, a última guarida para busca dessas prerrogativas”.

Outra causa da judicialização, segundo Barroso (2014), é a constitucionali-

zação abrangente:

[...] que trouxe para a Constituição inúmeras matérias que antes eram
deixadas para o processo político majoritário e para a legislação ordinária.
Essa foi, igualmente, uma tendência mundial, iniciada com as Constituições de Portugal (1976) e Espanha (1978), que foi potencializada entre
nós com a Constituição de 1988. A Carta brasileira é analítica, ambiciosa,
desconfiada do legislador. Como intuitivo, constitucionalizar uma matéria
significa transformar Política em Direito. Na medida em que uma questão
– seja um direito individual, uma prestação estatal ou um fim público – é
disciplinada em uma norma constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de
ação judicial. Por exemplo: se a Constituição assegura o direito de acesso
ao ensino fundamental ou ao meio-ambiente equilibrado, é possível judicializar a exigência desses dois direitos, levando ao Judiciário o debate
sobre ações concretas ou políticas públicas praticadas nessas duas áreas.

Veja-se que, na medida em que a Administração Pública deixa de realizar

ações com vistas à efetivação dos direitos fundamentais sociais, o Poder Judiciário tem atuado no sentido de obrigá-la a efetivá-los, com o objetivo de garantir

direitos e construir uma sociedade justa e equilibrada, fenômeno que vêm ocorrendo frequentemente no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos.
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Todavia, tendo em vista o grande crescimento da judicialização da política,

os juristas desenvolveram diversas discussões a respeito do tema, sendo que uma

delas é em relação à teoria da reserva do possível. O conceito de reserva do pos-

sível é uma construção da doutrina alemã e surgiu nos anos de 1970, dispondo,
resumidamente, que os direitos fundamentais e sociais previstos só podem ser
garantidos/efetivados quando há recursos públicos para tanto.

Assim, os direitos sociais prestacionais estariam condicionados à real dis-

ponibilidade de verbas públicas e dos recursos em caixa, ou seja, a reserva do

possível pode ser considerada como uma limitadora dos direitos fundamentais,
vez que possibilita que o Poder Público forneça os serviços públicos seguindo o
orçamento e os preceitos que entende corretos e suficientes.

Porém, para Canotilho “a reserva de cofres do Estado coloca problemas

de financiamento, mas não implica o grau zero de vinculatividade jurídica dos

preceitos consagrados de direitos fundamentais sociais.” (apud FIGUEIREDO,
p. 132-133). Assim, mesmo diante da impossibilidade financeira de promover as

medidas necessárias para a garantia do direito fundamental em questão, o Esta-

do continua responsável pela sua efetividade, não podendo resultar na ineficácia,
nem na perda de vinculatividade desses direitos.

Apesar de ter recebido o título de direito fundamental, o direito à saúde

nasceu fadado à incompletude. Sua efetivação, como a de outros direitos, sempre
ficou limitada à realização de políticas públicas, restrito, assim, à reserva do possível. Como forma de garantia de acesso ao referido direito, o Judiciário assumiu

um importante papel, ficando responsável por determinar a aplicabilidade das
disposições constitucionais, obrigando o Estado a cumprir o seu papel.

Por um determinado momento, a Constituição conquistou força e efetivi-

dade, conforme ressalta o professor Gebara (2014):

As normas constitucionais deixaram de ser percebidas como integrantes
de um documento estritamente político, mera convocação a atuação do
legislativo e do executivo, e passaram a desfrutar de aplicabilidade direta e
imediata por Juízes e Tribunais. Nesse ambiente, os direitos constitucio-
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nais em geral, e os direitos sociais em particular, converteram-se em direitos subjetivos em sentido pleno, comportando tutela judicial específica.

No entanto, essa crescente intervenção judicial nas demandas relacionadas

à política pública de assistência farmacêutica, e as diversas questões levantadas
quanto à judicialização, fizeram com que o Supremo Tribunal Federal convo-

casse uma audiência pública voltada a esclarecer as questões técnicas, científicas,
administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações de prestação

de saúde, a qual foi realizada no período de 27 a 29 de abril e nos dias 04, 06 e
07 de maio do ano de 2009.

Como bem exposto por Marinho (2015), a Audiência Pública nº 04 pro-

curou abordar as principais temáticas envolvendo as ações de prestação da saúde,
sendo que no primeiro dia da sessão tratou-se de debater o acesso às prestações
de saúde no Brasil e os desafios do Poder Judiciário; o segundo dia foi destinado
à abordagem das questões relativas à responsabilidade dos entes federados e ao

financiamento do Sistema Único de Saúde; o terceiro dia foi dedicado ao debate
sobre a gestão e a legislação do Sistema Único de Saúde e acerca da univer-

salidade do sistema; o quarto dia teve por objetivo à abordagem das questões

relacionadas ao registro dos medicamentos e insumos na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, bem como dos protocolos e diretrizes terapêuticas do Sis-

tema Único de Saúde; no quinto dia os temas trabalharam as políticas públicas
de saúde e a integralidade do sistema, identificando a necessidade de um equilíbrio na intervenção judicial; finalmente, foi no sexto e último dia de discussões
que as políticas de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde foram

abordadas, concluindo-se, de forma quase unânime, que as listas de medicamentos previstos pelo Sistema Único de Saúde encontram-se ultrapassadas, principalmente no tocante aos medicamentos excepcionais (MARINHO 2015).

Uma das conclusões advindas da Audiência Pública nº 4, é no que tange à

responsabilidade dos entes da Federação no fornecimento de medicamentos. Na

sessão, os ministros reafirmaram o entendimento da Corte no sentido de que há
solidariedade entre os três entes no atendimento das ações de saúde, conforme

CAPÍTULO 4 - 105

artigos 196 e 198 da Magna Carta. Dessa forma, o requerente pode pleitear

o recebimento de fármacos de qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos
próprios.

Além disso, afirmaram que a simples alegação de que determinado tra-

tamento ou medicamento tem alto custo não é suficiente para impedir o for-

necimento pelo poder público, frisando que deve ser garantido ao indivíduo o

mínimo existencial de cada um dos seus direitos. Assim, em consonância com

o princípio da dignidade humana, caso o cidadão não receba do Poder Público
o essencial e o necessário para sua sobrevivência, cabe ao Judiciário determinar
que tal direito seja efetivado.

Outrossim, destacaram a questão da ponderação, ao passo que os Juízes

devem estar atentos às especificidades, considerando todos os elementos normativos e fáticos da questão jurídica debatida com o intuito de não cometerem

excessos. Caso contrário, poderá haver grave lesão à ordem administrativa, comprometendo o funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Destarte, cabe mencionar o parecer do Ministro Celso de Melo na decisão

proferida na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, onde expõe suas conclusões após a Audiência Popular nº 4:

O fato é que o denominado problema da “judicialização do direito à
saúde” ganhou tamanha importância teórica e prática, que envolve não
apenas os operadores do direito, mas também os gestores públicos, os profissionais da área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um
lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo
da cidadania, por outro, as decisões judiciais têm significado um forte
ponto de tensão entre os elaboradores e os executores das políticas públicas, que se veem compelidos a garantir prestações de direitos sociais das
mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos
governos para a área de saúde e além das possibilidades orçamentárias.
[...] levando em conta a grande quantidade de processos e a complexidade
das questões neles envolvidas, convoquei Audiência Pública para ouvir os
especialistas em matéria de Saúde Pública [...] Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos setores envolvidos, ficou
constatada a necessidade de se redimensionar a questão da judicialização
do direito à saúde no Brasil. Isso porque, na maioria dos casos, a inter-

106 - OPINIO IURIS V

venção judicial não ocorre em razão de uma omissão absoluta em matéria
de políticas públicas voltadas à proteção do direito à saúde, mas tendo em
vista uma necessária determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da interferência
judicial em âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionariedade de
outros Poderes quanto à formulação de políticas públicas. [...] Esse foi
um dos primeiros entendimentos que sobressaiu nos debates ocorridos na
Audiência Pública – Saúde: no Brasil, o problema talvez não seja de judicialização ou, em termos mais simples, de interferência do Poder Judiciário na criação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde,
pois o que ocorre, na quase totalidade dos casos, é apenas a determinação
judicial do efetivo cumprimento de políticas públicas já existentes.

Diante das palavras do douto Ministro, aparentemente o problema da efe-

tivação das Políticas Públicas pode ser atribuído à judicialização excessiva do

direito à saúde. Contudo, após os debates ocorridos na Audiência Pública nº 04,
constatou-se que, na maioria dos casos em que ocorreu a intervenção judicial, o
tema discutido não era a disponibilização de tratamentos ou medicamentos não
assegurados pela rede pública, mas, sim, a efetivação de políticas já asseguradas
pelo Sistema Único de Saúde, portanto, passíveis de judicialização.

Resta evidente que se vive hoje, no Estado Democrático Brasileiro, um

processo de mudança quanto às questões de definição do significado cultural
e de determinação do papel institucional do Judiciário. Sabe-se que o processo

judicial. em si mesmo e em sua interação com o conjunto do sistema político,
por suas implicações abrangentes, constitui um meio de articulação de conflito

e uma forma de exercício da autoridade política extremamente importante nas
democracias constitucionais.

Outrossim, é claro que o Direito Constitucional brasileiro contemporâneo

trouxe, como uma de suas principais características, a relevância atribuída ao

Poder Judiciário, o que faz com que, cada vez mais, questões que anteriormente
eram demandas políticas transformem-se em contendas judiciais, consolidando
o fenômeno que ficou conhecido como judicialização da política.

Entretanto, na medida em que aumenta a interferência judicial, maior

também deveria ser o comprometimento de Juízes e Tribunais em respeitar a
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tradição jurídica (legislação, Constituições e entendimentos jurisprudenciais anteriores) que, ao longo dos anos, possibilitou conquistas importantes.

Contrapondo-se à ideia de responsabilidade política de Dworkin13 e apro-

veitando-se dessa tendência judicializante, o Judiciário vem afirmando sua supremacia, que acaba entrando em choque com a ideia de supremacia constitucional. Por isso, afirma-se que há a substituição da legitimidade do sistema

político pela aristocracia do sistema de Justiça. A exemplo do que foi referido,
tem-se o voto proferido pelo Ministro Teori Zavaski, no qual afirma que “a
Constituição é aquilo que o STF, seu intérprete e guardião, diz que é”.14

Com esse pronunciamento, ficam demonstrados os contornos que a ati-

vidade jurisdicional vem ganhando, assumindo ares de um pragmatismo que

acaba atribuindo poderes ilimitados aos Juízes e Tribunais. No entanto, como
bem criticado por Streck (2014a):

De minha parte, não concordo com a tese de que o direito é aquilo que
o Judiciário diz que é. Fosse isso verdadeiro, não precisaríamos estudar
e nem escrever. O direito é um conceito interpretativo e é aquilo que é
emanado pelas instituições jurídicas, sendo que as questões a ele relativas
encontram, necessariamente, respostas nas leis, nos princípios constitucionais, nos regulamentos e nos precedentes que tenham DNA constitucional, e não na vontade individual do aplicador (e tampouco na vontade
coletiva de um tribunal). Por tudo isso, a doutrina brasileira deveria estar
(mais) atenta. Sejamos claros. Se é verdade que o direito é aquilo que os
Tribunais dizem que é e se é verdade que os Juízes possuem livre apreciação da prova (sic) ou “livre convencimento” (sic), então para que serve
a doutrina? Ela só serve para “copiar” ementas e reproduzir alguns “obter
dictum”? Para que serve o “bordão” da “comunidade aberta dos intérpretes
da Constituição”? Pensar que o direito é aquilo que os Tribunais dizem
que é constitui uma carta branca ao Judiciário. Pensar assim é o mesmo
13 Em linhas gerais, segundo a teoria da responsabilidade política de Dworkin, o Juiz deve ser
capaz de incorporar dentro de uma teoria política geral alguma mudança interpretativa que possa
fazer referente ao direito, ou seja, os Juízes, assim como qualquer outra autoridade política, devem
tomar somente as decisões políticas que possam justificar no âmbito de uma teoria política que
também justifique as outras decisões que eles se propõem a tomar. A doutrina da responsabilidade
política só se faz possível se os Juízes fundamentam suas decisões em argumentos de princípio e
não em argumentos de política.
14 Pronunciamento feito pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavaski no julgamento do AI nos EREsp 644.736/PE, Rel. Ministro Teori Zavaski, Corte Especial, julgado em
06/06/2007, DJ 27/08/2007, p. 170.
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que apostar em uma espécie de “hermenêutica de resultados”, algo do tipo
“decido-e-depois-busco-o-fundamento”. É claro que isso pode, por vezes,
dar resultados. Afinal, um relógio parado acerta a hora duas vezes ao dia.
O grande problema é que ficamos na dependência não de uma estrutura
jurídica de pensamento apta a fornecer sustentáculos à construção de decisões adequadas, mas, sim, de posturas individualistas (ou, se quiserem,
solipsistas, para usar uma palavra chata).

Na Democracia, as decisões não podem ser fundadas na vontade individual

ou na subjetividade do julgador, ao passo que se tem todo um ordenamento ju-

rídico a ser seguido e respeitado. Os Juízes devem decidir conforme o Direito e
princípios, deixando de lado convicções pessoais e políticas. O direito depende
de uma estrutura, de uma intersubjetividade, de padrões interpretativos e não da
“vontade” (STRECK, 2012).

Neste passo, é inegável a necessidade de intervenção do Judiciário, ante a

omissão dos demais poderes, para efetivação do direito à saúde. Entretanto, as
demandas que buscam a efetivação da assistência farmacêutica devem ser deci-

didas com base nos parâmetros elaborados pelo Supremo Tribunal Federal, os
quais, presume-se, são norteados no ordenamento jurídico e pautados nas leis e
princípios vigentes no Direito Brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É irrefutável a importância da existência de garantias que tratem da

efetividade do direito à saúde, ante seu caráter de direito fundamental. Contudo,
conclui-se que, embora exista uma política pública voltada à sua concretização,
o Sistema Único de Saúde, criado pelo Poder Público com o objetivo de satis-

fazer as prestações tangentes à saúde, não é suficiente para suprir a necessidade
dos indivíduos.

Atualmente, está evidenciado que os entes políticos estão deixando a dese-

jar, tanto com relação à implementação, como no que tange ao desenvolvimento

das políticas públicas, em especial no fornecimento de medicamentos. O Poder
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Legislativo é moroso para legislar e até votar os seus próprios projetos, enquanto
o Poder Executivo tem dificuldade de colocar em prática as políticas públicas
existentes.

Diante de tal situação, questiona-se, já há algum tempo, sobre a possibi-

lidade de o Poder Judiciário atuar implementando e desenvolvendo políticas

públicas “esquecidas” pelos órgãos competentes, pois os Juízes são chamados a
se manifestar em área cada vez mais extensa da vida social.

Na realidade, grande parte da população não possui condições financeiras

para arcar com os custos dos serviços de saúde essenciais à preservação da vida,
o que torna razão imprescindível a atuação do Poder Público em seu benefício.

O Supremo Tribunal Federal traçou patamares a serem seguidos nas de-

mandas que visam ao fornecimento de medicamentos, o que resulta em mais

segurança jurídica. A Corte esclareceu discussões importantes existentes entre

os juristas. Veja-se que não se discute mais a questão da responsabilidade dos
entes federados, pois está pacífico o entendimento de que a mesma é solitária
entre União, Estados e Municípios.

Nesta senda, ante o controle crescente da Justiça sobre a vida coletiva, um

dos maiores fatos políticos contemporâneos, deve-se estar atento para que os

Juízes não profiram decisões excessivas, pois elas devem ser pautadas nas leis,
nos princípios e na jurisprudência. Por outro lado, frisa-se que o fenômeno da

judicialização se mostra necessário ante a inércia dos demais poderes. O Judiciário tem o dever de agir quando é acionado, ainda mais quando se trata de um
direito fundamental, qual seja, assegurar a assistência farmacêutica.

Por fim, como já mencionado neste trabalho, o direito à saúde possui um

caráter universal e outro individual, devendo o Estado assegurar, através de políticas públicas, o acesso universal ao tratamento necessário à população, dis-

pondo de valores variáveis, em função das necessidades de cada cidadão. Assim,
a assistência farmacêutica deve ser fornecida pelo Poder Público, independente
de a efetivação se dar em razão de medidas políticas ou de decisões judiciárias.
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5
A POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FGTS
Alan Airton Coletto15
Luma Eccel16

RESUMO: O presente estudo responsabiliza-se por explanar os entendimentos existentes no ordenamento jurídico brasileiro à respeito da possibilidade de ser realizada a
penhora de valores depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
em favor de um credor de dívida adquirida pelo titular da conta vinculada aos depósitos. Neste mote, utilizando o método indutivo de pesquisa, pelo qual se observam,
primeiramente, conceitos lato sensu para, então, direcionar-se à solução da problemática
perseguida, busca-se perpassar aspectos conceituais concernentes ao instituto do FGTS,
como seu histórico, seus atributos característicos e sua natureza jurídica incerta, onde
reside grande insegurança didática, e à penhora, como instrumento do direito processual civil adequado para satisfação de crédito em insolvência, examinando, inclusive,
seu funcionamento e efeitos. Sem embargo de postulados pacíficos do direito pátrio,
esclarece-se alguns tópicos tangentes à positiva possibilidade de penhora do fundo e, em
contrapartida, outros que desconsideram essa faculdade em face da inteligência denominada “impenhorabilidade”, uma vez que sejam estas, as únicas correntes hipotéticas
discrepantes em torno da matéria caçada neste estudo. Não obstante, haja vista a alteração realizada no Código de Processo Civil, no ano de 2015, pouco se vê concreto atualmente, em sede doutrinária e jurisprudencial, sobre a temática, entretanto, são claras
as inovações que atingem o assunto, justificando, portanto, a necessidade de estuda-lo.
Palavras-chave: Credor. Direito do Trabalho. FGTS. Penhora.
15 Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI - Campus
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16 Mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Especialista em Gestão e Docência
no Ensino Superior pela Universidade Luterana do Brasil. Advogada. Professora universitária na
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114 - OPINIO IURIS V

ABSTRACT: The present study is responsible for explaining the existing understandings in the Brazilian legal system regarding the possibility of carrying out the attachment of amounts deposited in the Guarantee Fund for Time of Service (FGTS), in
favor of a debt creditor acquired by the holder of the account linked to deposits. In this
motto, using the inductive method of research, through which we can first observe lato
sensu concepts, in order to address the problem, we seek conceptual aspects concerning
the FGTS institute, such as its history, its characteristic attributes and their uncertain
legal nature, where there is great didactic insecurity, and attachment, as an instrument
of civil procedural law adequate to satisfy credit in insolvency, including examining its
operation and effects. In spite of pacific postulates of the right of the country, some
topics are tangible to the positive possibility of attachment of the fund and, in return,
others that disregard this faculty in the face of the intelligence denominated “impenhorabilidad”, since these are the only currents hypothetical discrepancies around the
matter hunted in this study. Nevertheless, due to the amendment made in the Code of
Civil Procedure in 2015, little is currently being found in doctrinal and jurisprudential
concrete on the subject, however, the innovations that reach the subject are clear, however, the need to study it.
Key words: FGTS. Garnishment. Lender. Labor Law.

INTRODUÇÃO
Através do procedimento metodológico dedutivo se realizará este estudo.

O método dedutivo é o meio lógico pelo qual se obtém uma conclusão atra-

vés da observação de conceitos amplos, denominados premissas, reduzindo-se à
uma dedução sobre o tema.

A dedução é um argumento que garante a verdade da conclusão uma vez

que as premissas utilizadas também tenham sido verdadeiras, permitindo que os
raciocínios dedutivos possuam uma forma lógica válida.

Seguindo estes entendimentos, este artigo científico acadêmico habilitar-

-se-á em estudar, ainda que de maneira leviana, dois grandes grupos de conceito
vinculados à busca da problemática proposta: É possível que se penhore o Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em prol da satisfação do direito de
um credor?
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Os conceitos de penhora e de FGTS serão encalçados de maneira que per-

mita-se uma visão mais aguçada de seus conceitos e usos, tornando-os premissas
principais para solver a imprecisão levantada.

Em que pesem estes assuntos, serão premissas menores, o estudo do con-

ceito da impenhorabilidade e, também, das alterações do Código de Processo

Civil de 2015, relativas à temática, que possam novar outros entendimentos até
então turvos ou desconhecidos.

FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Aspectos históricos
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou simplesmente FGTS, teve

indícios de sua aparição no Direito Brasileiro na Constituição de 1934, segundo

Sérgio Pinto Martins, onde havia um fundo rateado para garantia salarial daqueles que viessem a ser prejudicados com o fechamento de empresas. (MARTINS, 2001, p. 391).

Conforme Vólia Bonfim Cassar, com a CLT de 1943, em seu artigo 478,

houve a primeira expressão da proteção dos direitos dos empregados no tocante
ao tempo de serviço que prestam, todavia não era nada satisfatória aos empre-

gados que tinham de arcar com os altos custos gerados por esta lei. (CASSAR,
2014, p. 1231).

Logo mais, no ano de 1964, famigerado pelo regime ditatorial que vigora-

va em terras brasileiras, o cenário estava adequado para a adoção de mudanças.
Foi quando se criou lei responsável por um conjunto de vantagens que viria a
substituir um sistema de estabilização do funcionariado, dando lugar ao que se

conhece hoje como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ainda que facultativo, à época.

116 - OPINIO IURIS V

Cabia ao trabalhador escolher entre duas hipóteses de maneira alternativa,

isto é, ou lhe era admissível o sistema de proteção a dispensa injustificada cumu-

lada com estabilidade após dez anos de serviço na mesma empresa, ou lhe era
cabível o novo modelo de garantia, quer seja o do FGTS.

Cassar elucida que nos anos que se seguiram muitas discrepâncias ocorre-

ram até que se pacificasse o funcionamento do FGTS, como se vê neste excerto:
Com a criação do FGTS muitos trabalhadores se acharam prejudicados,
com este novo regime, já que 8% x 12 = 96%, não era o mesmo que os
100% que recebiam por ano de serviço no regime anterior (art. 478 da
CLT). A matéria foi então pacificada pelo TST através da Súmula nº 98,
[...]. Os dois sistemas conviveram entre o período de 1967 até 1988 e,
como já analisado, não tinham equivalência econômica e sim jurídica e a
opção pelo FGTS excluía o regime previsto no art. 478 da CLT. (Ibidem,
p. 1232)

Conclusivamente, foi na Constituição de 1988 que se viu a positivação do

sistema do FGTS, tal como o é, além da Lei nº 8.036/90, que formula o benefício:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
[...] III - fundo de garantia do tempo de serviço.17

A alteração insigne na Constituição de 88 extinguiu, por sua vez, a possibi-

lidade de optar pela estabilidade conhecida como decenal. O sistema que vigora,
atualmente, implica em indenização devida por dispensa arbitrária, como elenca
Amauri Mascaro Nascimento:

O texto da Constituição de 1967 (art. 165, XIII) previa indenização com
estabilidade ou Fundo de Garantia, e o dispositivo correspondente na
17 BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1998). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 28 jun. 2016.
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Constituição de 1988 (art. 7º, III) dá aos trabalhadores o direito apenas
ao Fundo de Garantia tanto nos despedimentos arbitrários como nos sem
justa causa, nos termos do art. 10, I, da Constituição de 1988. (NASCIMENTO, 2011, p. 855).

Pelo entendimento do mesmo autor, pode-se dizer que o Brasil adota o

sistema da “livre dispensa”, seria dizer que o empregador não mais necessita

de justificativa para sua motivação em dispensar o empregado, mas lhe é um

direito subjetivo. A eliminação da exclusividade da justa causa permite que o
tomador de serviços opte pelo pagamento da indenização por depósito em conta
do FGTS.

Natureza Jurídica do Instituto
A grande questão a respeito da natureza jurídica do FGTS é a própria

dificuldade em estabelecê-la, uma vez que há uma interdependência da conceituação com o ponto de vista da análise.

Neste sentido, em que pese um vislumbre a partir do empregado, podemos

entender que o FGTS tem caráter de contribuição, tal como de salário, isto é, é

um salário diferido. Para o empregador, em contrapartida, é uma contribuição,
unicamente tributária, ainda que para a sociedade empregadora tenha um caráter, logicamente, social.

Maurício Godinho Delgado denomina esta confusão conceitual do caráter

híbrido, isto é, da natureza múltipla do FTGS de “natureza tríplice”:

O empregado aparece como credor do empregador, logo, é um crédito;
para o empregador o FGTS é um dever, pois deve efetuar o recolhimento
e para a sociedade tem caráter social. (DELGADO, 2004, p.1273).

A natureza jurídica não é uníssona no que concerne ao assunto e daí de-

rivam correntes diversas. Nesta seara, Nascimento sugere que não há uniformidade e que na doutrina no que diz respeito a sua natureza jurídica e que se deve
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estudá-las conforme cada interface oportunizada através da pesquisa destas,
conforme se vê em seus dizeres:

a) TEORIA DO TRIBUTO: Os depósitos do Fundo de Garantia têm
natureza tributária, mais precisamente, um tributo paralelo ao arrecadado pelo Estado como receita orçamentária, em face dos seus fins sociais,
tendo como fato gerador o pagamento do salário ao empregado. Os especialistas em direito tributário sustentam a natureza parafiscal [delegação
da capacidade tributária ativa; o destinatário não é o Estado] do Fundo
de Garantia.
b) TEORIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: [...] “o depósito bancário a que estão obrigadas as empresas é mais contribuição de
caráter previdenciário do que indenização”. Houve, realmente, um propósito inicial do legislador, não inteiramente solidificado, no sentido de
revestir o Fundo de Garantia de caráter previdenciário, tanto assim que
confiou a fiscalização do seu cumprimento ao INSS.
c) TEORIA DA INDENIZAÇÃO: O Fundo de Garantia, como substituto das indenizações de antiguidade do empregado, conservaria esse
mesmo caráter e natureza jurídica.
d) TEORIA DO SALÁRIO DIFERIDO. É salário depositado para
utilização futura.
e) TEORIA DA OBRIGAÇÃO DUALISTA: As contribuições têm
natureza fiscal e os depósitos levantados têm a natureza de salário social.
(NASCIMENTO, op. cit., p. 856).

É relativo, portanto, que se determine o locus do instituto do FGTS na

estrutura do direito brasileiro, contudo algumas das correntes são mais conhecidas e aceitas, inclusive de forma a se completarem, restando oportuno que se
observe a motivação daquele que o busque entender para então, definir o que
lhe aprouver.

Aspectos conceituais
Sem embargo daquilo que se viu em sede de histórico deste material, é

importante que se frise, ante qualquer explanação, que o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço é a única, atual e genérica, maneira de proteção ao tempo de
serviço prestado pelo empregado.
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Ainda que em matéria factual venha a ocorrer de maneira diversa, o FGTS

consiste no depósito em favor do empregado, de contribuições mensais equiva-

lentes a 8% da remuneração recebida, sem prejuízo desta, ou seja, sem desconto
salarial.

O depósito deve ser feito em instituições bancárias determinadas em lei

que, segundo Cassar (CASSAR, op. cit., p. 1235), poderão ser total ou parcialmente levantadas quando da terminação do contrato ou nos casos legalmente

previstos, quer seja a Caixa Econômica Federal, atualmente, onde os empregados possuirão contas individualizadas e vinculadas ao seu FGTS.

Com supedâneo na obra da autora, se entende que o FGTS, regime disci-

plinado pela Lei 8036/90, tem caráter compulsório e, por isto não é mais uma

opção, pois se constitui em regime obrigatório e que “é devido enquanto durar o
contrato de trabalho, salvo nos períodos de suspensão contratual”. (Idem).

Os trabalhadores que possuem direito ao FGTS são os empregados urba-

nos e rurais, bem como os avulsos, enquanto ao empregado doméstico restou

facultado o pagamento, sendo uma remanescente semelhança do antigo sistema,
visto anteriormente.

PENHORA
Aspectos conceituais, função, efeitos e objeto
Penhora é uma ferramenta jurídica responsável pela apreensão judicial de

bens com o objetivo de garantir que se pague algo devido, tal como se vê de maneira ampla e plurilocalizada no Código de Processo Civil de 2015.

Seguindo os apontamentos de Lincoln Nolasco (NOLASCO, 2014), a pe-

nhora é o procedimento adequado para individualizar os bens que possam ser
sujeitados à execução judicial, onde estes serão retirados do devedor para que

respondam por sua dívida até que2 seu valor alcance o direito do credor de ver
a quitação concretizada.
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O autor pontua que os bens penhorados serão indisponibilizados para seu

possuidor, contudo não perderá a propriedade deste, ainda, mas apenas o direito
de dispô-lo.

De acordo com o renomado processualista Freddie Didier Jr.:
É função da penhora fixar a responsabilidade patrimonial sobre os bens
por ela abrangidos. A penhora segrega bens do patrimônio do devedor,
destinando-os à expropriação. Isso não significa a perda do domínio
ou posse do devedor em relação aos mesmos bens. Os direitos do executado sobre os bens penhorados permanecem intactos, mas, em razão do
vínculo processual que os afeta à execução, qualquer ato de disposição será
ineficaz em relação ao credor exequente. (DIDIER, 2014, p. 539).

Considerando que a penhora é um ato expropriatório, a apreensão dos bens

tem o serviço de garantir o crédito da obrigação e sua posterior satisfação, uma

vez que os atos contínuos acontecerão no intento de converter os bens bem em

valores possíveis para o pagamento, quer sejam pecuniários, quer sejam patrimoniais.

De acordo com Thaiane Cardoso, “a penhora gera efeitos processuais e

materiais. Os efeitos processuais dizem respeito à garantia do juízo da execução,

a concentração da atividade executiva sobre o bem penhorado”. (CARDOSO,
2015). Doutro modo, seus efeitos materiais serão a própria expropriação dos
bens e/ou o tolhimento dos direitos de alienação sobre eles.

Como é possível encontrar no artigo 831 do CPC/201518, “a penhora de-

verá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios” e, deve seguir a
ordem de preferência, estando o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou apli-

cação em instituição financeira” a frente dos demais bens, tal qual previsto no
art. 835.

18 BRASIL. NCPC. Código de Processo Civil. Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 28 jun
2016.
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Existem, portanto, bens que são penhoráveis e bens que não o são. A lei

processual reza que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera im-

penhoráveis ou inalienáveis.” Assim, é o próprio CPC que determina o objeto de
penhora e limita a penhorabilidade ao arrolar os bens desta constrição judicial.

A respeito dos bens passíveis de penhora, conteúdo elucidado nestas notas

do CPC/2015, também há de se examinar os, também chamados, bens penhoráveis. Em consulta ao artigo 835, do mesmo CPC, se extrai a ordem em que

o legislador preferiu que fossem feitas as contrições, frisando a evidente preferência por dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição

financeira, pondo-o como o primeiro inciso da lista, eliminando a ideia da maior

onerosidade da penhora em dinheiro em relação aos demais que se possuía no
antigo código.

De tal modo, do parágrafo segundo, do mesmo artigo, se extrai:
§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior
ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. (Idem).

A respeito do objeto, ainda elenca, Elpídio Donizetti que “em princípio,

todos os bens de propriedade do devedor ou dos responsáveis pelo débito, desde

que tenham valor econômico, são passíveis de penhora”. (DONIZETTI, 2012,
p. 1052).

Destarte, é hialina a possibilidade de constrição de valores em pecúnia para

garantia do juízo em prol de um credor desenganado. Como visto, o dinheiro é
bem passível de penhora e preferível frente aos demais. Entretanto, nem todos

os bens são capazes de responder por uma dívida, sendo necessário seguir a previsão legal no que tange os casos concretos.
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Impenhorabilidade: Absoluta e Relativa
Sem que se perca o norte, é mister se discorrer sucessivamente, a respeito

do objeto da penhora. Mesmo que restado claro em tópico oportuno, o maior

foco encontrado no CPC/2015 para o objeto da penhora se dá, justamente, sobre os bens que não são penhoráveis.

Anteriormente, no antigo Código de Processo Civil de 1973, o texto legis-

lado, hoje encontrado ao artigo 833 do CPC/2015, adotava o termo “absolutamente” como advérbio de modo para a condição dos bens impenhoráveis. Como

induzido, houve uma alteração e hoje se encontra a frase “São impenhoráveis”
em seu lugar, denotando a ideia de que a impossibilidade absoluta, existente
anteriormente, não mais é irrestrita e pode dar azo a uma classe de impenhorabilidades relativas.

A relação de bens do artigo 833 é, contudo, exemplificativa, uma vez que

existem outros casos de impenhorabilidade não previstos no Código de Proces-

so Civil, como, por exemplo o das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, que é disciplinada no artigo 2º, § 2º da Lei nº 8.036/90.19

No baile destas informações, sabe-se que qualquer bem do devedor execu-

tado pode ser penhorado, porém o ordenamento jurídico estabelece ressalvas ao

ato constritivo concernentes à função social do bem, destacando-se a dignidade
da pessoa, a proteção à sua família, a assistência social e a preservação de sua
intimidade.

A partir dos entendimentos da doutrina, é observável que as limitações

à penhora dividem-se em impenhorabilidade absoluta e relativa. Por óbvio, a

impenhorabilidade absoluta, ainda que o termo tenha sido extirpado do código,
permanece como princípio e é, acertadamente, a forma protetiva aos bens do
executado, como já mencionado e encontra-se no artigo 833 do CPC.

19 BRASIL. Lei número 8.036. Brasília, 11 de maio de 1990. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm>. Acesso em 28 jun 2016.
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Esta, segundo afirma Fredie Didier:
É uma restrição ao direito fundamental à tutela executiva. É técnica processual que limita atividade executiva e que se justifica como meio de proteção a alguns bens jurídicos relevantes, como a dignidade do executado,
o direito do patrimônio mínimo e a função social da empresa. (DIDIER
JR., op. cit., p. 547).

Neste estudo, entretanto, é para os bem relativamente impenhoráveis que

voltam-se os olhos. As relativizações, por motivos diversos, cada vez mais buscam maneiras de proteger o credor que tem se tornando insuficiente frente aos
seus pleitos. Neste caminho segue também a jurisprudência nacional.

Encontradas nos parágrafos do mesmo artigo 833 do CPC20, verificam-se

disposições quanto à impenhorabilidade de verbas salariais ou provenientes de

aposentadorias e pensões (do art. 833, IV), por exemplo, aduzindo que estas
poderão sofrer mitigação, uma vez que tratando-se de débito de prestação alimentícia, a proteção em face da penhora poderá ser afastada.

Oportuno, então, que se veja o aporte legal do CPC/2015 à relativização:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
[...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese
de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Diante do exposto, se percorre que a doutrina e a jurisprudência divergem

a respeito daquilo que seja relativa ou absolutamente impenhorável. Ora, ambos

prezam pela proteção dos bens do devedor executado, ora ambos prezam pela
20 BRASIL. NCPC. op. cit.
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satisfaçam do crédito devido. Essas relativizações sobre a lei, que já receberam

apoio na formulação do CPC de 2015, são cada vez mais amplas na medida em
que não se firam os direitos mais íntimos do devedor, mas se atenda o direito
do credor.

PENHORA DO SALDO DA CONTA
VINCULADA DO FGTS
A respeito da possibilidade de penhora do saldo da conta vinculada do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve-se, aprioristicamente, atentar

para o texto legislativo e as alterações ocorridas com o advento do novo CPC,
de 2015.

Visto que o artigo 833, inciso IV, transcrito anteriormente, não se alterou,

segundo Caputo (CAPUTO, 2015, p. 267), que compara ambos os códigos, no
CPC de 1973 tínhamos o seguinte texto ipsis litteris, em seu parágrafo segundo:

Art. 649, § 2°: O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no
caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

Enquanto no código atual, demonstrando a tentativa da resolução de uma

discussão antiga, está cristalinamente possibilitada a relativização da penhora
para o rol do inciso IV, também transcrito antes, extrai-se o subsequente:

Art. 833, § 2º: O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3º [Grifo nosso].

Sem embargo desta legislação, no tocante a Lei do FGTS (Lei 8036/90) e

a possibilidade citada, também podemos observar alusão, com viés de impenho-
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rabilidade absoluta, na contramão da ideia da relativização que se vê insurgir no
ordenamento brasileiro:

Art. 2º O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se
refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados
com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de
suas obrigações.
[...]§ 2º As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são
absolutamente impenhoráveis.

Entretanto, não cabendo aqui a discussão sobre a hierarquia das leis, faz-se

o simples apontamento de que o CPC de 2015 é lei maior que aquela e que sua

superveniência também o torna, cronologicamente, mais habilitado para tratar
do assunto. O que não prejudica a permanência da discrepância, doutrinária e
jurisprudencial, em torno dessa possibilidade.
Possibilidade
No ano de 2010, grande decisão foi publicada sobre a possibilidade de

penhora do FGTS, gerando precedentes notáveis no âmbito jurisprudencial. A

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi unânime e favorável
à penhora do FGTS desde que seus valores destinassem-se ao pagamento de
pensões alimentícias, como era o caso que versava sua decisão.

Em recurso interposto outrora, ao TJRS, respondeu-se que a Lei do FGTS

(8.036/90), em seu artigo 20 era taxativa e não incluía o pagamento de pensão
alimentícia como hipótese de levantamento deste fundo. Contudo, foi perante

o STJ que obteve-se a retificação e este artigo foi considerando exemplificativo,
permitindo, portanto, a extensão de seu palio a hipóteses que não constassem
em seu texto legal.

O ministro relator do Recurso Especial de n°. 1083061 / RS21, à época

considerou que o FGTS tem como função básica proteger o trabalhador da

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial de n°. 1083061 / RS, 07 de fevereiro
de 2011. Disponível em http://www.ieprev.com.br/conteudo/id/22918/t/stj---resp-1083061---
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dispensa sem justa causa, como já visto neste estudo e, também, de preservá-lo

na aposentadoria. Para ele, restou hialino o caráter exemplificativo do artigo 20

da mencionada lei, posto que seria impossível a previsão de todas as hipóteses

possíveis de saque para casos de urgências e necessidades do trabalhador, como
é o pagamento de verbas alimentares.

Em se tratando de verbas alimentares, há que se lembrar de seu véu do

princípio da dignidade humana, ao passo que defende a subsistência do alimentado e deve, por este motivo, ser entendida como de suma importância sobre

outros fins, como o de proteção à dispensa imotivada e o de prevenção à aposentadoria.

Ao acarear dois direitos legítimos, esta discussão acaba por ter maior apor-

te dos juristas no sentido de proteger o alimentado, em função da Constituição

Federal e de seu prestígio ao adimplemento da obrigação alimentar, ora vê-se
a própria possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos como sendo a
única no ramo.

Destarte, a discussão sobe para o fulcro constitucional e se despe da rixa

entre o CPC e a Lei do FGTS, como se pode observar em Pedro Lenza:

Também chamado de princípio da eficiência ou da interpretação efetiva,
o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser
entendido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social.
(LENA, 2009, p. 95).

A questão trata, portanto, de ponderação de princípios e da tutela de di-

reitos fundamentais, caso parta-se deste ponto de vista, de maneira que a visão
legalista se desmonta e ultrapassa o argumento de que não há previsão legal para
levantamento do FGTS em sede de penhora por verbas alimentícias.

rs. Acesso em 01 jul 2016.

CAPÍTULO 5 - 127

Impossibilidade
Na contramão de todo o dito, embargando o entendimento do próprio

STJ, alguns Tribunais têm decidido de maneira diversa e ignoram o posiciona-

mento favorável à possibilidade de penhora do FTGS em sede de pagamento à
credor de verbas alimentares.

Conforme mencionado neste estudo, desde a Constituição de 1967 os tra-

balhadores têm maior apoio na condição social que ocupam, de forma que esta

proteção convalidou-se em leis específicas editadas para tanto e que, ainda que
revogadas, foram recepcionadas na Lei 8.036/90. Por este motivo, alguns Tribu-

nais insistem em manter seu posicionamento legalista e defendem a poupança
formulada pelo FGTS ao trabalhador, apoiando-se nos já destacados artigos
legais que determinam a absoluta impenhorabilidade deste fundo.

A possibilidade de sacar o valor depositado na conta vinculada do FGTS

só ocorre em circunstâncias estabelecidas em lei, como nos explica o renomado
jurista Fredie Didier:

Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 1974; suspensão do trabalhador
avulso por período igual ou superior a noventa dias; quando o trabalhador
ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna;
aplicação, na forma individual ou por intermédio de Clubes de Investimento – CI-FGTS, em quotas de Fundos Mútuos de Privatização –
FMP-FGTS, conforme disposto no inciso XII do art. 20 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990; quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV; quando o trabalhador permanecer,
a partir de 14/07/90, mais de três anos seguidos, afastado do regime do
FGTS; para moradia própria, comprada através do Sistema Financeiro
de Habitação - SFH ou, mesmo fora desse Sistema, desde que o imóvel
preencha os requisitos para ser por ele financiado; e quando o trabalhador
ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de
doença grave. (DIDIER JR., 2016).

E na visão do mesmo autor, se não sendo por estes motivos, o FGTS é

impenhorável, também porque permitindo a penhora com levantamento dos
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valores, possibilitar-se-iam as fraudes ao sistema para conversão do fundo em
dinheiro acessível. Didier mantém o entendimento destes tribunais no que toca

a proteção do trabalhador, voltando os holofotes para o fato de que todas as
hipóteses de levantamento do fundo são regidas por este princípio. Tal como
escreve:

Nessas situações, quando o crédito já se tiver tornado disponível, será possível, no limite, penhorá-lo nos casos de execução alimentícia, por aplicação da regra do inciso IV do art. 649, já examinado (Admitindo a penhora dos créditos do FGTS, sem fazer a diferenciação proposta no texto
quanto à disponibilidade ou não desse valor, STJ, 5ª T., REsp n. 805.454
/SP, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em 04.12.2009, acórdão publicado no DJe
de 08.02.2010). (Idem).

Outro argumento é de que não há interesse processual neste crédito, posto

que indisponível para saque no momento presente. Visto que as hipóteses de
saque são futuras, se o aparecimento desta disponibilidade pender da manifestação de vontade do próprio devedor, este estaria sendo coagido a trabalhar contra
seus próprios direitos.

Todavia, reservado o respeito às decisões nesta esfera, muitas delas seguem

entendimento antiquado, do tempo em que o Código de Processo Civil de 1973
ainda não havia formulado novas expressões à respeito desse tema, de onde se
extrai a impenhorabilidade absoluta e a impossibilidade de liberação à vista do

crédito futuro do FGTS para fins de despedida, aquisição de casa própria, moléstias graves e afins.

Diante dos julgados atuais, vê-se aparentemente que, ao justapor a lei, o

magistrado deve estar vigilante aos princípios que regem o ordenamento e aos
fins sociais a que a lei se destina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclusivamente, transcorridos estudos à respeito de todos os institutos

mencionados, o que se observa é que a doutrina e a jurisprudência são totalmente divergentes, havendo correntes contra e a favor, bem como posicionamentos
jurídicos favoráveis e contrários à hipótese de penhorar o FGTS m prol do
credor.

Uma vez em que há defesa robusta da proteção do trabalhador como impe-

dimento à penhora, também há meios constitucionais que a flexibilizam e permitem, em uma situação específica, quer seja a de pagamento de verbas alimentares, que se penhore os valores do FGTS em favor de um credor insatisfeito.

Notável é que a alteração do CPC/2015 trará ao ordenamento jurídico

uma flexibilização da impenhorabilidade ainda maior que aquela, já comumente

utilizada, da pioneira sentença de 2010, ora tenha expresso que não importando

a origem dos valores, será despido de impenhorabilidade o bem que se preste a
pagar verbas alimentares devidas.

Não obstaculizando os entendimentos legalistas de que o FGTS e toda

a proteção que sua lei objetiva seja a garantia financeira do trabalhador frente

às situações elucidadas no rol do artigo 20 desta lei, o entendimento de que a
discussão se dá em um patamar constitucional em sede de ponderação de prin-

cípios e direitos fundamentais afiança um potencial de aceitação muito maior à
corrente que possibilita a penhora do FGTS, desde que cumprida a condição de
destinação ao pagamento de verbas alimentares.

Neste sentido, conclusos os apontamentos à respeito. Suscita-se nova dis-

cussão, quando, por meio deste estudo, observou-se a possibilidade de penhora e
levantamento do FGTS para toda verba que seja considerada alimentar, através

de sentenças analisadas que o fazem, abarcando, por exemplo, montantes refe-

rentes a honorários advocatícios, entre outros, de maneira que seria excelente
assunto de nova pesquisa acadêmica.
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6
A TEORIA DOS DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS
COMO ALTERNATIVA TEÓRICA PARA
A SUPERAÇÃO DA TENSÃO ENTRE O

INSTITUTO DA SÚMULA VINCULANTE
E O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO
Guilherme Lohmann Togni22
RESUMO: Discute-se a compatibilidade entre o instituto da Súmula Vinculante e os
princípios do Estado Democrático de Direito, a partir da noção de legitimidade democrática. O objetivo do artigo será analisar a tensão existente entre a possibilidade de o
STF editar súmulas com efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública e os princípios da separação de poderes e a legalidade, sugerindo-se a teoria dos diálogos institucionais como alternativa para superá-la.
Aborda-se inicialmente o instituto da Súmula Vinculante no direito brasileiro, elencando-se em seguida argumentos favoráveis e contrários, apresentando-se em seguida a
teoria dos diálogos institucionais.
Palavras-chave: Súmula Vinculante. Democracia. Diálogos Institucionais.
Abstract: This paper discusses the compatibility of the Institute of Binding Precedent
and the principles of democratic rule of law. The objective of this article is to analyze the
tension between the possibility of the STF edit precedents with binding effect to the
22 Mestre em Direito pela da Universidade de Passo Fundo, Linha de Pesquisa Jurisdição Constitucional e Democracia, Passo Fundo/RS. Especialista em Direito do Estado pela Universidade
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rest of the judiciary bodies and public administration and the principles of separation
of powers and legality , suggesting the theory of institutional dialogue as alternative to
overcome it. Addresses were initially the Binding Precedent institute in Brazilian law,
listing is then arguments for and against , presenting then the theory of institutional
dialogue.
Keywords: Binding Precedent . Democracy. Institutional dialogues .

INTRODUÇÃO
Com o presente artigo, busca-se analisar a tensão, ao menos aparente, que

existe entre a possibilidade de o STF editar, após reiteradas decisões envolvendo matéria constitucional, súmulas com efeito vinculante aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública de todas as esferas da Federação, e

os princípios do Estado Democrático de Direito, em especial a separação de
poderes e a legalidade. O pano de fundo da discussão é o advento do Estado
Constitucional de Direito, que recoloca a Constituição como centro do ordena-

mento jurídico, busca resgatar o caráter material da lei, além de deslocar parcela
da discussão de matérias de natureza política para o âmbito do Poder Judiciá-

rio. Aborda-se o tema do efeito vinculante das decisões judiciais, mormente no

momento em que se está às vésperas da entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil que traz como novidade a expressa estruturação de um sistema
de precedentes judiciais obrigatórios. São catalogados os argumentos favoráveis

e contrários à Súmula Vinculante, com ênfase naqueles que procuram tratar da
questão a partir de questionamentos sobre a legitimidade democrática e a compatibilidade com o princípio da separação de poderes. Nesse sentido, constatou-

-se que os argumentos que costumeiramente são suscitados, os quais advogam,
ao fim, pela supremacia do Parlamento ou do Judiciário, oferecem respostas
incompletas para uma leitura constitucionalmente adequada do instituto. Nesse sentido, apresenta-se a teoria dos diálogos institucionais, no modo em que

desenvolvida como no direito canadense, como uma alternativa para a melhor
compreensão e aplicação da Súmula Vinculante no direito brasileiro.
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O INSTITUTO DA SÚMULA VINCULANTE
NO DIREITO BRASILEIRO
Para a superação da crise de eficiência quantitativa vigente no Poder Ju-

diciário do Brasil, ao sistema processual brasileiro têm sido acrescidos instru-

mentos que, pretensamente buscam aporte teórico na tradição da common law,
todos eles conferindo maior protagonismo à decisão judicial na determinação
do direito. Dentre tais instrumentos, destacam-se a possibilidade de prolatação

sentença de improcedência antes da citação, nos termos do artigo 285-A do Có-

digo de Processo Civil, a repercussão geral no Recurso Extraordinário, a súmula
impeditiva de recursos, do artigo 518,§1º do Código de Processo Civil, e, no que
interessa ao presente estudo, a Súmula Vinculante.

A tendência acima verificada se aprofunda ainda mais no Novo Código de

Processo Civil, como se pode constatar, a título exemplificativo, pela ampliação
do rol de hipóteses de improcedência liminar do pedido a teor do disposto do

artigo 332 do NCPC23 e pela possibilidade de julgamento por meio de decisão
monocrática de recursos interpostos contra decisões que contrariem entendimentos consolidados de Tribunais Superiores por Súmulas ou decisões proferidas em julgamentos de incidentes de demandas repetitivas, conforme artigo
932, incisos IV e V24.

23 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação
do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção
de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
24 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
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A raiz da expressão “vinculante” no direito brasileiro está na representa-

ção do Procurador-Geral da República destinada à interpretação de lei ou ato

normativo federal ou estadual, inserida pela EC nº 7, de 13 de abril de 1977,
em relação à qual o STF introduziu, em seu Regimento Interno, as normas dos

artigos 179 a 187, estabelecendo que a interpretação fixada teria força vinculante
para todos os efeitos.

Nesta senda, afirma Leal (2006, p.130-141) que são diversos os institutos

anteriores à Súmula Vinculante no Direito Brasileiro que tratavam da questão

da uniformização da jurisprudência, dentre os quais destacam disposto no artigo
59, §2º da Constituição de 1891, o qual impunha ao Poder Judiciário Federal

o dever de observar a jurisprudência dos tribunais estaduais, quando aplicável a

legislação estadual, e vice-versa, a competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal para a interpretação autêntica de leis em tese, atribuída pela Emenda

Constitucional nº7 de 1977, e as decisões proferidas em sede de ação declarató-

ria de constitucionalidade, instituto inserido na atual Constituição pela Emenda
Constitucional nº3, de 1993, que visa elidir a insegurança ou Estado de incerteza sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal. A Emenda Constitucional

nº45/2004, por sua vez, estendeu expressamente o efeito vinculante às decisões
proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

De acordo com Streck (2013a, p. 1424), nas últimas décadas, como solução

para a “crise de funcionalidade”, do Poder Judiciário, decorrente do grande número de processos, da consequente demora na solução dos litígios e dos elevados

custos, ganhou força nas comunidades política e a ideia da vinculação (constitucional) das demais instâncias judiciais e da Administração Pública às súmulas
do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. A ideia foi objeto de

diversos projetos de lei, até ser incluída no projeto globalmente denominado
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
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de “Reforma do Poder Judiciário” e ingressar na Constituição da República por
meio da Emenda Constitucional 45/2004.

A Emenda Constitucional nº45/2004, com efeito, não foi pioneira em ins-

tituir a previsão de efeito vinculante na jurisdição constitucional brasileira, mas
sim, promoveu alterações no seu regime jurídico.

Além da alteração acima referida, no âmbito das ações diretas de inconsti-

tucionalidade, a Emenda Constitucional nº45/2004 inseriu no texto da Constituição o artigo 103-A25, que atribui também efeito vinculante às súmulas apro-

vadas por 2/3 dos votos do Supremo Tribunal Federal incidente sobre matéria
constitucional objeto de reiteradas decisões do Tribunal.

De acordo com Martins (2009, p. 313), os objetivos da instituição da Sú-

mula Vinculante no direito brasileiro são o desafogo e a sobrecarga do Judici-

ário, em especial no controle da proliferação de feitos repetitivos, bem como
o alcance da segurança jurídica, possibilitando assim uma resposta judiciária

isonômica, a ser proferida em tempo razoável. Quanto a este último aspecto,
rememora-se que a mesma Emenda Constitucional nº45 introduziu no rol de
direitos fundamentais, a razoável duração do processo.

25 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas,
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração
pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre
questão idêntica.
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de
súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente,
anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja
proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
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CRÍTICAS E ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À
INSTITUIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE
A Súmula Vinculante foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro

com o intuito de assegurar valores como celeridade, isonomia e segurança jurídica, bem como para aliviar a carga de processos levados ao conhecimento do

Poder Judiciário. Porém sua recepção na doutrina não se deu de forma unânime
e segue a suscitar debates acerca de sua eficácia e compatibilidade com o modelo
constitucional brasileiro.

De acordo com Wolkert, (2014, p. 278-81 e 333), a alteração do texto

constitucional em razão da promulgação da EC nº45/2004, levou a doutrina
nacional a tomar posição acerca da compatibilidade do instituto da Súmula Vinculante com a ordem constitucional vigente

Nesse sentido, refere o autor que a doutrina nacional se divide entre os

autores que se manifestam de forma favorável à adoção do instituto, outra contrária, e uma terceira que entende que a edição de Súmula Vinculante é desnecessária para a atribuição de efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal
Federal.

Com relação a essa terceira hipótese, ao comparar as tradicionais Súmulas

editadas pelo STF, de caráter persuasivo, com as Súmulas Vinculantes, Marinoni (2010, p.486) afirma que:

Comparando-se as súmulas das tradição do Supremo Tribunal Federal
com a súmula vinculante criada pela EC 45/2004, não há como ver distinção ontológica entre elas. Não há distinção, em essência, entre súmula e
“súmula vinculante”. De outra parte, ainda que se possa dizer, em razão de
o qualificativo “vinculante” estar atrelado apenas à súmula agora dita vinculante, que as demais súmulas do Supremo Tribunal Federal não são vinculantes, esta observação deve ser inserida no atual contexto do sistema.
Ora, diante da função do Supremo Tribunal Federal, é impossível entender que as suas decisões, proferidas em sede de controle difuso, possam
não ter eficácia vinculante ou obrigatória. Isso pelo motivo de que não há
como ter unidade do direito, por meio da Constituição, quando as decisões da Suprema Corte possam ser desrespeitadas pelos demais tribunais
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Nesse sentido, nota-se que o argumento central diz respeito à atribuição

de efeito vinculante às demais decisões proferidas pelo STF, de modo que, como
o que se propõe a enfrentar no presente trabalho é a tensão existente entre Sú-

mulas Vinculantes e democracia, enfrentam-se a seguir os argumentos trazidos
pelas duas primeiras correntes acima referidas.

Assim, a corrente favorável à Súmula Vinculante, em suma, sustenta que

não há qualquer contradição com a cláusula de separação de poderes; não re-

presenta óbice à evolução da jurisprudência ou restrição à liberdade de decisão

do julgador; respeita o princípio da motivação das decisões judiciais; tem sido
implementado com sucesso em outros países; proporciona segurança jurídica e
isonomia; descongestiona o Poder Judiciário e diminui a litigiosidade no seio
social; é instrumento para atingimento da razoável duração do processo.

Para Dinamarco (2009, p.340-1), a ausência de contrariedade ao princípio

da separação de poderes advém do fato de que, quando o STF edita Súmula

Vinculante, não institui preceitos novos, equiparando-se ao legislador, mas sim,
partindo de lei já existente e confrontando-a com a CRFB, decide se é válida ou
não ou de que modo ela deve ser interpretada.

No mesmo sentido, Neves (2010) sustenta inexistir conflito entre Súmula

Vinculante e separação de poderes, na medida em que não se confundem a atividade judicial de criação de súmulas com a atividade legislativa de formulação
de normas. Para aqueles que vêm agressão à separação de poderes, não resta

dúvida de que a atividade do juiz, adotando-se a súmula vinculante, é a de legis-

lar. Nesse caso estariam os Tribunais ditando uma interpretação autêntica, com
validade geral e abstrata, de acolhimento obrigatório em todo o país pelos juízes
e pelos poderes públicos. Ocorre que, muito embora a Súmula Vinculante traga

como consequência direta de sua aplicação uma nova modalidade de posicionamento dos Tribunais a respeito da aplicação de determinada norma jurídica

com caráter genérico e obrigatório, não é correto afirmar que os Ministros dos

Tribunais Superiores, ao promulgar essas súmulas, estariam funcionando como

verdadeiros juízes legisladores, pois não lhes será dado o poder de inaugurar a
ordem jurídica, criando direitos e deveres.
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No que se refere ao alegado estancamento da evolução da jurisprudência,

Timm (2013 p.8) afirma que o fato de se ter um mecanismo coativo de garan-

tir o cumprimento de precedentes judiciais de cortes superiores não engessa

necessariamente o sistema jurídico, tanto é que, no direito inglês, que como se
afirmou anteriormente é tradicionalmente jurisprudencial, não teriam ocorrido
alterações desde o século XIII. Assim, os mecanismos de distinção e superação

dos precedentes, são os instrumentos disponíveis para a flexibilização da aplicação do precedente judicial.

Para o mesmo autor, o aporte teórico do direito inglês demonstra que a

hierarquia entre os tribunais não retira a capacidade decisória dos juízes infe-

riores, na medida em que casos distintos poderão ser tratados diferentemente,
por meio de um método analítico e argumentativo. No mesmo sentido, afirma
Calmon de Passos (2002, p.13)

Assim sendo, inaceitável se negue a liberdade reconhecida ao juiz para
interpretar a norma de caráter geral que lhe cumpre aplicar ao caso concreto, quando se cuide de interpretação de súmula vinculante. Donde ser
admissível sua inaplicabilidade ao caso concreto, desde que justificada a
posição do magistrado, tal como ocorre quando se cuida da hermenêutica
de um dispositivo legal. Tudo será problema de clareza e de pertinência
da fundamentação oferecida. Essa paridade entre a lei (norma geral) e a
súmula vinculante (norma interpretativa de caráter geral) é indispensável
e se me afigura, como dito antes, uma decorrência do sistema.

De acordo com Oliveira, (2012, pp. 714-5) as Súmulas Vinculantes de-

sempenham relevante papel para a racionalização do direito e servem de mecanismo para bloquear que determinada matéria já pacificada seja novamente

objeto de recurso ao Supremo Tribunal Federal. O constituinte derivado obje-

tivou resguardar a homogeneidade das interpretações, ante a compreensão de

que a disparidade de entendimentos sobre um mesmo texto é incompatível com

regras constitucionais básicas, como a de não permitir atentados contra a ordem
constitucional.
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A corrente diametralmente oposta, segundo Wolkart (2014, p. p279-80),

posiciona-se contrariamente à adoção das Súmulas Vinculantes, e elenca como

principais argumentos a incompatibilidade com o princípio da separação dos
poderes; o estancamento da evolução da jurisprudência e, por consequência, do

direito; restrição da liberdade de decidir; indevida substituição da fundamentação pela mera referência à Súmula; violação dos princípios do contraditório e da

ampla defesa; fracasso da medida em outras democracias e violação ao princípio
democrático.

Sobre a crítica que se faz a respeito da potencial violação ao princípio da

separação de poderes, Almeida Melo (2007), refere que:

Fora estes aspectos conceituais, a súmula vinculante é criticada por atribuir legislação a quem não é eleito pelo povo para legislar. Em verdade,
toda atividade de execução, seja governamental, seja judiciária, implica
interpretação da lei. A diferença da legislação e da aplicação está no caráter predominantemente inovador da primeira. Porém, basta que o texto
necessite de interpretação para se ter nesta algo de novo. A diferença,
portanto, não é ontológica, mas de grau de inovação. A súmula vinculante
faz-se diferente das demais espécies de jurisdição por resultar de decisões
reiteradas do órgão máximo do Judiciário, o STF, e somente deste. Sua
concreção é distinta pelo fato de não implicar elemento de prova fática,
mas simplesmente matéria de direito. Sua oponibilidade é contra todos
os jurisdicionados por se tratar de verificação abstrata que prescinde de
elementos de ordem pessoal ou específica.
À crítica da ofensa do preceito magno da separação de poderes respondese que toda separação é entendida conforme sua descrição no texto
constitucional. Desde que a própria Constituição admita o instituto não
é possível questionar além da legitimidade da emenda constitucional que
adotou o novo modelo, por não ser este proveniente do poder constituinte,
ou seja, do texto original da Constituição.
Imagina-se também a possibilidade de mutação constitucional, ou seja,
modificação da Constituição, fora do devido processo nela previsto. Entretanto, o escopo não é este, o de emendar a Constituição, quando se
interpreta a norma constitucional. O trabalho do STF estará adstrito a
dar o máximo de eficácia possível ao texto constitucional sem inová-lo
substancialmente.

Nesse sentido, Rocha (p.56-57) escrevendo ainda sobre o Projeto de Re-

forma do Poder Judiciário refere que, no que concerne à criação do Direito, o
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sistema constitucional estabeleceu o direito de participação ativa e direta do

cidadão, seja por meio de iniciativa popular de leis seja por meio de plebiscito ou
referendo. Essa previsão estaria sendo radicalmente alterada com a introdução

da Súmula Vinculante, pela qual se impõe uma norma jurídica judicial ao lado

dos demais modelos legislativos previstos na Constituição. O exercício da representação popular direta, ou pelo representante eleito e que tem o compromisso

político-partidário e social, estaria sendo restringido, pois o cidadão não terá
como participar, direta ou indiretamente, da elaboração da norma contida na

súmula. Seria assim retirado do cidadão direito fundamental, de participação
direta, até pela iniciativa popular, no processo de sua elaboração da norma.

Em artigo sobre o efeito vinculante das súmulas, Streck (2009, p.83-129)

expõe as consequências hermenêuticas da vinculação sumular. Ao partir do ób-

vio, por vezes esquecido, de que se está a tratar de textos jurídicos, e, portanto,
passam pelo processo de interpretação, afirma, para além das críticas à compre-

ensão que se costumam ter os juristas do processo interpretativo, sem a atenção

ao “linguistic turn”, que no caso particular das súmulas, o problema se agrava,
na medida em que estas têm a função de representar uma espécie de concepção
universalizante do direito, como se fosse possível alcançar essências, descon-

siderando a particularidade dos casos concretos. A Súmula Vinculante, neste
contexto, representaria a reificação linguística, que aprisiona os fatos e impede o
acontecer das singularidades. Nesse ponto, provocaria a estagnação da evolução
da jurisprudência.

Outro aspecto de crítica apontado pelo autor refere-se justamente ao ata-

que, em nosso ver com razão, ao argumento da efetividade. Isso porque tal ques-

tão se resolve não com uma solução de funcionalidade do sistema, mas sim a
partir de uma mudança estrutural nas instituições encarregadas da aplicação da
justiça, além da superação do paradigma da filosofia da consciência.

Outro aspecto que costuma ser criticado na adoção do instituto da Súmula

Vinculante é o empobrecimento das instâncias ordinárias do Poder Judiciário e
a violação à independência do julgador26.

26 Nesse sentido, o Manifesto Sobre a Súmula Vinculante, do Núcleo de Estudos Críticos do
Direito, disponível em http://www.ajd.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=14, Acesso em 18 de
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UMA ALTERNATIVA POSSÍVEL: A TEORIA
DOS DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS
Como se afirmou, a doutrina apresenta argumentos exatamente opostos

no que se refere ao problema da compatibilidade entre Súmulas Vinculantes e

democracia. Parece-nos, todavia, que as correntes doutrinárias que hoje posicionam-se acerca do tema da Súmula Vinculante, fornecem respostas incompletas

à adequação do instituto. Foram referidas anteriormente as causas de expansão
do Poder Judiciário no Estado Constitucional, pelo que não nos parece adequa-

do sustentar a incompatibilidade da Súmula Vinculante com o sistema vigente a

partir de uma visão idealizada da ideia de separação de poderes. Por outro lado,
considerando igualmente o que se afirmou sobre a natureza da matéria sobre a
qual se demanda a atuação do Poder Judiciário na atualidade, não parece razo-

ável afirmar que a Súmula Vinculante é resultado de mera aplicação de textos
legais.

Nesta senda, uma possível alternativa teórica para solucionar a tensão, ao

menos aparente, que existe entre Súmula Vinculante e Democracia, pode estar
na teoria dos diálogos institucionais.

A ideia de diálogos institucionais surge, de acordo com Hübner Mendes

(2011, p.239), não como uma teoria antagônica às teorias de última palavra, que

advogam a supremacia do Parlamento ou do Judiciário. De acordo com o autor,
há entre ambas relação de interdependência, porquanto se afastadas correm o
risco de apresentar resposta incompleta e parcial ao problema da relação entre

direito e política. Com base nos conceitos de última palavra provisória e rodadas
procedimentais, a teoria admite que dentro da estrutura institucional, haja a de-

cisão final, que, posteriormente possa ser revista mediante sequências legislativas
e, retornem à discussão, de modo que a continuidade põe a existência da revisão
judicial sob nova luz.

fevereiro de 2016.
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De acordo com o autor (2011, p.107-163), a noção de diálogo denota uma

relação horizontal e não de hierarquia. A questão que se coloca é se as instituições podem dialogar entre si? No capítulo, são abordadas as teorias que acei-

tam tal hipótese, na relação específica entre parlamentos representativos e cortes

constitucionais, por meio da apresentação de uma nova forma de olhar a revisão
judicial e o processo legislativo, vítimas de desconfiança por parte das teorias da
última palavra.

As teorias do diálogo procuram amenizar a preocupação com a dificuldade

contramajoritária, propondo-se como uma terceira via. São dois os denominadores comuns das teorias do diálogo: a recusa da visão juriscêntrica e do monopólio judicial na interpretação da Constituição, a qual é e deve ser legitimamente

exercida pelos outros poderes e a rejeição da existência de uma última palavra, ou
pelo menos de que a corte a detenha por meio da revisão judicial

São duas as categorias gerais das teorias do diálogo: a primeira propõe

uma teoria da decisão judicial que leve em conta a interação com o legislador;

a segunda define o diálogo como produto necessário da separação de poderes,
uma decorrência do desenho institucional, não necessariamente da disposição
de qualquer dos poderes de dialogar. A primeira, portanto, tem um caráter endógeno, e a segunda é fenômeno exógeno menos dependente da postura de cada
instituição.

A categoria que propõe uma teoria da decisão judicial que leve em conta

a interação com o legislador, busca, portanto, entender o diálogo no interior da
decisão judicial, ou seja, refere-se ao diálogo percebido e administrado dentro
da corte, o que pode ocorrer de formas mais ou menos engajadas. Para destacar

essa variação de grau, o autor propõe a divisão entre virtudes ativas (no exercício
das quais a corte se restringe ao papel de propulsora, catalisadora e supervisora)
e virtudes passivas (quando a corte impõe-se como regente e diretora).

A teoria que se investiga para fins de buscar aporte teórico para a adequada

leitura constitucional do instituto da Súmula Vinculante do direito brasileiro
advém do debate canadense acerca da legitimidade democrática do judicial review, onde surge com força a teoria dos diálogos institucionais
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No Canadá, de acordo com Hübner Mendes (2011, p.148-150) tem ori-

gem a partir da Carta de Direitos de Liberdade (Charter of Rights and Free-

doms), datada de 1982, que colocou os direitos num novo plano hierárquico e
reposicionou o judiciário na estrutura dos poderes, além de representar a vitória

intelectual daqueles que consideram a revisão judicial necessária para a concretização de direitos na democracia.

A novidade da Carta, em razão da preocupação com a dificuldade con-

tramajoritária, foi a criação de um modelo de característica singular. A Seção

33 deu ao parlamento o poder de recusar que uma lei aprovada seja objeto de
revisão judicial. Esse ato tem duração de 5 anos, o qual pode ser renovado pelas
legislaturas seguintes.

Em 1997, o debate tem início nos termos de diálogo, a partir de artigo

Hogg e Bushell (1997, p.76-109), no qual os autores pretendem elaborar uma
resposta ao argumento da ilegitimidade democrática do judicial review amparado na Charter of Rights and Freedoms canadense. Baseado na Carta, juízes que

não são eleitos para seus cargos e cujos atos não são responsivos, tem a possibilidade de derrubar atos legais que foram elaborados por representantes eleitos

pelo povo. Os autores consideram insatisfatória a resposta que usualmente vinha sendo utilizada para contrapor esse argumento, de qualquer instituição da

sociedade teria que ter a sua atuação pautada pela observância às regras legais,
e que, com os tribunais isso não seria diferente. Isso porque boa parte da Cons-

tituição e das leis são redigidas em linguagem vaga, que raramente toma sentido

definitivo antes de se tornarem tema de decisão judicial, o que conduz a certa
supremacia dos tribunais.

Os autores propõem assim a ideia de que a legitimidade pode advir da no-

ção de que a judicial review é parte de um diálogo entre juízes e legisladores. Isso
porque, quando uma decisão judicial é aberta à reversão, modificação ou anulação pelo Poder Legislativo, a relação que se seguem entre a Corte e o respectivo

corpo legislativo é de diálogo. Nesse caso, a decisão judicial provoca um debate

público no qual a Carta exerce papel proeminente do que no caso de inexistência
daquela decisão. O legislativo, assim, fica em uma posição na qual necessita ela-
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borar uma resposta que seja adequada aos valores da Carta indicados pela Corte,
mas que cumpra os objetivos sociais e econômicos impedidos pela decisão.

Sustentam os autores que, onde a decisão judicial que derruba um ato le-

gislativo a partir da Carta pode ser revertida, modificada ou anulada por uma
nova lei, qualquer preocupação a respeito da legitimidade democrática do judicial review é sensivelmente reduzida. O princípio democrático é prestigiado, a

uma, porque a Corte, assim, força a inclusão na agenda legislativa, de tópicos so-

bre os quais o Legislativo tenha preferido não ter lidar, e, a duas, porque quando

o Legislativo vier a se pronunciar, o fará sob a influência da decisão e, terá ainda,
que atribuir maior peso aos valores da Carta que foram identificados pela Corte.
A fim de comprovar a tese autores fizeram levantamento empírico de um

total de 65 casos, incluindo todos em que a corte constitucional declarou a in-

constitucionalidade de uma lei, bem como alguns em que a decisão de cortes
inferiores que não recebe

Foi analisada a reação do legislador, tendo sido descoberto que, na maioria

dos casos, o parlamento respondeu por meio de uma sequência legislativa, ge-

ralmente imediata, na qual os legisladores engajaram-se na linguagem da Carta,
e que, mesmo nos casos em que a lei não é declarada inconstitucional, o debate

público despertado pode levar o legislador a atentar-se para problemas na lei e,
eventualmente, alterá-la.

Brandão (2011, p.273-311) afirma que perspectiva dos diálogos institucio-

nais apresenta a vantagem de não adotar uma concepção idealizada acerca das

capacidades institucionais dos Poderes Legislativo e Judiciário como o fazem

as doutrinas de supremacia parlamentar e judicial, para quem, respectivamente,
os legisladores seriam legítimos representantes da vontade popular e os juízes

seriam intérpretes autênticos do poder constituinte originário. Ao contrário,
parte-se de uma concepção realista sobre as capacidades institucionais dos mencionados poderes, que destaca igualmente suas virtudes e fraquezas.

Cumpre assim verificar as modificações trazidas por tai visão realista das

capacidades institucionais à separação de poderes. Quanto ao Legislativo, note-se que a conexão eleitoral explica boa parte do comportamento parlamentar, de

CAPÍTULO 6 - 147

modo que a atuação do legislador tem como norte o aumento de suas chances
de reeleição, e, assim, sua ação é orientada a produzir políticas públicas eficientes

e abrangentes que lhe garantam a elevação da popularidade junto ao eleitorado.
Argumentos de inconstitucionalidade podem ser suplantados por argumentos

de eficiência, de modo que a existência de decisões da Suprema Corte sobre o
assunto podem fomentar a discussão constitucional no Legislativo.

O Parlamento possuir uma vantagem em relação ao Judiciário na resolução

de conflitos policêntricos, nos quais há uma constelação de princípios constitucionais em conflito, pois o Legislativo tende a conferir maior abertura aos

interessados, não se restringindo à natureza adversarial do processo judicial, circunstância que limita o acesso a informações e o espectro de sua visão.

Por outro lado, o relativo insulamento político do Judiciário, o treinamento

em matéria jurídica, o ethos de imparcialidade, o dever de fundamentação das

suas decisões e o fato de examinar a constitucionalidade de lei após a sua edição,
e, via de regra, com maior acervo de informações sobre os efeitos concretos da
aplicação da lei do que o legislador no momento de sua edição dá-lhe uma con-

dição privilegiada para aferir a aplicação de direitos moralmente controversos
em contextos particulares, mediante um juízo de razão prática.

Do exposto, é possível extrair um parâmetro importante para a interpre-

tação e a aplicação da Constituição de 1988: o Legislativo tem uma primazia
prima facie em questões de políticas públicas, ao passo que o Judiciário tem

uma primazia prima facie em matéria de direitos fundamentais. A doutrina dos

diálogos institucionais confere, assim, à separação de poderes inovação relevante

em face da sua clássica configuração no constitucionalismo liberal, porquanto

afirma apenas o protagonismo dos poderes nas respectivas searas, de forma a
enfatizar a importância dos freios e contrapesos, sem sustentar o monopólio de
um departamento estatal sobre cada uma das matérias.

Tal perspectiva se alinha à tendência contemporânea de adoção de Cons-

tituições analíticas e dirigentes, as quais não se limitam a estruturar o governo
e prever direitos fundamentais de primeira geração, mas tendem a positivar um

amplo leque de matérias, inclusive políticas públicas. Portanto, sustentar o mo-
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nopólio ou prioridade de um departamento estatal na interpretação e aplicação
das normas da Constituição tão ampla e multifária acabaria por pressupor uma
visão idealizada sobre as capacidades institucionais do respectivo agente público.
Para a integral recepção da teoria dos diálogos institucionais pela prática

constitucional brasileira, e para o aprimoramento democrático que ela sugere,
há a exigência de que os Poderes estatais envolvidos assumam a condição de
partícipes do processo de diálogos.

Isso implica dizer que o Poder Legislativo deverá permanecer atento às

decisões do Poder Judiciário e, caso entenda que estas não são as mais adequadas

para a fiel concretização da Constituição, engajar-se em tal debate, por meio dos
procedimentos inerentes ao exercício de suas funções típicas.

Como se afirmou anteriormente, pelo enfoque conferido pela teoria dos

diálogos institucionais, a posição assumida pelo Legislativo nessa situação re-

quer a elaboração de uma resposta voltada a atingir aqueles objetivos originais
do dispositivo constitucional impugnado, com o respeito aos valores prestigiados pela decisão do Judiciário.

Além disso, a assunção da posição de partícipe do processo de diálogo pelo

Legislativo significa que deverão eventualmente ser incluídos na agenda política,
pontos sobre os quais este optou por não se manifestar, e por tal motivo foram
levados à apreciação do Poder Judiciário para a concretização da Constituição.

No caso concreto do presente estudo, uma vez que se está a tratar de Sú-

mulas Vinculantes, a eventual resposta do Poder Legislativo será veiculada principalmente por meio de Emenda à Constituição.

Vislumbra-se aqui a principal limitação à atuação do Poder Legislativo no

que se refere à elaboração de manifestação em resposta à decisão do Judiciário,
na medida em que a própria Constituição estabelece matérias sobre as quais não

é possível a promulgação de Emendas, dentre as quais se destacam os direitos
fundamentais.

Conforme afirma Barboza (2014, p.81), alçados a uma hierarquia superior,

os direitos fundamentais essenciais para o Estado Constitucional de Direito,
saem jogo político, estando protegidos contra as suas deliberações.
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Assim, a priori, os assuntos envolvendo direitos fundamentais não podem

ser objeto de Emenda, o que poderia conduzir fatalmente à ideia de supremacia
do Poder Judiciário, que tem por atribuição decidir sobre tais matérias, e, a par-

tir daí justificar as críticas que a ele se atribuem por conta de possível déficit de
legitimidade democrática de tais decisões.

Por tal razão quando se tratar de temas de direitos fundamentais, muito

embora possível a elaboração de Súmulas Vinculantes, o STF deverá agir com

mais cautela, ante a maior dificuldade do estabelecimento de um processo de
diálogo.

Nesse sentido, deve-se exigir que o STF, assim, compreenda a teoria dos

diálogos institucionais como mecanismo de autocontenção, ou seja, a partir da
perspectiva de que o Tribunal é partícipe, em igualdade de condições com os
demais poderes na tarefa de concretização da Constituição.

CONCLUSÃO
O objeto do presente estudo é o instituto da Súmula Vinculante. A dife-

rença conceitual entre decisão judicial, precedente e Súmula que tem diferenças

práticas, um tema que será central na discussão envolvendo o futuro do processo
civil no Brasil, na medida em que o Novo Código de Processo Civil, cuja entrada

em vigor se avizinha, traz como uma das novidades a tentativa de estabelecer um

sistema de precedentes obrigatórios, elegem as Súmulas Vinculantes como um
dos mecanismos para uniformização da jurisprudência.

No que se refere especificamente ao instituto da Súmula Vinculante, ob-

serva-se que, passados mais de dez anos de sua inserção na Constituição de edi-

tadas 56 Súmulas Vinculantes pelo STF, em nossa visão, a discussão que se deve
travar diz respeito à forma pela qual é possível realizar uma adequada leitura
constitucional do instituto.

A conclusão a que se chega é que a leitura constitucional adequada da Sú-

mula Vinculante passa pelo efetivo respeito aos requisitos constitucionais para
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a sua edição, e que o aporte doutrinário da teoria dos diálogos institucionais

pode ser importante para subsidiar a aparente tensão entre Súmula Vinculante
e democracia.

Registra-se ainda que é importante considerar o aporte da teoria dos di-

álogos institucionais para fins de se afirmar, de um lado, que o Poder Legisla-

tivo deve estar permanentemente atento às decisões do Judiciário em matéria
constitucional, para que, caso entenda que estas não são as mais adequadas para

a mais efetiva concretização da Constituição, promova o debate público sobre
a questão, e, por meio do instrumental jurídico de que dispõe, realize eventuais
alterações legais e constitucionais, quando isso for possível.

De outro lado, analisando-se o aporte doutrinário da teoria dos diálogos

institucionais sob a perspectiva do Poder Judiciário, deve-se considerá-la para

que o próprio STF a considere como mecanismo de autocontenção, que impõe

cautela no momento das decisões, sobretudo em matéria de direitos fundamentais.

A Súmula Vinculante pode cumprir papel função de atribuir previsibili-

dade ao conjunto de decisões acerca da matéria constitucional, proporcionando

segurança e estabilidade às decisões em matéria constitucional, desde que seja
proporcionado pelo STF, o devido tempo de maturação para a afirmação das

teses sustentadas, desde que se permita solidificar determinado entendimento,
mediante a reiteração de julgamentos, permitindo-se identificar claramente qual
a razão de decidir e o alcance fático da Súmula.

Entende-se haver vantagem, nesse ponto, na visão defendida pela teoria

dos diálogos institucionais, que não concebe a existência de supremacia nem
do Judiciário nem do Legislativo, mas sim como partícipes de um processo de
diálogo, por meio da concepção de última palavra provisória. Com efeito, o déficit de legitimidade é suprido quando se tem em mente que a revisão judicial é

parte de um diálogo, pois aberta à reversão, modificação ou anulação pelo Poder
Legislativo. Provoca-se um debate público que prestigia o processo democrático
é prestigiado, a uma, pela inclusão da questão decidida na agenda legislativa, de

tópicos sobre os quais o Legislativo tenha preferido não ter lidar, e porque força
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o Legislativo, em caso de pronunciamento sobre a matéria, a atribuir maior peso
aos valores da Carta que foram identificados pela Corte.
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7
O (DES)ORDENAMENTO LEGAL
DO DIREITO DOS ANIMAIS
Fernanda Andrade27

INTRODUÇÃO
Em 1997, no Terceiro Colóquio de Cerisy, Jacques Derrida, cuja obra era

eixo da reunião, proferiu a aula posteriormente publicada com o título “O ani-

mal que logo sou”. Nesse texto, Derrida relata o encontro incômodo dele próprio
com sua gata, tomando como ponto de partida o olhar desse animal e, principalmente, o perceber-se olhado por ele. Ao questionar “quem sou eu”, surpreendido

pelo olhar de um animal, Derrida apresenta uma experiência que desobjetifica o
animal que lhe dirige o olhar.

A objetificação dos animais, que possibilita sua propriedade e instrumen-

talização, encontra suporte na filosofia da consciência, defendida por René Des-

cartes. Para o cartesianismo, os animais são como um relógio, composto apenas
de rodas e de molas; não possuem razão, uma vez que não apresentam a mesma

habilidade de fala que os humanos; e não poderiam sofrer, porque não têm condições mentais para tanto. Para a perspectiva cartesiana, se os animais não de27 Advogada. Professora. Mestre em Direito. Especialista em Direito Constitucional Contemporâneo. E-mail: fernandaandrade.advocacia@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3584252882657478.
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monstram a mesma capacidade de fala humana, podem ser mortos para servir de

comida, caçados por divertimento, usados em experimentos letais e vivissecção,
esfolados para produzir roupas, etc.

É possível, em contrariedade ao cartesianismo, apontar que pesquisas atuais

revelam o que Descartes não sabia e demonstram a consciência e a capacidade

de comunicação dos animais. Contudo, a capacidade de utilizar uma linguagem
não é relevante para a questão de como um ser deve ser tratado, a menos que
pudesse ser relacionada com a capacidade de sofrer.

A objetificação animal ainda está arraigada no sistema jurídico. Mas novos

olhares legislativos, doutrinários e jurisprudenciais vêm provocando reflexões e

questionamento sobre o status jurídico dos animais, ainda que, no momento, em
meio a contradições, avanços e retrocessos.

Derrida questionou a sua condição a partir da visão de um gato – “quem

sou eu” –. Questiona-se, aqui, o que é esse gato – e todos os animais – para o

direito. O objetivo deste artigo, desta forma, consiste em investigar a legislação
brasileira que disciplina a matéria, demonstrando as incoerências e incompatibilidades existentes na positivação pátria. É preciso olhar e enfrentar juridicamente o tema.

O desenvolvimento da pesquisa está pautado no método de abordagem

dialético, posto que confronta posições e considera os conteúdos abordados inseridos em um contexto social, em que transcendem relações e contradições.

O DIREITO DOS ANIMAIS E A LEI BRASILEIRA
A utilização da expressão “direito dos animais” tem sobre si a compreensão

de possibilidade de direitos titularizados por animais – o que deve ser interpretado como o direito conferido aos animais não humanos pelos animais huma-

nos. A animalidade é tanto humana quanto não humana; por praticidade, em

maior escala, utilizar-se-á a palavra “animais” para a referência a “animais não

humanos”. Embora o direito seja antropogênico – criado por seres humanos –,
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não está fadado a ser antropocêntrico – definido pela ideia de que apenas o ser

humano tem valor intrínseco e tudo mais possui valor instrumental, em função
dos interesses humanos –. Ser uma criação humana não implica que o direito

não possa admitir valor inerente a seres não humanos, rompendo com a barreira
antropocêntrica.

Animais humanos e animais não humanos são seres sencientes. Carlos Na-

conecy (2006, p. 117) explica que um ser senciente tem capacidade de sentir, importa-se com o que sente e experimenta satisfação e frustração. Seres sencientes
percebem ou estão conscientes de como se sentem, onde e com quem estão e

como são tratados. Possuem sensações como dor, fome e frio; emoções relacio-

nadas com aquilo que sentem, como medo, estresse e frustração; percebem o que
está acontecendo com eles; são capazes de apreender com a experiência; são ca-

pazes de reconhecer seu ambiente; têm consciência de suas relações; são capazes
de distinguir e escolher entre objetos, animais e situações diferentes, mostrando

que entendem o que está acontecendo em seu meio; avaliam aquilo que é visto

e sentido e elaboram estratégias concretas para lidar com isso. Importa dizer,
senciência não é o mesmo que sensibilidade; organismos unicelulares, vegetais,
etc., apresentam sensibilidade, mas não senciência. Seres sencientes interpretam

as sensações e informações que recebem do ambiente por meio de cognição e
emoções.

A propósito, em 7 de julho de 2012, renomados neurocientistas, neuro-

farmacologistas, neurofisiologistas e neuroanatomistas reuniram-se na Uni-

versidade de Cambridge (Reino Unido) para rever as teses científicas sobre a
experiência da consciência e do comportamento semelhante entre animais hu-

manos e não humanos. Dessa conferência resultou a “Declaração de Cambridge”
– firmada por Philip Low, Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno

Van Swinderen, e Christof Koch –, que proclamou ser induvidoso que todos
os mamíferos, aves, polvos, alguns insetos e “muitas outras criaturas” ostentam
consciência e capacidade de exibir comportamentos intencionais28.

28 CAMBRIDGE. Francis Crick Memorial Conference. The Cambridge Declaration on Consciousness, de 7 de julho de 2012. Disponível em: <http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf>. Acesso em: 01 Ago. 2016.
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Contudo – e ressalta-se – o direito dos animais não trata sobre uma “igual-

dade fática” entre homens e animais, mas constrói, como se depreende das lições
de Peter Singer (2013, p. 05, 14-15), em sua obra “Libertação Animal”, o princípio da “igual consideração de interesses”:

Há importantes diferenças óbvias entre os humanos e os outros animais,
e estas diferenças devem traduzir-se em algumas diferenças nos direitos
que cada um tem. Todavia, o reconhecimento deste fato não constitui
obstáculo à argumentação a favor da ampliação do princípio básico da
igualdade aos animais não humanos. As diferenças que existem entre homens e mulheres também são igualmente inegáveis, e os apoiantes da Libertação das Mulheres têm consciência de que estas diferenças podem dar
origem a diferentes direitos. [...] Uma vez que os cães não podem votar,
não faz sentido falar do direito canino ao voto. Não há razão para tanto a
Libertação das Mulheres como a Libertação Animal se envolverem nestas
discussões absurdas. A extensão do princípio básico da igualdade de um
grupo a outro não implica que devamos tratar ambos os grupos exatamente da mesma forma, ou conceder os mesmos direitos aos dois grupos,
uma vez que isso depende da natureza dos membros dos grupos. O princípio básico da igualdade não requer um tratamento igual ou idêntico;
requer consideração igual. A consideração igual para com os diferentes
seres pode conduzir a tratamento diferente e a direitos diferentes. [...] Se
um ser sofre, não pode haver justificação moral para recusar ter em conta
esse sofrimento. Independentemente da natureza do ser, o princípio da
igualdade exige que ao seu sofrimento seja dada tanta consideração como
ao sofrimento semelhante – na medida em que é possível estabelecer uma
comparação aproximada - de um outro ser qualquer. Se um ser não é
capaz de sentir sofrimento, ou de experimentar alegria, não há nada a ter
em conta. Assim, o limite da senciência (utilizando este termo como uma
forma conveniente, se não estritamente precisa, de designar a capacidade
de sofrer e/ou, experimentar alegria) é a única fronteira defensável de preocupação relativamente aos interesses alheios.
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Assim, a senciência é necessária e suficiente para assegurar que um ser pos-

sui interesses – no mínimo o de não sofrer (SINGER, 2013, p. 09, 13, 15). Tom

Regan (2006, p. 65-66), também a partir do critério da senciência, apresenta

a compreensão dos animais como “sujeitos de uma vida”, com valor inerente,
como expõe em sua obra “Jaulas Vazias”:

O que eu tinha aprendido sobre direitos humanos provou ser diretamente
relevante para aminha reflexão sobre os direitos animais. Se os animais
têm direitos ou não depende da resposta verdadeira a uma pergunta: Os
animais são sujeitos-de-uma-vida? Esta é a pergunta que precisa ser feita
sobre os animais porque é a pergunta que precisamos fazer sobre nós.
Logicamente não podemos nos colocar diante do mundo e declarar: O
que esclarece o porquê de termos direitos iguais é o fato de sermos todos
igualmente sujeitos-de-uma-vida; mas outros animais, que são exatamente como nós enquanto sujeitos-de-uma-vida, bem, eles não têm nenhum
direito! [...] Então, eis a nossa pergunta: entre bilhões de animais não humanos existentes, há animais conscientes do mundo e do que lhes acontece? Se sim, o que lhes acontece é importante para eles, quer alguém
mais se preocupe com isso, quer não? Se há animais que atendem a esse
requisito, eles são sujeitos-de-uma-vida. E se forem sujeitos-de-uma-vida, então têm direitos, exatamente como nós. Devagar, mas firmemente
compreendi que é nisso que a questão sobre direitos animais se resume.

Pensar e compreender o direito dos animais reclama a verificação da legis-

lação que disciplina a matéria29. O direito é um complexo sistema, que possui

na lei30 sua principal fonte. Fonte é origem, é princípio, é causa. A metáfora das

fontes é utilizada em grande escala nos manuais de direito, por meio da qual
se pode identificar o que pode gerar direito, pois, assim como “a água verte de
fontes, o direito também surgiria de algo” (COELHO, 2003, p. 27). Embora o
direito não possa ser resumido a um conjunto de leis emanadas pelas autoridades competentes de acordo com a organização política do Estado, as leis, como

29 A verificação da legislação que disciplina a matéria, aqui, é realizada sobre os principais marcos federais e alguns apontamentos de legislação estadual e municipal. O objetivo não é catalogar
todo o aparato legislativo, mas demonstrar as incoerências e insuficiências da legislação pátria, no
objeto do estudo.
30 A referência que se faz à “lei”, engloba todas as modalidades que compõem o processo legislativo.
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fontes, são importantes referências que auxiliam na formação do convencimento
de quem interpreta e aplica o direito31.

Um olhar voltado para a Constituição Federal, Código Civil, Decretos e

algumas leis ordinárias e regulamentações administrativas, revela o lugar de in-

definição e incerteza que os animais ocupam na legislação brasileira, o que pode
ser retratado como um “limbo jurídico”32 (OLIVEIRA, 2011).

A Constituição Federal, nos artigos 23, inciso VII33 e 225, inciso VII34,

prevê que as três esferas do poder público possuem competência para preservar
a fauna; que “todos” possuem o direito ao meio ambiente equilibrado, “essencial

à sadia qualidade de vida”; e, ainda, que incumbe ao poder público proteger a
fauna, ficando “vedadas” as práticas que “submetam os animais à crueldade”.

Tais dispositivos constitucionais implicam no estabelecimento de um de-

ver constitucional de preservação. O artigo 225 apresenta um direito e um dever,
tanto do Estado quanto da coletividade, de prestar e defender a proteção am-

biental. Emerge do dispositivo constitucional um princípio de convivência de

todas as formas de vida. Mesmo sem menção expressa à proteção dos animais

no caput, acredita-se que a expressão “todos” compreende a vida em todas as suas
formas.

O inciso VII do § 1º do artigo 225, apresenta um caráter defensivo e pres-

tacional de proteção aos animais e de vedação à crueldade. Trata-se de uma

linha de conduta que, como norma constitucional, fundamenta o Estado Demo31 Refere-se, aqui, tanto às decisões dos juristas, quanto às decisões das pessoas que, na sociedade, decidem agir ou não conforme o direito, como no exemplo de um “homem faminto que, ao
passar por uma barraca de frutas, não arrebata uma maçã” (GRAU, 2002, p. 39).
32 O sentido da palavra “limbo”, no texto, é empregado como “lugar de indefinição e incerteza”.
33 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
[...]
34 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
[...]
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crático de Direito e promove uma consciência social. A vedação constitucional
à crueldade concebe uma identificação dos animais com interesses próprios e

autônomos dos humanos. Esta prescrição é o ponto de partida principal para
a defesa do direito dos animais no direito brasileiro atual, em face da qual não

seria possível admitir qualquer tipo de exploração institucionalizada dos animais
sem violação da norma constitucional. Contudo, não é essa a realidade jurídica
(nem constitucional) que se verifica.

Coexistem com os já citados dispositivos constitucionais, os artigos 23,

inciso VIII35 e 24, inciso VI36 da Constituição Federal, que preveem ser de com-

petência do poder público o fomento à produção agropecuária e a autorização
legislativa para a caça e pesca.

O abate de animais para alimentação, utilização de peles ou entretenimen-

to (caça e pesca), portanto, é abordado na Constituição Federal. A Constituição

Federal incentiva a pecuária e determina que a União, os estados e o Distrito
Federal legislem sobre caça, pesca e fauna. A determinação constitucional de

regulamentação demonstra uma preocupação antropocêntrica, mitigada e sem
atribuição de valor intrínseco à vida de cada animal instrumentalizado.

O cotejo dos artigos constitucionais até aqui citados, demonstra que, ao

mesmo tempo em que existe um dever de proteção aos animais, não sendo per-

mitida a prática de crueldade, o abate de animais para a alimentação humana e
para a utilização de suas peles (couro, pelos, penas) para fins humanos, é permitido e incentivado constitucionalmente. Dito de outro modo, não se pode maltratar, mas se pode matar (para a satisfação humana), cindindo-se, dessa forma
(e como se isso fosse possível), o sentido da morte do sentido de crueldade.

35 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
[...]
36 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
[...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
[...]
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Pertinente que se indague sobre a coerência (e sobre o benefício para os

animais) do reconhecimento de um mitigado direito (não serem submetidos à
crueldade) sem o reconhecimento, conjuntamente, do direito à vida, à liberdade

e à integridade física e psíquica. Não permitir a crueldade e, ao mesmo tempo,
incentivar a reprodução, confinamento e morte de animais desperta apreensão e
a necessidade de uma nova postura.

Outra indagação que surge, refere-se ao fato de que embora não exista

oposição jurídica à pecuária (é, inclusive, incentivada constitucionalmente), a

opinião pública e o aparato estatal, paradoxal e incoerentemente, estarrecem-se

diante da descoberta de um abatedouro de cães e gatos37. Algumas espécies,
então, além da humana, teriam direito à vida, além do direito de não serem sub-

metidas a práticas cruéis. Critérios arbitrários e desarrazoados, como a beleza e a

simpatia humana (que podem variar conforme a cultura e o momento histórico),
conduzem à realidade jurídica de que alguns animais têm direito à vida (animais

belos e/ou simpáticos aos humanos) e outros não (“animais de panela”) – o que
evidencia uma postura jurídica especista38.

Embora a Constituição Federal vede a prática de crueldade contra os ani-

mais, o Código Civil os enquadra na categoria de “coisas”39, fungíveis, suscetíveis

37 “De propriedade de um casal, que foi preso em flagrante nesta quinta, o abatedouro ficava
nos fundos de uma casa. ‘Eles matavam com um machado e, depois, queimavam o couro com
maçarico’, afirmou o delegado Anderson Giampaoli, da 2ª Delegacia de Saúde Pública. Semanalmente, eram vendidas dez carcaças, cada uma variando entre R$ 180 e R$ 220, diz a polícia. [...]
No freezer da casa, a polícia encontrou 70 quilos de carne, que incluía, além dos cães, dois gatos
inteiros. Segundo os investigadores, o dono da casa contou que pegava qualquer animal na rua.
Alguns eram mantidos no quintal esperando pela encomenda” (G1. Polícia prende donos de restaurantes suspeitos de vender carne de cachorro. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/
SaoPaulo/0,,MUL1376300-5605,00.html>. Acesso em: 16 Nov. 2009).
38 “Explorar um indivíduo porque ele pertence a uma espécie biológica diferente da nossa é
um tipo de preconceito [...] e isso se chama ‘especismo’. Na prática, isso ocorre quando se abraça
um preconceito contra animais só porque são animais. O especismo [...] consiste no tratamento
inferior, discriminatório e diferenciado por parte dos membros de uma classe privilegiada (a ‘superior’) daqueles indivíduos que estão fora dessa classe, e para o qual não há uma boa justificativa”
(NACONECY, 2006, p. 69-70).
39 “Coisa é tudo o que existe além dos sujeitos de direito; se tem valor econômico, isto é, quantificável em dinheiro, é chamada de ‘bem’” (COELHO, 2012).
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à propriedade, à venda e ao penhor, conforme demonstram os seus artigos 445,
§2º40; 93641; 1.313, inciso II42; e 1.44643.

O tratamento dos animais como coisas (como seres a serviço da humanida-

de, sem valor intrínseco) é verificado em toda a legislação que regulamenta a sua
utilização para alimentação, vestuário, utensílios, entretenimento, experimenta-

ção científica, e toda a forma de instrumentalização animal para fins humanos.
Se tais utilizações são regulamentadas é porque são permitidas, e, portanto, a
preocupação com a vida, com a liberdade e com a integridade física e psíquica
dos animais é inexistente ou apenas bem-estarista44. Em sua grande maioria, os

“avanços” legislativos verificados para a proteção animal se referem à preservação
das espécies e à diminuição do sofrimento na instrumentalização.

A “proteção” em sentido semelhante existe desde antes do constituciona-

lismo atual. A Lei nº 5.197/67 dispõe sobre a “proteção à fauna”, especialmente

em relação à regulamentação da caça. Em seu artigo 1º, a Lei proíbe a caça de
animais que compõe a fauna silvestre. Mas, em que pese a importância da proi-

40 Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo
de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já
estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.
[...]
§ 2o Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo
antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.
41 Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar
culpa da vítima ou força maior.
42 Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no
prédio, mediante prévio aviso, para:
[...]
II - apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem casualmente.
[...]
43 Art. 1.446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam sub-rogados no penhor.
[...]
44 “[...] a teoria do bem-estar animal assume a posição de que para um tratamento legítimo para
com os animais não humanos, é suficiente que [...] certas salvaguardas sejam utilizadas e não seja
praticado nenhum tipo de ‘mal desnecessário’. Qual crueldade é necessária? [...] A teoria dos direitos dos animais aponta uma perspectiva diferenciada, para uma ‘visão dos direitos’, por sua vez,
por rejeitar a premissa de que animais sejam coisa ou uma forma de propriedade, e por entender
que ao menos alguns deles possuam interesses efetivamente protegíveis por ‘direitos’, proclama
que não podem ser submetidos a qualquer forma de exploração, ainda que cercada de todas as
pretensas ‘salvaguardas’ para se evitar o paradoxal ‘sofrimento desnecessário’” (MEDEIROS, 2013,
p. 164-165).
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bição, a Lei possibilita inúmeras exceções ao permitir a prática diante de “peculiaridades regionais”45. A Lei também estimula a formação e funcionamento de
sociedades com a finalidade de caça, tratando a prática como “esporte”46.

Com o mesmo cariz, e do mesmo ano, o Decreto-Lei nº 221 dispõe sobre

“a proteção e estímulos à pesca”. Em grande parte, o Decreto-Lei está revogado.
Parte da revogação é atribuída à Lei nº 7.643/87, que proibiu a pesca de cetáceos
em águas jurisdicionais brasileiras, anteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei. A partir dessa proibição, foi possível o retorno das populações de várias

espécies já tidas como praticamente desaparecidas. No estado de Santa Cata-

rina, aonde está localizada a Área de Preservação Ambiental da Baleia Franca,
mais de cem baleias da espécie são avistadas anualmente junto à costa, vindas da

Antártida em busca de regiões mais quentes para a reprodução e amamentação
de seus filhotes (MEDEIROS, 2013, p. 58).

Ainda sobre a pesca, a Lei nº 11.959/2009 dispõe sobre a “Política Nacio-

nal de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e da Pesca” e “regula as atividades pesqueiras”, que podem ser comerciais, industriais, científicas, amadoras

(com a finalidade de lazer ou desporto) ou de subsistência. Dentre os objetivos

da Lei, encontra-se a preocupação com a preservação e conservação do meio
ambiente e da biodiversidade; os animais, no entanto, ainda são tratados como

meros “recursos”. Há o propósito de que espécies não sejam extintas, mas não há

interesse pelos animais capturados e mortos, na maioria das vezes por asfixia e
eviscerados ainda com vida47.

45 Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que
vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição,
destruição, caça ou apanha.
§ 1º Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida
em ato regulamentador do Poder Público Federal.
46 Art. 6º O Poder Público estimulará: a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades
amadoristas de caça e de tiro ao voo objetivando alcançar o espírito associativista para a prática
desse esporte.
47 A pesca também encontra regulamentação no Decreto nº 4.810/2003, que “estabelece normas
para operação de embarcações pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto mar e por meio de
acordos internacionais”. Tal Decreto é voltado para a política econômica, sem preocupação com a
proteção animal, em qualquer dimensão.
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Sobre o abate de “animais de açougue”, “aves domésticas” e “animais sil-

vestres criados em cativeiro”, encontra-se a Instrução Normativa nº 03/200048,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que apresenta “Mé-

todos de Insensibilização para o Abate Humanitário”, a fim de “evitar a dor e
o sofrimento”. É mister vincar o inevitável paradoxo que o propagado e propagandeado “abate humanitário” carrega: A busca de melhor trato dos animais

referidos na Instrução baseia-se na ideia de que é errado sujeitá-los a sofrimento

desnecessário (o que não se desconsidera totalmente como “avanço”); porém,
justamente o ato de matar os animais que o ser humano não tem necessidade de
comer, é o maior dos sofrimentos desnecessários.

A ideia de que os animais não devem ser sujeitados a sofrimento desneces-

sário (em que pese a ideia da morte desnecessária ainda não ter sido alcançada),
também é verificada nas legislações municipais que proibiram a produção do
foie gras49, o que constitui, na sua medida, uma conquista do direito dos ani-

mais. Exemplificativamente, a Lei Municipal nº 9.818/2016, do município de
Goiânia (GO)50, proibiu a “produção de produtos alimentícios que derivem do
processo de alimentação forçada de animais”.

Outras formas de instrumentalização animal para entretenimento huma-

no, além da caça e pesca, estão presentes em zoológicos, circos, esporte, rodeios,
manifestações culturais e comércio de pets.

48 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 3, de
17 de janeiro de 2000, Aprova o Regulamento técnico de métodos de insensibilização para o abate
humanitário de animais de açougue. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/
file/Desenvolvimento_Sustentavel/Producao-Integrada-Pecuaria/IN%2003%20de%202000.
pdf>. Acesso em: 17 Jun. 2016.
49 “Para produzir o foie gras, patos e gansos têm canos enfiados em suas gargantas para receber
uma alimentação forçada em quantidades exageradas. Após o fígado expandir até 12 vezes mais
do que o tamanho normal e atingir 60% de gordura, os animais, que sofrem bastante durante
todo o processo, são mortos. Assim, os fígados gordos e doentes são vendidos a altos preços em
restaurantes e empórios como uma ‘iguaria’ de luxo” (FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA ANIMAL. Goiânia aprova proibição da produção e comércio do foie gras. Disponível
em: <http://www.forumanimal.org/#!Goiânia-aprova-proibição-da-produção-e-comércio-dofoie-gras/cm95/573b8e3d0cf233ef7137b0bc>. Acesso em: 16 Jun. 2016).
50 GOIÂNIA/GO. Lei nº 9.818, de 13 de Maio de 2016. Proíbe a produção de produtos alimentícios que derivem do processo de alimentação forçada de animais. Disponível em <http://
www.goiania.go.gov.br/sistemas/sileg/asp/sileg01020r1.asp?txt_cd_leg=58117>. Acesso em: 16
Jun. 2016.

164 - OPINIO IURIS V

O estabelecimento e o funcionamento dos jardins zoológicos está discipli-

nado pela Lei nº 7.173/1983. A Lei considera jardim zoológico qualquer coleção de animais silvestres mantidos em cativeiro ou em semiliberdade, expostos

à visitação pública. Em seu artigo 7º51, determina que as instalações deverão
atender aos “requisitos mínimos de habitabilidade, sanidade e segurança de cada
espécie, atendendo às necessidades ecológicas, ao mesmo tempo garantindo a

continuidade do manejo”. Fica “em aberto” quais seriam os requisitos mínimos

de habitabilidade do animal silvestre e, principalmente, a dúvida quanto à possibilidade de haver habitabilidade do animal silvestre “em cativeiro ou em semiliberdade”, presos em jaulas ou aos limites do estabelecimento, em condições de

vida, em grande monta, muito distantes daquelas do seu meio natural. O mesmo

artigo demonstra preocupação com a “proteção e conforto do público visitante”.
Os animais utilizados em espetáculos circenses possuem “uma dose” de

proteção desde o Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais). O
artigo 6452 do Decreto-Lei prevê pena de prisão e multa para o tratamento de

animal com crueldade ou submetido a trabalho excessivo, bem como o aumen-

to de pena se o tratamento é conferido em exibição ou espetáculo público. O
Decreto-Lei, embora penalize a crueldade e o trabalho excessivo, não parece

compreender o trabalho forçado, a imposição de comportamento não natural e
os meios para alcançar os resultados pretendidos, por si só, cruéis.

Em atenção à essa realidade, leis estaduais e municipais têm, progressiva-

mente, proibido a utilização de animais em apresentações circenses, como, por

exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual nº 3.714/2001.
Pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal a ADI nº 3.595, ajuizada
pelo então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, contra o Código de

51 Art. 7º As dimensões dos jardins zoológicos e as respectivas instalações deverão atender
aos requisitos mínimos de habitabilidade, sanidade e segurança de cada espécie, atendendo às
necessidades ecológicas, ao mesmo tempo garantindo a continuidade do manejo e do tratamento
indispensáveis à proteção e conforto do público visitante.
52 Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo:
Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar
público ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo.
§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou
tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público.
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Proteção dos Animais do Estado, a Lei Estadual nº 11.977/200553, que proíbe
a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses, em provas de

rodeio e em todo espetáculo que induza o animal à atividade ou comportamento
não natural.

Com o mesmo escopo, um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) foi

assinado, em 2006, entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o

Beto Carreiro Show, para retirar do picadeiro desse estabelecimento cães, coe-

lhos, cavalos e demais animais que, até então, estavam “trabalhando” na indústria
do entretenimento (MEDEIROS, 2013, p. 233).

Não se olvide que o trabalho não consentido e a imposição de comporta-

mento não natural também são verificados em esportes que utilizam os animais,
como, por exemplo, os esportes equestres. Regulamentado pela Confederação
Brasileira de Hipismo, o esporte, notoriamente, força os animais a práticas
determinadas e em relação às quais não podem optar; impõem-lhes uma vida

antinatural; confina e reproduz os animais com a finalidade das competições;
causa-lhes frequentes acidentes e morte súbita decorrentes do esforço.

A Lei nº 10.519/2002 regulamenta as atividades de rodeio, assim compre-

endidas as “atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço”54.
A abordagem da Lei é flagrantemente antropocêntrica: Enfatiza a “habilidade

do atleta em dominar o animal com perícia”. Trata-se de atividade tão brutal,
que houve a necessidade de descrição legislativa dos “apetrechos técnicos” que
podem ser utilizados e dos que são proibidos na montaria55. Como visto, pende

de julgamento no Supremo Tribunal Federal a ADI nº 3.595, contra o Código
53 Artigo 21 - É vedada a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses.
Artigo 22 - São vedadas provas de rodeio e espetáculos similares que envolvam o uso de
instrumentos que visem induzir o animal à realização de atividade ou comportamento que não se
produziria naturalmente sem o emprego de artifícios.
54 Art. 1o A realização de rodeios de animais obedecerá às normas gerais contidas nesta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se rodeios de animais as atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são avaliados a habilidade do atleta em dominar o animal com
perícia e o desempenho do próprio animal.
55 Art. 4o Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características do
arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem obedecer às normas
estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo as regras internacionalmente aceitas.
§ 1o As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com dimensões
adequadas para garantir o conforto dos animais.
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de Proteção dos Animais do Estado de São Paulo, que proíbe as provas de rodeio.

Manifestações culturais com o uso de animais, já foram declaradas incons-

titucionais pelo Supremo Tribunal Federal. É o caso do Recurso Extraordinário
nº 153.531-8-SC56, julgado em 1997, em que entidades de defesa dos direitos

dos animais, em ação civil pública, julgada procedente pelo Tribunal Constitucional, pleitearam compelir o Estado de Santa Catarina a legislar ou agir administrativamente, coibindo a “farra do boi”. Também é o caso da Ação Direta

de Inconstitucionalidade nº 1.856-RJ57, julgada em 2011, proposta pelo Procurador Geral da República, julgada procedente, com a declaração de inconsti-

tucionalidade da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 2.895/98, que autorizava e
regulamentava a “rinha de galo”.

Ainda sobre a instrumentalização animal para entretenimento humano,

chega-se à “produção” e comércio de “animais de estimação”. A Resolução nº

1.069/201458, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, dispõe sobre di-

retrizes gerais de responsabilidade técnica em “estabelecimentos comerciais”. A

Resolução estabelece princípios para a exposição, manutenção, higiene, estética

e venda ou doação de animais que os estabelecimentos comerciais devem adotar

para promover a segurança, a saúde e o bem-estar dos animais sob seus cuidados.
Em que pese, muitas vezes, os animais adquiridos para companhia humana

sejam tratados adequadamente (humanos também costumam cuidar bem de

objetos como carro e roupas), há uma inafastável história precedente de repro§ 2o Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou qualquer outro
instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo aparelhos que provoque1m choques
elétricos.
§ 3o As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto para o animal.
56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 153. 531.8-SC. Disponível
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=211500>. Acesso
em: 18 Jun. 2016.
57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 1.856-RJ. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628634>.
Acesso em: 18 Jun. 2016.
58 BRASIL. Conselho Federal de Medicina Veterinária. Resolução nº 1.069, de 27 de outubro de 2014. Dispõe sobre Diretrizes Gerais de Responsabilidade Técnica em estabelecimentos
comerciais de exposição, manutenção, higiene estética e venda ou doação de animais, e dá outras
providências. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/RESO%201069_2014%20(1).
pdf>. Acesso em: 18 Jun. 2016.
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dução forçada, exploração, confinamento, objetificação e sofrimento, além de

contribuição para o aumento de animais (em especial cães e gatos) em situação
de abandono e de maus-tratos decorrentes da falta de responsabilidade humana

e da frustração da expectativa quanto ao comportamento dos animais adquiridos.

O abandono e a reprodução indiscriminada geram, além de solidão e sofri-

mento, o desenvolvimento e disseminação de doenças e zoonoses. Sem culpa e
sem alternativas, os animais são recolhidos pelos Centros de Controle de Zoonoses (CCZs), geralmente existentes nos grandes centros urbanos. A função dos
CCZs deveria ser a de apartar e tratar os animais doentes, mas, na prática, atuam
no controle da superpopulação de animais errantes, com a utilização de métodos

de confinamento e extermínio que violam as leis físicas, químicas, biológicas

e psíquicas que os animais possuem (MEDEIROS, 2013, p. 214-215). Como
possíveis soluções para minimizar tal realidade, visualiza-se a conscientização

humana sobre a guarda responsável, políticas públicas de castração, dissuasão

da compra de filhotes e estímulo à adoção responsável de animais abandonados.
O tratamento dos animais como coisas a serviço dos humanos, também é

verificado na sua utilização para trabalhos forçados, como nos veículos de tração

animal. Esse meio de transporte é comum nas cidades brasileiras, geralmente

por comodismo, por economia e por não exigir permissão legal para guiar. As
legislações de regulamentação (horas de trabalho diárias, carga, etc.) pouca efi-

cácia possuem, dada a dificuldade de fiscalização. Por isso, com frequência, os

animais usados para a tração são explorados até a exaustão, sob circunstâncias
desfavoráveis, sem a manutenção necessária e sem assistência veterinária.

A regulamentação da tração animal, além de ineficaz (por falta de fiscali-

zação), pouco acrescenta na realidade de escravização e sofrimentos impingida
aos animais utilizados. Atentos a isso, municípios estão proibindo a utilização

dos veículos de tração animal, como, por exemplo, o município de Curitiba/PR,
através da Lei Municipal nº 13.908/201159. Mas, enquanto algumas legislações

59 CURITIBA/PR. Lei nº 13.908, de 20 de dezembro de 2011. Estabelece, no âmbito do
município de Curitiba, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus
tratos aos animais e dá outras providências. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/
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municipais avançam, outras, embora contemporâneas, tornam a legalizar a escravidão animal. É o caso da Lei Complementar Municipal nº 521/201560, do município
de Florianópolis/SC, que permite a tração com carga até o peso do animal, em locais
privados, na região periférica, para passeios turísticos e em baias autorizadas61.

O “limbo jurídico” no qual os animais se encontram também é retratado no

conteúdo da nova lei de vivissecção no Brasil, que revogou a Lei nº 6.638/1979.
Trata-se da Lei nº 11.794/2008, conhecida como Lei Arouca62, que regulamen-

ta o uso de animais como colaboradores não-voluntários de pesquisas científicas.
A Lei Arouca quebra o princípio da proibição do retrocesso, seja em relação à
Lei anterior, seja em relação à Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal, vigente há dez anos quando da entrada em vigor

da Lei Arouca, proíbe o tratamento cruel para com os animais, paradigma que
foi ignorado. A Lei Arouca, num evidente retrocesso de sentido, permite que se
submetam os animais à “dor”, “angústia” e “intensos sofrimentos”.

A Lei Arouca inclui a possibilidade de atividade de vivissecção em estabe-

lecimentos de ensino médio, o que era proibido pela Lei anterior. Essa proibição
“não era mera cosmética legislativa, existia porque o procedimento é violento, é

brutal, expõe o animal à crueldade (ambos os animais – humano e não humano)”
e possui validade científica e didática duvidosa (MEDEIROS, 2013, p. 56-57).

pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2011/1390/13908/lei-ordinaria-n-13908-2011-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-curitiba-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 22 Jun. 2016.
60 FLORIANÓPOLIS/SC. Lei nº 521, de 10 de julho de 2015. Dispõe sobre a redução gradativa da circulação de veículos de tração animal no município de Florianópolis e dá outras
providências. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2015/53/521/lei-complementar-n-521-2015-dispoe-sobre-a-reducao-gradativa-da-circulacao-de-veiculos-de-tracao-animal-no-municipio-de-florianopolis-e-da-outras-providencias?q=521>. Acesso em: 22 Jun. 2016.
61 Alternativa à tração animal que vem ganhando repercussão nacional, é o projeto “Cavalo de Lata”,
desenvolvido pelo engenheiro gaúcho Jason Duani Vargas, com o propósito de substituir cavalos e carroças por carrinhos elétricos na coleta seletiva de lixo. O invento pretende acabar com maus-tratos a
animais, melhorar a qualidade de vida de catadores e minimizar a interferência no trânsito. (ZH Notícias. Cavalo de lata criado em Santa Cruz do Sul viaja o país a convite de governos e empreendedores.
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/09/cavalo-de-lata-criado-em-santacruz-do-sul-viaja-o-pais-a-convite-de-governos-e-empreendedores-4259362.html>. Acesso em: 18
Jun. 2016).
62 Em referência ao seu autor, o sanitarista e deputado federal Sérgio Arouca.
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O sentido de crueldade, sob o prisma da Lei Arouca, não se relaciona com o

sofrimento impingido, mas com o propósito pelo qual o sofrimento é emprega-

do – ainda que sem o consentimento daquele que experimenta o sofrimento. Há
uma desconsideração daquele que padece a violência, deixando-se a avaliação da
correção da conduta ao arbítrio das intenções que a impulsionaram. Assim, por

exemplo, pingar um produto químico nos olhos de um cão ou de um coelho por
“satisfação” ou “sem um propósito” é prática cruel; não será cruel se for feito sob

a alegação de buscar um medicamento. Cruel, nessa perspectiva, não é pingar a

substância química nos olhos, pois a crueldade depende do motivo pelo qual se
faz isso (OLIVEIRA, 2013, p. 35-64).

Com atenção a esse inusitado conceito de crueldade, progressivamente,

visualizam-se avanços em relação à Lei Arouca, como é o caso da Lei Municipal

nº 11.955/201563, do município de Porto Alegre (RS), que proíbe a utilização de
animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e
de produtos de higiene pessoal.

Outro flagrante exemplo de retrocesso do direito dos animais, em relação

à Constituição Federal, é a Lei Estadual do Estado do Rio Grande do Sul nº

12.131/2004, que acresceu um parágrafo único ao artigo 2º da Lei Estadual nº

11.915/03 – Código Estadual de Proteção aos Animais. Tal parágrafo estabeleceu que não se enquadra na vedação de ofensa ou agressão física aos animais

“o livre exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana”. Mais
uma vez, impõe-se a reflexão (além da proibição do retrocesso e da vedação

constitucional e legal à crueldade) acerca da perspectiva e fins da crueldade, já
que, pela nova redação da referida lei, a instrumentalização e o sacrifício para
fins religiosos não é vedada, ou seja, a utilização dos animais para essa finalidade

não seria cruel. A inconstitucionalidade dessa lei estadual é objeto do Recurso
Extraordinário nº 494.601, pendente de julgamento.

63 PORTO ALEGRE/RS. Lei nº 11.955, de 23 de novembro de 2015. Proíbe a utilização de
animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e de produtos de
higiene pessoal, bem como de seus componentes, no Município de Porto Alegre e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/netahtml/sirel/atos/Lei%2011955>.
Acesso em: 23 Jun.2016.
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Ainda que o Código Civil confira aos animais um status jurídico de coi-

sas, e mesmo diante de tantas realidades de coisificação animal legalizadas, é

possível afirmar que o automatismo animal desenvolvido por Descartes (1989,
p. 55-79) e que ainda hoje possui seguidores, já encontra alguns freios (ainda
que antropocêntricos, mitigados e bem-estaristas). Ao contrário do que afirmou
Descartes, os animais não são como “um relógio, composto apenas de rodas e

de molas” e não se pode dispor dos animais da mesma forma que se pode dispor

das coisas. É possível jogar o (próprio) relógio na parede, martelá-lo, atear fogo;
não se pode dispor dos animais da mesma forma, ainda que recebam constantemente tratamento jurídico de “coisas”.

Essa impossibilidade de dispor dos animais da mesma forma que se pode

dispor das coisas, além da proibição constitucional à crueldade, está evidenciada
na Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Em seu artigo 3264, a Lei criminaliza os maus-tratos, prevendo pena de
detenção e multa para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais”.

A pena prevista para o crime de maus-tratos no referido artigo 32, é de

três meses a um ano de detenção, podendo ser aumentada de um sexto a um

terço caso ocorra a morte do animal em decorrência da prática abusiva. A pena

cominada faz com que o crime seja considerado de “menor potencial ofensi-

vo”, incluindo-o no âmbito da competência dos Juizados Especiais Criminais,
regulados pela Lei nº 9.099/95. Esse diploma legal prevê uma série de benefícios, dentre os quais a impossibilidade de prisão em flagrante (caso o autor

seja encaminhado ao juizado ou assuma o compromisso de a ele comparecer), a
possibilidade de composição civil dos danos e a transação penal com aplicação

de penas restritivas de direitos em lugar das restritivas de liberdade. Esses bene64 Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
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fícios reduzem a carga pedagógica e punitiva do crime, o que gera sentimento
de impunidade.

A criminalização dos maus-tratos na Lei dos Crimes Ambientais, coexis-

tindo com a compreensão dos animais como coisas (objetos de direito), faz com

que, juridicamente, a vida e a integridade física não sejam do próprio animal,
nem sejam eles vítimas dos crimes de maus-tratos que sofrem. A “vítima”, por
essa visão, em casos de maus-tratos, abusos e crueldades, seria o proprietário do
animal, a sociedade aviltada em sua civilidade65 ou o meio ambiente.

Nesse sentido, o cachorro envenenado; as aves silvestres aprisionadas; o

peixe asfixiado pela poluição de dejetos industriais; o albatroz coberto pelo óleo
derramado; a raposa morta para a extração da sua pele; o jacaré morto para a

retirada do seu couro; o coelho contaminado em laboratório; o rato levado à
vivissecção; os galos feridos e mortos em rinhas; a pantera trancafiada em zoológico; o leão preso e ferido para realização de apresentações circenses; cada

animal abandonado; a vaca ou a galinha mortos por sua carne, etc., nenhum
deles é a vítima da dor, da subjugação e do sofrimento que padecem, já que não
são sujeitos de direito.

Nessa compreensão, exemplificativamente, o cão que morre envenenado

não seria a vítima, porque embora ele tenha perdido a sua vida, ele não tem
direito à própria vida; a vítima é o dono, que tem o direito sobre a vida da coisa

de sua propriedade e, caso o cão não tenha dono, a vítima é a sociedade. A vida
de cada um dos peixes asfixiados e das aves aprisionadas não é direito individual

de cada um destes seres, mas direito difuso (OLIVEIRA, 2011). Parece “estranha”, embora seja a compreensão adotada em grande escala pela doutrina, que o

ato que atenta contra um animal, tipificado na lei dos crimes ambientais, possa

ser entendido como um ato contra o ambiente. Um cachorro envenenado num
apartamento de um centro urbano causaria um dano ambiental (ecossistêmico)?

65 “Agredida é, portanto, a humanidade: ela tem direito a que o animal descanse. Fantástico!
O meu senso de civilidade – eu que estou refestelado confortavelmente na poltrona, gozando as
minhas férias, alienado e impassível, cansado de descansar – é que é vulnerado se o proprietário/
posseiro do cavalo não dá a ele o devido descanso” (OLIVEIRA, 2011).
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(STRECK, 2013). Trata-se do paradigma clássico e arraigado da compreensão
do direito antropocêntrico.

Ao analisar a questão, Eugenio Raul Zaffaroni (2012, p. 1-62) afirmou que

a necessidade de sancionar penalmente a crueldade e o maltrato deu ensejo a

discussão sobre o direito dos animais, salientando que o argumento de que não
é admissível o reconhecimento do direito dos animais porque não se pode deles
exigir atitudes, não se sustenta, já que não são negados direitos aos seres humanos na mesma condição. No mesmo norte, Lenio Luis Streck (2013) sinalizou

a possibilidade de os animais serem reconhecidos como vítimas em casos de
maus-tratos praticados contra eles.

Conforme afirma Daniel Braga Lourenço (2008, p. 507-508), somente

“uma visão extremamente dissociada da realidade seria incapaz de realizar que
a maior parte das normas de proteção aos animais [...] trata de regras em que o

objeto jurídico tutelado é a incolumidade física e psíquica do próprio animal”. O

beneficiário das normas de proteção é o animal (o ser que sofre as consequências

da conduta lesiva) não é a fauna, não é a sociedade e, muitas vezes, o benefício
acontece em conflito com os direitos do proprietário. No entanto, o paradigma

antropocêntrico (tudo gira ao redor do ser humano e tudo lhe pertence) ainda
impera no sistema jurídico.

Ainda, importa referir que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de

lei nº 6.799/201366, de autoria do deputado Ricardo Izar (PSD/SP), que propõe

acrescentar parágrafo único ao artigo 8267 do Código Civil68, vedando o tratamento dos animais como coisas. O questionamento inafastável volta-se para as

66 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6.799/2013. Acrescenta parágrafo único ao artigo 82 do Código Civil para dispor sobre a natureza jurídica dos animais domésticos e
silvestres, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?codteor=1198509&filename=PL+6799/2013>. Acesso em: 05 Jul. 2016.
67 Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia,
sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.
68 O projeto de lei possui a seguinte redação:
Art. 1° - Esta Lei estabelece regime jurídico especial para os animais domésticos e silvestres.
Art. 2° - Constituem objetivos fundamentais desta Lei:
I. Afirmação dos direitos dos animais e sua respectiva proteção;
II. Construção de uma sociedade mais consciente e solidária;
III. Reconhecimento de que os animais possuem personalidade própria oriunda de sua natureza
biológica e emocional, sendo seres sensíveis e capazes de sofrimento.
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consequências efetivas da possível alteração civilista brasileira, caso ocorra. Se os
animais não são coisas, podem ser “produzidos” em confinamento e mortos para
a utilização de seus corpos como comida ou do seu couro como roupa (dentre

tantas outras formas de coisificação)? O conteúdo da alteração legislativa, sob
pena de esgotamento do seu conteúdo, não pode servir apenas para a preservação de espécies, para o “bem-estar animal” ou para proteção dos animais simpáticos aos humanos.

CONCLUSÃO
Sob o entendimento do artigo 225, VII da Constituição Federal e do artigo

32 da Lei dos Crimes Ambientais, as coisas e os animais são diferentes, inclusive
juridicamente, coexistindo essa compreensão com o regramento civilista e com

a diversa produção legislativa que regulamenta a instrumentalização animal, ora
avançando, ora retrocedendo no sentido de proteção.

É evidente a indefinição e a incoerência do sentido atribuído pela legis-

lação brasileira aos animais: Não se pode submetê-los a práticas cruéis, mas

se pode confiná-los e/ou matá-los para satisfazer o paladar dos humanos, para

que os humanos vistam suas peles/lã/penas, para “fins científicos”, para “fins
religiosos” e para entretenimento; os maus-tratos são proibidos, mas o confina-

mento, a instrumentalização em pesquisas e diversão (circos, zoológicos, rodeios,
pescarias) e a morte (nos casos referidos) são juridicamente aceitos; em caso
de reconhecimento de crime de maus-tratos ou morte, o “dono” do animal é a

vítima e não o animal que sofreu a conduta; a produção agropecuária é constitucionalmente incentivada, mas um abatedouro de cães e gatos é tratado como

crime; cães e gatos (entre outros), por serem “simpáticos” aos humanos não poArt. 3º - Os animais domésticos e silvestres possuem natureza jurídica sui generis, sendo sujeitos
de direitos despersonificados, dos quais podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de
violação, sendo vedado o seu tratamento como coisa.
Art. 4º - O artigo 82 do Código Civil passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.82................................................................................................................
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos animais domésticos e silvestres.
Art. 5°- Esta lei entra em vigor 60 (sessenta dias) após sua publicação.
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deriam ser utilizados para a alimentação, mas não há problema jurídico (aonde

não há proibição) na sua instrumentalização para a diversão (circos, zoológicos),
utilização como mercadoria (reprodução e comercialização) e/ou submissão à
angústia e intensos sofrimentos em aulas e laboratórios; etc.

O esforço para separar os sentidos apresentados – animais como sujeitos de

proteção, de animais como mercadorias/instrumentos humanos; animais como

titulares de direitos, de animais como coisas fungíveis; morte, de crueldade; animais belos/simpáticos aos humanos, de animais “de panela”; crueldade em si, de

crueldade para fins “científicos”; etc. –, evidencia o antropocentrismo, o especis-

mo e o bem-estarismo enraizados na esfera legislativa. Não obstante, questiona
o sentido ético e jurídico dos animais e, com isso, a compreensão desses animais

como sujeitos (ou não) de direitos. Por certo que a resposta para esse questionamento não pode se limitar à legislação, máxime diante das incoerências, retro-

cessos e falta de reflexão e compromisso ético observados na produção legislativa
Embora legal, a instrumentalização e violência contra os animais para pes-

quisas, vestuário, alimentação, rituais religiosos e entretenimento, desconsidera

seus interesses como “sujeitos de uma vida”. Diante do olhar do gato de Derrida,
necessário se faz o reconhecimento jurídico deste olhar, o que vem sendo observado por outras fontes do direito, como a doutrina e a jurisprudência, que têm
realizado avanços significativos na temática.
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8
HANS KELSEN: A JUSTIÇA E O DIREITO
Juliana Gomes Silva69
Luiz Henrique Roveda70

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a ligação existente entre o
direito e a justiça na visão de Hans Kelsen. Para tanto, utilizou-se as obras do jusfilósofo
como base fundamental para toda a investigação construída, ressaltando as principais
diferenças entre o direito criado pelo Estado frente à justiça criada subjetivamente e de
acordo com a moral do homem. A análise vai desde a compreensão inicial do pensamento kelseniano até a lógica da separação do direito e da justiça. Ao longo do estudo, as
principais teorias relativas à ciência do direito desenvolvidas por Kelsen são explicadas,
bem como o conceito da palavra justiça e as diversas características que a impedem de
estar interligada ao sistema jurídico. Dessa forma, o trabalho concentra-se diante da
análise do direito e da justiça concomitantemente, investigando os critérios de validade
do direito quando confrontados com a justiça. Conclui-se, por fim, que a função do
direito na busca pelo justo revela-se inócua frente à subjetividade da ética e da moral
humana.
Palavras-chave: Direito; Hans Kelsen; Justiça
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INTRODUÇÃO
A partir da análise da obras do Jusfilósofo Hans Kelsen, o presente estudo

pretende abordar a popular e falsa impressão de que a ética e a moral derivam do
sistema jurídico. Isto decorre, porém, da falta de compreensão e de interpretação

do direito, onde os defensores desta, entendem que a principal característica
das instituições sociais deva ser à justiça.

Entretanto, ao analisar cientificamente o conceito e a aplicação destas duas

expressões Direito e Justiça, é possível verificar que as peculiaridades de um ordenamento jurídico não são capazes de compreender a subjetividade da ideia Justiça, não apenas porque o direito precisa ser algo objetivo, mas também porque

não se tem acesso à um conceito amplamente admitido e reconhecido do termo.
Dessa forma, o primeiro tópico é destinado à análise do positivismo nor-

mativo, trazendo uma noção técnica e incorporada do direito. Em seguida, abor-

da-se o fundamento para validade do direito e a distinção entre este e a Justiça.
Por fim, analisa-se a separação lógica do direito e da justiça e os critérios de
avaliação do que é justo ou injusto.

Contudo, não se pretende esgotar todos os pontos tratados nas obras de

Hans Kelsen, mas compreender a amplitude dos institutos, analisando os cri-

térios de validade do direito frente a subjetividade da Ética e da Moral. Calha
ressaltar, que o presente estudo foi baseado substancialmente nas obras do jusfilósofo austríaco Hans Kelsen.

POSITIVISMO NORMATIVO
Hans Kelsen, como estudioso do direito, qualifica-se dentro do movimento

chamado positivismo jurídico. Entretanto, há teóricos do positivismo cujo pen-

samento é absolutamente divergente daquele defendido por Kelsen. Em razão
disso, à teoria de Kelsen é atribuído o nome de positivismo normativo.
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A contribuição do positivismo jurídico é notória e estabelece uma noção

técnica e incorporada ao direito. Ademais, suas contribuições se tornaram de

aprendizagem indispensável e compulsória àqueles que almejam melhor com-

preensão da lógica sistemática jurídica. Foi com esta base teórica já fixada que
Hans Kelsen buscou conceber uma ciência do direito que fosse imune a influências externas. Dentre as intenções de sua teoria, idealizava uma concepção de
direito que se resumisse a uma descrição pura do direito.

A Teoria Pura do Direito, uma de suas principais obras, propõe-se a analisar

as raízes do direito, retirando de seu interior as influências da justiça, da so-

ciologia, da história, da filosofia. Esta obra limita-se a analisar estruturalmente

o direito positivo, tratando-o como um sistema de normas válidas criadas por
atos de seres humanos, fazendo uma abordagem jurídica do problema do direito

(KELSEN, 2000, p. 1). Uma teoria que pretende extrair a “pureza” do direito
não pode, por conta disso, se ater ao sincretismo de métodos históricos ou sociológicos para fundamentar uma análise sucinta daquilo que se pretende explicar.

O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de
uma outra norma. Uma norma que representa o fundamento de validade
de uma outra norma é figurativamente designada como norma superior,
por confronto com uma norma que é, em relação a ela, a norma inferior.
(KELSEN, 1998c, p. 215)

Sendo dever do jurista não valorar o direito, mas apenas descrevê-lo, diante

de questões relativas à justiça ele deverá manter uma atitude neutra, ou seja, puramente descritiva, descrevendo, assim, o seu conteúdo e não discutindo os valores nos quais ela se fundamentou, portanto, não se podem introduzir elementos
valorativos na tarefa descritiva (KELSEN, 1998b, p. XIV).

Em contrapartida, tanto a história quanto a sociologia sempre procuraram

explicar o direito diferenciando e classificando-o de acordo com o momento

histórico em que foi pensado e concebido. Apesar de irem de encontro à ob-

jetividade buscada por Kelsen, a sociologia e a história não devem ser deixadas

de lado em razão de sua necessidade para se compreender completamente o
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fenômeno complexo em que o direito está envolto. Cabe ressaltar, somente, que
a Teoria Pura do Direito nunca pretendeu ser a única ciência do direito legítima
e aplicável (KELSEN, 1998a, p. 291).

Além disso, uma análise comparativa de uma norma jurídica justa daquela

vista como injusta não pode ser vislumbrada no âmbito e pelos métodos especí-

ficos de uma ciência jurídica voltada a uma análise estrutural do direito positivo.
Isto não significa, porém, que a definição de justiça não possa ser oferecida de
maneira objetiva por uma conceituação científica. Todavia, “se a ideia de justiça

tem alguma função, é a de ser um modelo para a feitura do bom direito e um
critério para distinguir bom e mau direito” (KELSEN, 1998a, p. 292).

Existe, porém, uma aptidão da jurisprudência de interligar a ideia de di-

reito à justiça, de utilizar o termo direito na tentativa de expressar aquilo que é

justo, declarando que uma ordem positivada é a expressão da justiça e deve ser
considerada justa enquanto não se prove o contrário. O efeito disso é que todas
as normas jurídicas se tornariam, à primeira vista, justas. Aquele que se aventu-

ra a negar essa conclusão é obrigado a provar que o direito já posto prevê algo
injusto, entretanto, isso é praticamente impossível, dado que não existe nenhum
critério lógico e objetivo para conceituar a justiça. Dessa forma, a consequência

prática dessa identificação terminológica é justificar ilicitamente qualquer direito positivo.

Inclusive, em sua teoria, a ideia de Estado é interligada à ideia de direito,

sendo que este pode ser definido como um complexo de normas jurídicas com

capacidade coercitiva. Dessa forma, todo Estado é um ordenamento jurídico

enquanto que, nem toda ordem jurídica é um Estado (KELSEN, 1998c, p. 310).
Contudo, afirmar que o Estado como ordem social é idêntico ao direito não é
correto, destarte

A Teoria Pura do Direito é uma teoria jurídica monista. Segundo ela, só
existe um direito: o direito positivo. A norma fundamental definida pela
Teoria Pura do Direito não é um direito diferente do direito positivo: ela
apenas é o seu fundamento de validade e, como tal, não tem nenhum caráter ético-político, mas apenas um caráter teórico-gnosióligo. (KELSEN,
1998b, p. 117)
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Consequentemente, se a norma encontra-se em posição nuclear em seu

conjunto teórico, a definição mais importante de acordo com sua tese é encontrada no conceito de validade dessas normas. A validade fundamenta-se basi-

camente na presença da norma jurídica, ou seja, quando de sua regular entrada
em um sistema jurídico, desde que observadas a metodologia, as condições e a

hierarquia desse sistema. Destaca-se que, para ser válida, é necessário que esteja
de acordo com os critérios formais de construção normativa previsto no ordena-

mento em que será posta. Assim, a validade não sujeita a norma, ao julgamento

da moral ou da ética, mas sim ao parecer jurídico, ou seja, à análise de existência
ou não daquela norma na visão de determinado ordenamento.

O sistema jurídico é pleno e autossuficiente; não necessita de aperfei-

çoamento, sendo que as normas inferiores (hierarquicamente) procuram seus
elementos de justificação em normas de hierarquia superior. O ordenamento

jurídico resume-se a este complexo de relações de caráter puramente normativo.

Qualquer tolerância a questões externas condenaria sua integridade e plenitude,
de forma que a norma fundamental cumpre a função de executar um sistema
jurídico escalonado (BITTAR, 2000, p. 190).

Por conseguinte, a objeção do positivismo de Kelsen quanto à questão de

onde residiria o local de sustentação dos sistemas jurídicos seria: num comple-

xo hierárquico de leis, onde a principal aparece como norma escalonadamente
superior às demais. Onde existe hierarquia também existe correlação entre normas e onde há correlação a legitimidade da norma inferior é necessariamente
oriunda da norma superior mais próxima e, assim ocorre até se chegar à norma

principal (fundamental). Cabe ressaltar que a norma fundamental não deve ser
entendida como a norma constitucional de um Estado, mas, sim, como um requisito natural do sistema.

Se somente uma norma jurídica superior pode ser o objeto de validade de

um sistema jurídico, é óbvio que a averiguação de tal fundamento não pode se

perder eternamente. É necessário, como já foi dito, que exista uma norma como

última e mais elevada. Como norma mais elevada, tem de ser pressuposta, pois
se fosse posta por uma autoridade a competência dessa autoridade teria de se
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fundar em outra norma juridicamente superior. Essa norma pressuposta, cuja

validade não pode ser derivada de uma norma mais elevada e cuja justificação

de validade não será posta em dúvida é a norma fundamental (GOMES, 2000,
p. 154). Assim sendo,

A norma fundamental é a fonte comum da validade de todas as normas
pertencentes a uma e mesma ordem normativa, o seu fundamento de validade comum. O fato de uma norma pertencer a uma determinada ordem
normativa baseia-se em que o seu último fundamento de validade é a
norma fundamental desta ordem. É a norma fundamental que constitui a
unidade de uma pluralidade de normas enquanto representa o fundamento de validade de todas as normas pertencentes a essa ordem normativa.
(KELSEN, 1998c, p. 217)

Toda esta gestão de leis por uma norma superior não elimina a faculdade

do juiz em interpretar normas abstratas, produzindo normas específicas. Assim,
o sentido das normas jurídicas será alcançado por meio da cognição e da aplicação. É importante ressaltar que não existe norma jurídica que não se submeta a um processo de cognição. Kelsen, no entanto, destaca que a interpretação

não está ligada apenas à incidência do direito, mas inclusive aos procedimentos

cognoscitivos da ciência do direito. Dessa forma, existem, segundo o jusfilósofo
austríaco, duas maneiras de interpretação jurídica: aquela que está ligada à inter-

pretação do direito e outra conectada à ciência jurídica (BITTAR, 2000, p. 192).
As diversas possibilidades jurídicas possibilitam muitas decisões, e é nisto

que se manifesta o arbítrio do juiz, em outras palavras, na faculdade de escolher

qual dos sentidos viáveis mostra-se mais adequado ao caso concreto. Após a
escolha ter sido feita, não existe algo no direito que admita que esta opção seja
melhor ou pior que aquela que foi deixada de lado. Não há mecanismo que torne

esta escolha um ato objetivo o suficiente para retirar do juiz os seus critérios de
escolha (BITTAR, 2000, p. 193).

Estes breves delineamentos encontrados nas obras de Hans Kelsen busca-

ram moldar sua postura positivista e normativista.
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O FUNDAMENTO PARA A VALIDADE DO DIREITO
A justiça e o direito confundem-se de tal maneira que, na consciência

popular, são tidos como sinônimo. Este pensamento, porém, ignora que, por

diversas vezes, não é possível, com os meios admitidos pela própria estrutura
organizacional do direito, alcançar a justiça buscada pela sociedade.

Assim, desvincular a conceituação de direito da noção de justiça, visto que

são frequentemente envoltos na linguagem geral e no pensamento político, é
trabalhoso. A referida confusão permite que o direito positivo seja erroneamente

tido pelos demais como justo. Tendo em vista esta tendência, é necessário deixar

claro que o homem que busca o direito está invocando, tão somente, amparo
estatal e, este, por sua própria natureza, não pretende (e nem pode) intencio-

nalmente saciar os anseios de justiça de quem o busca. Então, o esforço para
diferenciar o direito da justiça mostra-se necessário para compreender-se de
maneira mais clara não apenas a justiça, mas, principalmente, o direito.

O direito deve ser entendido e visto como técnica de pacificação social

criada pelo homem para conviver em sociedade com o mínimo de respeito aos

valores sociais da época em que é aplicado. Ao contrário da justiça, que engloba
valores universais inerentes aos seres humanos, como a liberdade, igualdade, fraternidade, honestidade, moralidade, segurança.

O direito positivo regulamenta especificamente a conduta humana. A essas

regulamentações dá-se o nome de normas, ao passo que estas normas são derivadas do costume ou decretadas conscientemente por órgãos estatais.

Para melhor compreensão do tema, algumas expressões devem ser explica-

das. Por “validade”, entende-se como o poder compulsório da legislação, a ideia
de que ela deve ser respeitada pelas pessoas cuja conduta é regulamentada. Pelo

termo “direito”, seja ele nacional ou internacional, depreende-se direito positivo.
Cabe ressaltar, ainda, que não é a validade do direito positivado que está

sendo posta em discussão, pois esta é uma característica essencial e preexistente
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do direito positivo. A questão a ser respondida é por que as pessoas devem obedecer à lei. Kelsen entende que

O significado subjetivo dos atos pelos quais são criadas as normas (isto é,
prescrições, comandos) do Direito positivo é, necessariamente, que essas
prescrições devem ser obedecidas. Mas, novamente, por que seu significado subjetivo é considerado também como seu significado objetivo? Nem
todo ato cujo significado subjetivo é uma norma é também objetivamente
uma. Por exemplo, a ordem de um ladrão para que você lhe dê a bolsa não
é interpretada como uma ordem obrigatória ou válida (KELSEN, 1998a,
p. 251).

A pergunta, agora reformulada de acordo com esse entendimento, é: por

que se interpretam os atos pelos quais é criado o direito positivo como tendo

não apenas significado subjetivo, mas também o significado objetivo de normas

obrigatórias? A resposta, normalmente aceita quanto a esta pergunta, é a de que
os homens têm a obrigação de aceitar e obedecer ao direito positivo pelo fato dele

estar formalmente em consonância com os princípios da moral, sendo que estes

princípios referem-se às atividades humanas criadoras e aplicadoras do direito,
constituindo, dessa maneira, o ideal de justiça; de acordo com este ponto de

vista, a razão e o motivo que fornecem a validade ao direito é a sua presunção de
justiça. A forma de escolher e determinar quais são esses princípios é atribuída

simplesmente ao fato deles serem imanentes à natureza, isto é, explorando a

natureza é possível encontrar esses princípios, que constituem o direito natural;

ao contrário do direito positivo, que é inerente ao próprio homem (KELSEN,
1998a, p. 252).

Os pontos de vista precedentes é que estruturam a doutrina do direito

natural, que concebe a natureza como uma autoridade legisladora; essa doutrina

defende que toda a validade do direito positivo deriva do direito natural. Assim,
os homens devem se sujeitar ao direito positivo porque o direito natural é o

responsável por moldá-lo de acordo com os interesses e na medida em que este
se conforma àquele.
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Ainda que aceito que as normas que regulamentam a conduta humana

derivem da natureza, o motivo pelo qual os homens devem obedecer a essas

normas ainda continua obscuro. Contudo, o direito natural nunca forneceu uma

resposta a esta pergunta. A doutrina do direito natural pressupõe, simplesmente,
que os homens têm a obrigação de obedecer aos direitos que derivam da nature-

za. Este é o pilar estrutural dessa doutrina, ou seja, a sua norma fundamental, sua
explicação para a validade do direito. Nesta seara, Kelsen defende que

[...] essa hipótese fundamental não pode ser aceita por uma teria do Direito positivo porque é impossível deduzir a partir da natureza das normas
que regulamentem a conduta humana. As normas são a expressão de uma
vontade, e a natureza não tem nenhuma vontade. A natureza é um sistema
de fatos ligados pelo princípio da causalidade. Conceber a natureza como
uma autoridade normativa, isto é, como um ser sobre-humano dotado de
uma vontade criadora de normas, é uma superstição animista ou o resultado de uma interpretação teológica da natureza como manifestação da
vontade de Deus (KELSEN, 1998a, p. 252).

Mas há outro motivo, segundo Hans Kelsen, para a justificação do direito

positivo pelo direito natural. O jusfilósofo entende que a doutrina do direito
natural – de que o direito positivo é valido pelo fato de estar de acordo com a

justiça – direciona a um ou outro dos seguintes resultados, ambos, no entanto,
por ele considerados inválidos para uma teoria legítima do direito positivo:

a) Desde que todo o direito positivo seja reputado como válido, todo o
direito positivo – segundo aquilo que a doutrina do direito natural defende – deve ser tido como justo. Assim, para fundamentar todo o direito
positivo, basta alegar que ele tenha sido fundamentado numa autoridade
sobre-humana (o que é uma tentativa, consciente ou não, de muitos teóricos do direito natural). Uma vez que, não obstante, todo o direito fosse
tido como justo, o direito e a justiça seriam a mesma coisa; e, nesse caso,
afirmar que o direito é válido porque é justo equivaleria a dizer que a razão para a validade da lei é, unicamente, a própria lei (KELSEN, 1998a,
p. 253).
b) Desde que o direito seja igualado à justiça e desde que o direito positivo seja equiparado ao direito natural, as definições de justiça e de direito
natural se tornam inúteis; a justiça e o direito natural apenas têm sentido
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desde que haja a possibilidade de haver um confronto possível entre eles,
de um lado, e o direito positivo, de outro. Em prol do direito natural ou da
justiça, importantes representantes da doutrina do direito natural defenderam e suscitaram princípios que, além de antagônicos, se encontram em
conflito direito ou indireto a várias ordens jurídicas positivas. Na verdade,
todos esses princípios representam os juízos de valor essencialmente subjetivos de seus abundantes autores sobre o que julgam ser justo ou natural.
Se o direito positivo é válido apenas se se adequar à justiça ou ao direito
natural, todo o direito positivo pode ser tido como não válido no momento em que for comparado com um desses princípios. Se, como lecionava
John Locke, a democracia é a única forma natural e justa de governo, a
obediência ao direito posto por um governo autocrático não pode ser explicada. Não obstante, se for aceita a doutrina do direito natural ensinada
por Filmer, onde a democracia é a espécie mais injusta de governo pelo
fato de estar em conflito com a lei de Deus, que não governa o mundo
de forma democrática, então não existem razões para a validade de um
direito instituído democraticamente. Assim, não restam dúvidas de que
este segundo resultado da doutrina do direito natural se revela igualmente
inaceitável para uma ciência do direito positivo e, principalmente, para a
jurisprudência comparativa quanto o primeiro (KELSEN, 1998a, p. 253).

Falar, portanto, que o direito positivo é válido, simplesmente pelo motivo

de ser justo, não é considerada uma forma adequada de responder à questão

inicial, pois, aceitar tal afirmação, seria o mesmo que dizer que o direito positivo,
por si só, não tem validade, haja vista que esta validade deriva exclusivamente do
direito natural. Em outras palavras, é tão somente às normas do direito natural

que os homens deveriam obedecer. O que se busca afirmar, com isso, é que a

doutrina do direito natural não é capaz de responder à pergunta de por que o

direito positivo é válido; mas responde, apenas, à questão de por que o direito
natural é válido (o que é completamente diferente) e, ainda assim, a resposta é
uma hipótese, que pressupõe que os homens devem obedecer aos comandos da
natureza, uma vez que esta é a sua norma fundamental.

Não obstante, há mais uma doutrina, a teologia cristã, que dispõe de mais

uma resposta para a pergunta. Esta doutrina sustenta que os homens devem
obedecer a qualquer direito positivo, dado que sua obediência é ordenada pelos

representantes de Deus, as autoridades legisladoras. Deus permite que essas autoridades edifiquem o direito e, por conseguinte, esse direito não deve ser ana-
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lisado apenas como um direito feito pelos homens, mas como um direito feito

pelos homens que representa a vontade divina. Em última análise, os homens
devem respeitar a vontade de Deus, que é manifestada por meio do sistema jurídico positivo (KELSEN, 1998a, p. 254).

No entanto, a alegação de que os homens devem obedecer à lei porque

assim Deus ordena não é uma resposta final à pergunta de por que o direito

positivo é válido. Porquanto, ainda que seja tido como certo o fato de que Deus
autoriza a criação das leis, surgiria a questão de por que os homens devem obedecer aos mandamentos de Deus. Kelsen reafirma que

Tal hipótese metafísica é aceitável apenas do ponto de vista de uma religião, e o fato de que Deus ordenou aos homens que obedecessem ao
Direito positivo só pode ser considerado como certo do ponto de vista
da religião cristã e, mesmo desse ponto de vista, é contestável porque não
é compatível com o ensinamento original de Cristo. A hipótese, assim
como o fato, não pode ser aceita do ponto de vista da ciência em geral e do
ponto de vista do Direito em particular. A ciência não opera e não pode
operar com base em pressuposições metafísicas – pressuposições de uma
entidade ou de um fato além de qualquer experiência humana possível e,
especialmente, além da razão humana (KELSEN, 1998a, p. 255).

A solução que a teologia cristã oferece à pergunta, assim como aquela ofe-

recida pela doutrina do direito natural, se baseia em uma ordem superior (seja
ela natural ou divina) para a validade do direito. De acordo com as duas doutri-

nas, em si, o direito positivo não possui nenhuma validade. A preocupação das
duas doutrinas é com relação à validade da ordem divina ou natural e a razão

para essa validade é calcada numa norma fundamental que não é emitida pela
autoridade de uma ordem divina ou natural, mas subentendida como hipótese
por cada uma dessas doutrinas.

O estudo dessas duas doutrinas revela, inicialmente, que suas hipóteses não

são admitidas por uma ciência do direito positivo. Mais adiante, se a validade
imanente desse direito está em análise, a razão para ela não deve ser buscada em

outra ordem, uma ordem superior; é necessário entender que o direito positivo
já é, propriamente, uma ordem superior.
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Essa ordem é identificada por meio de um sistema hierárquico. Sua base

é uma constituição (escrita ou não), onde residem os estatutos criados pelos

legisladores: na criação das normas individuais, os órgãos administrativos e os
tribunais empregam os estatutos. Assim, as deliberações de um juiz ou administrador devem ser acatadas, em suma, por que se deve obedecer à constituição. O
jusfilósofo acrescenta que

Se perguntarmos por que devemos obedecer às normas da constituição
existente, podemos ser remetidos a uma constituição mais antiga, que foi
substituída de maneira constitucional pela constituição existente; dessa
maneira, chegamos à primeira constituição histórica. À questão de por
que devemos obedecer às suas cláusulas, uma ciência do Direito só pode
responder: a norma de que devemos obedecer às estipulações da primeira
constituição histórica só deve ser pressuposta como hipótese se a ordem
coercitiva, estabelecida com fundamento nela e efetivamente obedecida
e aplicada por aqueles cuja conduta regulamenta, for considerada uma
ordem válida, obrigatória para esses indivíduos, se as relações entre esses
indivíduos forem interpretadas como deveres, direitos e responsabilidades
legais, não como meras relações de poder; e se for possível distinguir o
que é legalmente certo e legalmente errado, em especial o uso legítimo
da força. Essa é a norma fundamental de uma ordem jurídica positiva, a
razão final para sua validade, vista do prisma de uma ciência do Direito
positivo (KELSEN, 1998a, p. 256).

De acordo com esse prisma, deduzir que os criadores da primeira consti-

tuição foram autorizados por Deus ou pela natureza, se mostra impossível. Além
do mais,

A norma fundamental de que devemos obedecer às disposições da primeira constituição histórica não é criada pela autoridade jurídica, isto
é, não é uma norma que – como nos diz a ciência do Direito positivo
– pressupomos como hipótese quando consideramos a ordem coercitiva
que regulamenta efetivamente a conduta humana no território de um Estado como uma ordem normativa obrigatória para seus habitantes. Esse
pressuposto não é um produto da livre imaginação, pois refere-se a fatos
determináveis objetivamente: o estabelecimento de uma constituição e
os atos que, com base na constituição, criam e aplicam as normas gerais e
individuais de uma ordem coercitiva. Ela legitima o significado subjeti-
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vo desses atos como sua significação objetiva. É a aplicação do princípio
geral da eficácia, que, como princípio normativo, desempenha um importante papel no domínio do Direito (KELSEN, 1998a, 257).

Dessa forma, o positivismo jurídico elucida a pergunta de por que o direito

positivo é válido, referindo-se a uma possibilidade que pode não ser aceita, ou

seja, legitimando o respeito à lei somente de maneira condicional. Assim, essa

resposta, por muitas vezes, foi tida como insatisfatória, sendo preferida, neste
aspecto, a teologia ou a própria doutrina do direito natural.

A razão determinante, de acordo com as três teses analisadas (positivismo

jurídico, direito natural e teologia), é uma norma fundamental hipotética. Há
somente uma diferença entre elas que, no caso do positivismo jurídico, reside
no fato de que a validade para a qual a norma fundamental oferece o motivo é a

validade intrínseca ao direito positivo, enquanto que a doutrina do direito natural e a teologia cristã defendem que a validade para a qual a norma fundamental
oferece a resposta reside na validade de uma ordem divina ou natural.

SEPARAÇÃO LÓGICA DO DIREITO E DA JUSTIÇA
Ao investigar objetivamente, tem-se que o elemento de coerção contido

na norma jurídica é a principal peculiaridade do direito. O que viabiliza esta
coerção é a possibilidade do direito positivo causar um mal àquele que infringir

seus comandos. Assim, o direito, como detentor do monopólio do uso legítimo

da força, utiliza este meio para distinguir-se dos demais mecanismos sociais,
buscando dar efeito a uma conduta jurídica almejada e indo de encontro às condutas juridicamente indesejadas, quais sejam, os delitos. Neste sentido,

Denominamos “norma” uma regra que determina ou proíbe certa conduta. O significado específico de uma norma é expresso pelo conceito de
“dever ser”. Uma norma implica que um indivíduo deve conduzir-se de
certa maneira, que um indivíduo deve fazer ou abster-se de fazer algo.
Enunciados que expressam normas são enunciados de “dever ser”. Uma
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conduta é lícita se “corresponde” a uma norma jurídica; é ilícita se “contradiz” uma norma jurídica [...]. O juízo jurídico de valor de que uma
conduta é lícita ou ilícita é uma asserção de uma relação afirmativa ou
negativa entre a conduta e uma norma cuja existência é pressuposta pela
pessoa que faz o juízo (KELSEN, 1998a, p. 204).

Do ponto de vista estatal, o homem atua com justiça quando seu compor-

tamento corresponde à ordem de um poder soberano que se apresenta como

justo. Contudo, ao analisar a natureza humana, ela pouco se importa com o jus-

to: alguns nascem com saúde, outros nascem enfermos, alguns são altos e fortes,
outros baixos e fracos. Não existe ordem social vigente que consiga compensar
efetivamente todas as injustiças da natureza.

De forma resumida, o direito positivo fica adstrito a regular e a prescrever

condutas que representem interesses jurídicos relevantes ao Estado e que, ao

mesmo tempo, se adequem à cultura, aos costumes e à estrutura geral do local
em que é aplicado, isto tudo de forma objetiva.
tivo:

Quanto à justiça, cabe reafirmar, primeiramente, que possui caráter subje-

Não existe, e não pode existir, um critério objetivo de justiça por que a
afirmação de que algo é justo ou injusto é um juízo de valor que se refere
a um fim absoluto, e esses juízos de valor são, pela sua própria natureza,
de caráter subjetivo porque baseados em elementos emocionais de nossa
mente, em nossos sentimentos e desejos (KELSEN, 1998a, pp. 292/293).

É possível, legitimamente, que juízos de valor tenham caráter individual,

dissonantes entre si; mas isso não supõe necessariamente que cada indivíduo

possua seu próprio complexo de valores. Pelo contrário, muitas pessoas são
concordantes no que diz respeito aos seus juízos de valor.

Assim, uma ordem jurídica positiva não é fruto de uma ideia autoritária de

apenas um homem, mas fruto da influência de indivíduos uns sobre os outros

na constância da vida em sociedade em todos os seus ramos. Todo e qualquer
conjunto de valores – principalmente numa ordem moral cujas bases são susten-
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tadas pelo ideal de justiça – é um fenômeno social e, sendo um fenômeno social,
será inevitavelmente distinto de acordo com a sociedade na qual se originou
(KELSEN, 1998a, p. 8).

Mas o fato de determinados valores serem amplamente aceitos no âmbito

de um contexto social não se mostra incompatível com a característica subjetiva

dos juízos de valor, pois a unanimidade de aceitação quanto a um determinado
juízo de valor não significa, necessariamente, que esse juízo seja correto. Como

exemplo disso, o fato de que muitos homens terem acreditado que a terra gira

em torno do sol em nada influenciou na comprovação desta teoria. Não obstante,
Na história da civilização humana, juízos de valor de aceitação geral foram frequentemente suplantados por outros, opostos àqueles em maior ou
menor escala, porém de aceitação igualmente geral. Assim, na sociedade
primitiva considera-se um princípio inteiramente justo a responsabilidade coletiva, por exemplo, nos casos de morte por vingança, enquanto, na
sociedade moderna, é o princípio oposto – a responsabilidade individual
– que corresponde ao sentimento de justiça (KELSEN, 1998a, p.8).

É injusto exigir que o direito ofereça algo que nem ao menos pode ser

formulado em palavras. O direito deve ser objetivo, mas esta se mostra uma
característica inaplicável à ideia de justiça. A justiça que o Estado tenta oferecer
é baseada em um senso coletivo e não individual e somente quando existem
conflitos de interesses individuais é que a justiça torna-se um problema. Um

conflito de interesses ocorre quando um interesse, para ser satisfeito, exige que
outro seja rejeitado. Enquanto não há o encontro de vontades distintas, não há
necessidade de justiça.

Portanto, quem busca o direito deve buscar, tão somente, amparo estatal; e

este não se confunde com justiça, pois não há consenso do que seja justo. Além

disso, o direito não procura, e nem conseguiria, satisfazer os interesses pessoais

de todos, pois, assim, como qualquer outro sistema controlado pelos homens,
este está sujeito a falhas e a problemas que não resistem à pretensão social de
justiça.
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Como se não bastasse, se o homem não tem meios (econômicos, culturais,

políticos) de fazer valer a justiça, pouco importa se a lei está do seu lado, pois ela
não chegará até ele. O direito justo, se é que existe, é aquele que proporciona às

pessoas a oportunidade de fazer justiça de acordo com seus ideais e não aquele
que promete fazer justiça por determinação própria.

Desta forma, realizar o direito nem sempre significa realizar a justiça, ao

passo que ao longo da história é possível analisar que o direito acabou se distan-

ciando do que a população considera como justo. A sociedade em si, portanto,
não pode ser justa ou injusta, visto que “A justiça é, antes de tudo, uma caracte-

rística possível, porém não necessária, de uma ordem social” (KELSEN, 1998a,
p. 2); mas abrange uma variedade de agentes que podem praticar ações justas

ou injustas em detrimento de atos injustos. Em última análise, o direito deve,
simplesmente, proporcionar que a luta pela justiça seja possível.

CONCLUSÃO
Desde o início das pesquisas, o objetivo foi apenas um: demonstrar de

maneira lógica que do direito não se pode esperar justiça. Tal pretensão, apesar
de ir de encontro ao senso comum, vai ao encontro do conhecimento científico

que, neste caso, foi fundamentado em Hans Kelsen. Este filósofo, ao longo de
sua vida, procurou adequar o direito a uma ideia sintética e precisa, afastando do
sistema jurídico todas as demais influências. O desenvolvimento e a construção
do objeto de pesquisa ofereceu uma resposta que, apesar de não estar limitada

às considerações feitas ao longo de todo o trabalho – tendo em vista o caráter
subjetivo e infindável da questão ora estudada – mostrou-se definitiva.

Assim, o direito é valido não porque seja justo, mas porque simplesmente

está interligado a normas superiores por meio de vínculos de valor jurídico que
sempre vão ao encontro de uma norma fundamental. Esta ideia estruturou a
teoria da norma fundamental que defende que a juridicidade e a legitimidade de

qualquer norma depende de sua adequação à norma fundamental. Neste sen-
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tido, pode-se concluir que Kelsen defendeu a neutralidade científica aplicada

à ciência jurídica, sempre vislumbrando o ponto de vista jurídico separado da
moral e da política.

Não obstante, o direito tem a peculiaridade de poder ser, ao mesmo tempo,

justo ou injusto, isto decorre essencialmente do fato do direito ser positivo. O
que é tido como legal dentro de um sistema jurídico pode ser tido como ilegal

dentro de outro. Consequentemente, as normas jurídicas sempre possuem um
valor relativo.

Em contrapartida, o conceito de justiça, em seu significado específico, sem-

pre designará um valor absoluto e imutável que se demonstra válido em qualquer lugar e a qualquer tempo. Então, o resultado obtido quanto à diferença
entre a justiça e o direito é o de que a validade do direito independe de uma
norma moral transcendente, sendo justa apenas por ser válida.

O relativismo da justiça defendido pela teoria kelseniana é fruto do positi-

vismo jurídico, a ideia de que é viável extrair do fenômeno jurídico o que não é

jurídico reflete sua posição jurídico-metodológica. A autossuficiência do direito,
portanto, só seria alcançada após isolar o jurídico do não jurídico.

No que diz respeito ao direito ser visto como instrumento para se obter

justiça, é necessário frisar que não existe e não existirá um método objetivo de
conceituar a justiça pois a alegação de que algo é justo deriva de um juízo valo-

rativo que se destina a um fim absoluto, sendo estes juízos, essencialmente, de
caráter subjetivo.

Calha ressaltar que, o fato de alguns valores serem aceitos quase que na

totalidade dos casos em determinado contexto social, não se mostra inadequado
ou divergente com relação ao subjetivismo dos juízos de valor, porque a aceitação de um juízo de valor não quer dizer, necessariamente, que esse juízo seja

confiável. Isto porque, os juízos de valor, ao longo da história da civilização – que

tiveram ampla aceitação – acabaram sendo substituídos por outros completamente diferentes, mas de igual receptividade.

Contudo, não se pode, então, pleitear que o direito, justamente por sua pe-

culiaridade de ser objetivo, ofereça às pessoas algo tão subjetivo quanto a justiça,
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cujo conceito sequer foi construído de maneira clara até os dias atuais. O direito
apenas pode tentar oferecer, baseado num senso coletivo frente a conflitos individuais, a justiça em sua forma mais genérica.
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9
TÓPICOS PRESENTES NA BÍBLIA
QUE SÃO REFERENCIAIS PARA A

JUSTIÇA RESTAURATIVA: “OLHO POR
OLHO, DENTE POR DENTE” ?
Mauro Gaglietti71

RESUMO: Traduções de obras de importantes críticos literários e publicações na Alemanha ainda não traduzidas retomam o tema da relação entre Bíblia e Literatura e a
Bíblia como obra literária. É uma rica tradição literária em que alguém escreve o que
diz o que alguém disse e aconteceu depois que alguém escreveu o que foi dito. Tudo
isto dentro de um forte espírito religioso, em estilos literários próprios, longe da ideia
segundo a qual a ficção é mentira, antes a única forma em imagem e narrativa possível
para lidar com a verdade do divino e do humano, algo que sempre resultará no fracasso
dogmático em absolutizar as interpretações. Nesses termos, o propósito do estudo é buscar subsídios na justiça bíblica que apontam na direção de um novo paradigma de justiça
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e capacitador de mediadores em várias cidades do Brasil. Soma-se, ainda, que é autor de vários
livros, artigos, ensaios.

198 - OPINIO IURIS V

para o século XXI fundamentada nas práticas restaurativas. Assim, esboçam-se alguns
aspectos que denotam os vetores subjacentes quanto a forma, ao conteúdo e à administração da lei hebraica. Em seguida examinam-se os conceitos de justiça e lei a partir
de tais perspectivas. Posteriormente, estudam-se os possíveis significados do crime e da
justiça à luz do diálogo entre tradição e contemporaneidade. Para tanto, investigam-se
os aspectos históricos que contribuíram para se avaliar a “lei do talião” assentada na
máxima do “olho por olho, dente por dente”. A pesquisa buscou dados e os examinou
seguindo o roteiro da análise de conteúdo na medida em que buscou compreender os
princípios e intenções subjacentes e, então, seguir, a partir deles, em direção a conceitos
de lei e justiça, tentando apreender o espírito, e não apenas a letra da lei. Tal mecanismo
foi utilizado por se acreditar ser possível compreender as “leis” bíblicas individuais para
a aplicação no contexto contemporâneo.

INTRODUÇÃO
Por que é tão complexo pensar, em termos da História Cultural, os precei-

tos bíblicos? O que a Bíblia tem a dizer sobre assuntos como crime e justiça?

Claro está que o texto sagrado tem muito a dizer. No entanto, assinala-se que
nem tudo faz sentido para nós, sobretudo, se levarmos em consideração o tempo

e a situação contemporânea. Afinal, a citação bíblica mais conhecida nessa mesma direção é justamente “Olho por olho, disse o Senhor”. Impossível encontrar

demonstração mais clara de que a Bíblia pede o “justo castigo” na forma de

punição para os crimes. Nesse caso, a expressão “Olho por olho”, por exemplo,
enseja que a Bíblia apregoe a punição como forma de se fazer justiça como sinô-

nimo de vingança. Entretanto, as aparências enganam quando se trata de “olho
por olho”. Um exame mais detido desse princípio da “lei do talião” não significa

aquilo que muitas pessoas entendem. Além disso, este não é de modo algum o
tema preponderante, o paradigma, da justiça bíblica.

A vingança sempre foi uma opção no campo do “fazer justiça”. No entanto,

essa opção era adotada com menor freqüência antes do século XII na Europa.
As razões para isso giravam em torno de motivos óbvios. A vingança era perigosa, costumava levar à violência recíproca e derramamento de sangue. Nas so-

ciedades caracterizadas por comunidades pequenas, de relações muito estreitas,
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havia necessidade de manutenção dos relacionamentos. Assim, a negociação e

indenização (reparação dos danos causados: materiais e morais) faziam muito

mais sentido do que o uso de formas de violência. Um dos limites da vingança,
que por sua vez confirma a relevância da justiça negociada, era a existência de
asilos72.

Além disso, salienta-se que a vingança era limitada também por uma com-

binação de lei e costume. Por exemplo, na Europa medieval a luta só era considerada legítima se negociações tivessem sido propostas e recusadas. Também a

conhecida fórmula do Antigo Testamento “olho por olho” foi um procedimento

que auxiliou a regular as vinganças privadas ao longo de boa parte da história
ocidental.

Salienta-se, ao mesmo tempo, que algumas passagens até parecem mutua-

mente contraditórias quando contempladas superficialmente.

Se separarmos alguns preceitos legais do Antigo Testamento73, tais como:
Se um homem ferir um compatriota, desfigurando-o,como ele fez, assim
se lhe fará: Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano
que se causa a alguém, assim também se sofrerá. (Lev. 24: 19-20). Não te
vingarás e não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Eu sou Iahweh. Guardarás os meus estatutos.
Não jungirás animais de espécie de sementes diferentes e não usarás vestes de duas espécies de tecidos. (Lev. 19: 18-19).
Se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece ao pai e à mãe
e não ouve mesmo quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e levarão
aos anciãos da cidade, à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade: “Este
nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão”.
E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Deste modo
extirparão o mal do teu meio e todo Israel ouvirá e ficará com medo.
(Deut. 21: 18-21).

72 Durante a Idade Média até a Revolução Francesa, a Europa ocidental estava repleta de guarida que eram independentes de outras leis e autoridades. As pessoas acusadas de ter cometido
delitos podiam se abrigar nesses lugares a fim de escapar à vingança pessoal ou às autoridades locais. Muitos desses locais não eram asilos de longo prazo, mas locais seguros onde se podia esperar
a raiva passar enquanto as negociações progrediam. Ver Herman Bianchi, Justice as Sanctuary:
Toward a new system of crime control (Bloomington: Indiana University Press, 1994.
73 Das cinco narrativas históricas que integram o Pentateuco, o Deuteronômio constitui a unidade literária mais heterogênea e diferenciada. Com razão, os exegetas falam de uma nova tradição ou fonte documental, que se distingue das demais por motivos associados ao estilo e de
teologia e se prolonga até ao final do segundo livro dos Reis, formando a “Fonte”.
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Se pecar e se tornar assim responsável, deverá restituir aquilo que extorquiu ou que exigiu em demasia: o depósito que lhe foi confiado, o objeto
perdido que achou, ou todo o objeto ou assunto a respeito do qual prestou
um falso testemunho. Fará um acréscimo de um quinto e devolverá o valor ao proprietário do objeto, no dia em que se tornou responsável. (Lev.
5: 23-25)
Não lavrarás com um boi e um asno na mesma junta. (Deut. 22:10)
Aquele que blasfemar o nome de Iahweh deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural, morrerá, caso
blasfeme o Nome. (Lev. 24: 16).

Há fragmentos que parecem enfatizar a justiça retributiva (modelo ainda

em voga no Brasil - e em outros países - que prima pela valorização do Estado

como centro monopolizador de fazer justiça, pela desvalorização das vítimas,
pela punição dos ofensores\agressores e a busca dos culpados. Assim, esse mo-

delo não prima pelos aspectos restaurativos, voltados à resolução dos problemas
ocasionados às vítimas). Alguns dos tópicos “fazem sentido” para a interpreta-

ção de hoje. Outros, pelo que se percebe, parecem completamente estranhos e
violentos em demasia. Obviamente, não se podem adotar todos eles. Qual deles
poderia ser o mais adequado? Como formar um preceito mais preciso e claro?74

Como propôs Jesus, é preciso apreender o espírito, e não apenas a letra da

lei. Assinala-se, aqui, que pelo fato de nossa linguagem ser tão diferente, espe-

cialmente no caso do Antigo Testamento, seria muito problemático aplicar suas

prescrições legais e judiciais ao nosso contexto contemporâneo. Nesse contexto,
destaca-se, certamente, que não é adequado transplantar uma lei isolada inter-

pretada à luz de preceitos religiosos para a nossa realidade. Ao mesmo tempo,
74 Uma abordagem que parece reduzir o número de problemas hermenêuticos é a de nos limitarmos ao Novo Testamento, que é o material bíblico mais recente. Tal método tem seus méritos
já que o próprio Cristo deixou a indicação segundo a qual a “nova aliança” tinha precedência
sobre a anterior. Evidentemente, o Novo Testamento deve ser nosso padrão básico. Mas ignorar o
Antigo Testamento é alijarmo-nos de um riquíssimo material que, em sua maioria, deu sustentação ao Novo Testamento. A fim de compreender mais plenamente as dimensões da justiça e das
intenções do Deus da Bíblia para a humanidade, devemos considerar o Antigo Testamento como
referência bibliográfica muito adequada aos propósitos deste trabalho. Além disso, sugere-se a
seguinte leitura: Willard M. Swartley, Slavery, Sabbath, War, and Women: Case Issues in Biblical
Interpretation (Scottdale: Herald Press, 1983), cap. 5; e Perry Yoder, Toward Understanding the
Bible (Newton: Faith and Life Press, 1978). Ver, também, ZEHR, Howard. Changing lenses: a
new focus for crime and justice. Scottdale, Pa: Herald Press, 2005.
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sugere-se que nem seria acertado tomar conceitos isolados e enxertá-los num

tronco filosófico distinto. Como será examinado, essa abordagem, na verdade,
tem levado à perversão de importantes ideias contidas na Bíblia.

Busca-se, aqui, tentar compreender os princípios e intenções subjacentes e

então seguir, a partir deles, em direção a conceitos de lei e justiça, por exemplo.
Somente seguindo esse método talvez se possa compreender as “leis” bíblicas
individuais para aplicação no século XXI.

Para tanto, a questão que inicialmente será tratada refere-se à seguinte in-

dagação: a História Cultural e os estudos a respeito da bíblia pertencem ao
campo da História ou da Literatura?75 Para tentar dar conta desse desafio, assinala-se, em primeira instância, que o chamado Antigo Testamento e a Bíblia

Cristã, assim como o Alcorão - só a título de ilustração para se tentar construir
uma resposta à questão posta - têm sua gênese em religiões monoteístas, grandes

artífices da herança literária que o ocidente e o oriente possuem. Desse modo, o

papel da escrita e da literatura no monoteísmo é de relevância maior no estudo
da relação entre Bíblia e literatura. Na história do direito, por seu turno, percebe-

-se que entre outras questões de grande impacto na construção das sociedades,
encontram-se a domesticação dos animais, a invenção da agricultura, o estoque
da produção, o surgimento das cidades, a divisão em grupos sociais, o surgimento do comércio e do direito.

A escrita, por sua vez, talvez tenha sido a principal tecnologia criada para

guardar dados que não podiam simplesmente serem armazenados pela memória humana, tais como rituais, obrigações e cronologias, bem como a descrição

das trajetórias das coisas e da vida. Desse modo, a escrita propiciou o cultivo de

certa prosa da vida, sem a qual nenhuma economia seria construída, nenhuma
civilização humana poderia ser organizada e nenhum Estado seria erigido. Ao

contrário, a poesia instalou-se em um espaço seguro na memória, não necessitando, assim, da escrita. Demorou séculos, talvez milênios, até que a poesia pu75 Traduções de obras de importantes críticos literários (Robert Alter, Northrop Frye, Harold
Bloom) e publicações na Alemanha ainda não traduzidas ( Jan Assmann, Hans-Peter Schmidt)
retomam o tema da relação entre Bíblia e Literatura e a Bíblia como obra literária. Ver ZEHR,
Howard. Changing lenses: a new focus for crime and justice. Scottdale, Pa: Herald Press, 2005.
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desse encontrar a escrita oportunizando o surgimento da literatura. Percebe-se,
desse modo, que a poesia existiu bem antes do conjunto de textos que formam
hoje o que chamamos de literatura. Constata-se, desse modo, que a poesia foi
uma das primeiras grandes articulações da linguagem humana. A escrita é, portanto, um desenvolvimento do poder narrativo do ser humano, acompanhado

da necessidade de preservar memórias, de estar no mundo e olhar sobre ele.
Deduz-se, nesses termos, que na transmissão oral repousa a memória cultural da
sociedade e da forma segura da repetição, nos ritos e festas da atualização coleti-

va do extra-cotidiano. Por seu turno, a escrita é a expressão da memória cultural
ao se emancipar das obrigações da repetição e da expectativa coletiva, abrindo-se

ao novo e ao indivíduo. O específico da literatura não repousa nas formas da lín-

gua, no formal, na beleza da linguagem e da fundamentação lingüística formal:

tudo isto é o meio pelo qual se serve a memória para estabilização e transmissão.
Conclui-se, dessa maneira, que a singularidade da literatura caracteriza-se, antes

de tudo, pela inovação, no individual, na emancipação. Para isto ela precisa da
escritura: para fazer ir além do que é dado e fazer valer o individual, o não-co-

letivo, o não-ouvido. Isto não é conquistado somente com a memória e com
as formas seguras da repetição ritual. Somente com a mídia da escrita, que ao
ficcional empresta um caráter de objetividade, uma sistematização ficcionalizada
do mundo, é que se origina o específico literário da ficção.

Assim, literatura herda todas as características da memória cultural orga-

nizada oralmente - o estético, o ficcional, o extra cotidiano, e, ao mesmo tempo,
avança de forma violenta num passo decisivo da história humana. Dessa manei-

ra, na literatura a vida humana se torna a aventura aberta do pensamento e da
narrativa. De certa forma, talvez dito de forma exagerada, a literatura é ruptura
da tradição. A literatura nasceu do espírito da escritura. Como assinalado an-

teriormente, literatura é o espírito da inovação de uma época, da ruptura, da
emancipação do rito e das formas seguras da repetição.

Salienta-se, ainda, que todas as religiões monoteístas são religiões do livro

e se baseiam num cânon das sagradas escrituras76. Nas religiões pagãs existem
76 A tese fulminante de Hans-Peter Schmidt diz que a religião bíblica, o monoteísmo, nasceu
do espírito da literatura. Isto é muito mais do que a Escritura. De certa forma podemos advogar
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- ao contrário - ritos e festas como ponto central. Ela liberta da imediatez da
compreensão, possibilita releituras infinitas, cria uma rede de relação variada por

meio de subtextos e tradições, destaca, por exemplo, o significado das palavras
por meio de ironia e da ambivalência, cria orientação e instabilidade por meio
dos conselhos e interpretação variada, e, faz, ao mesmo tempo, emergir mundos

do texto que correspondem à fala da complexidade do ser humano77. Assim,
pode-se caracterizar a literatura como a mídia de conquista da distância e da

libertação pessoal dos cerceamentos da realidade dada. É na literatura que encontramos a transformação de uma mídia do armazenamento de dados e informações em mídia da emancipação. O texto abre o processo hermenêutico, não
o fecha. Não é a escrita em si, mas a escrita literária. Nesses termos, a literatura

torna-se a única possibilidade que o mundo tem de olhar para si. Na forma da

literatura o ser humano e a sociedade humana se colocaram um olhar com o
qual eles mesmos se observam e respondem à pergunta pela razão da existência

da vida humana no mundo, e isto de forma monumental, repleto de sentido e de
atribuição de significados. Enquanto o mito apresenta uma forma de modelação
do mundo, é a literatura que pode se transformar em uma forma de mudança do
mundo, de aquisição de mundos alternativos em mídia da ficção78.

Nesta sistematização ficcionalizada da vida que se encontra presente na

Bíblia, o próprio personagem central, Deus, assume a intensidade da narrativa e

a variedade dos humores e das condições das relações. Desse modo, como a lite-

ratura, o monoteísmo significa ruptura, não continuidade, significa deixar vir à
escritura aquilo que não é ouvido, o novo radical e o Outro. A grandiosa história

a qual os livros bíblicos dão forma sobre a presença do ser humano no mundo,
é, indubitavelmente, uma das artes narrativas mais impressionantes produzidas

pelo ser humano: a história do acordo divino com um povo escolhido, ao mesmo

tempo em que isto é construído na forma de um acordo matrimonial, recortado
a ideia de que há uma relação intrínseca entre monoteísmo e a escrita/escritura de um lado e
paganismo e oralidade do outro. Ver, também, ZEHR, Howard. Changing lenses: a new focus for
crime and justice. Scottdale, Pa: Herald Press, 1990, p. 97-123.
77 Esta diferença já foi assinalada até mesmo por Flávio Josefo, historiador judeu, no século I d.
C. A literatura significa bem mais que uma libertação do ciclo da repetição.
78 É exatamente esta realidade alternativa que é o específico do monoteísmo bíblico. (ASSMANN, 2005, 12, negrito nosso).
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com compromissos para ambos os lados. Aí se instauram as grandes tramas dos

personagens. O monoteísmo narrativo, uma história de Deus e de um povo, é
uma forma de poesia do mundo refinada que vai desde a criação até o fim do

mundo. A “verdade” desta história reside exatamente em sua ficcionalidade. O
Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro, que permanece de forma transcen-

dental para além das histórias e dos anúncios, mas um quadro, uma referência,
uma ação que alterna entre a intensidade do fazer e a intensidade do silêncio. O

quadro é verdadeiro, pois ele é a representação da relação que o ser humano es-

tabelece com ele, uma relação que destaca a extensão que o próprio ser humano

é do quadro que ele tem como verdadeiro. A fala de Deus, fala não de Deus, mas
do ser humano e da relação que este ser humano estabelece com este Deus, o seu
Outro e seu quadro e o si-mesmo79.

Nesse sentido, a literatura – por intermédio da ficção - cria novos espaços

de convivência e de realização pessoal. Desse modo, a literatura é um empreen-

dimento extremamente vinculador e normativo, não primeiramente em Israel,
antes na Mesopotâmia, no Egito e na Grécia. Neste contexto são colocados
os fundamentos do ser humano e da convivência humana. Estes textos foram

aprendidos de forma dedicada e transformados em forma de condução da vida.
O que aconteceu no campo da religião com a escritura é algo, porém, novo no

contexto de Israel. Esta transformação aponta para uma nova concepção do que
é escritura e literatura, visto que a escritura é acompanhada de certo tabu, o que
proíbe a adição ou exclusão de elementos. Até mesmo os detalhes da escritura

são vistos como palavra de deus, como sagrada escritura, como verdade revelada80.

79 Hans-Peter Schmidt vê o sentido de proibição de imagem não na frase: “Não deves fazer
imagem para ti”, porque nos é impossível uma verdade sem imagens, mas no sentido, “tu não deves
ver o quadro como a coisa em si”. Em sua literatura o povo judeu libertou-se de seus opressores e
possuidores, se escreveu para sair da casa do Egito e se inscreveu na lei, na Torá, que liberta todos
os seres humanos da opressão, pois possibilita sua inscrição em formas alternativas de ligação e
relação. Ver ZEHR, Howard. Changing lenses: a new focus for crime and justice. Scottdale, Pa:
Herald Press, 1990.
80 Já Johann David Michaelis na Inglaterra e Gottfried Herder na Alemanha no século XVIII
descobriram a Bíblia como literatura e trabalharam antes de tudo pela qualidade estética do texto e
por sua capacidade de ser referência para o processo de reescritura ocidental, ao mesmo tempo em
que viam nisto uma das características fundamentais das religiões monoteístas. Com a superação
da visão exegética do texto, novas possibilidades de interpretação foram sendo articuladas,
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CRIME E JUSTIÇA NA BÍBLIA
A leitura atenta da Bíblia pode deixar o leitor um tanto quanto confuso.

Algumas partes enfatizam os aspectos punitivos (justiça retributiva). Outras se
associam em muito às experiências restaurativas (restaurar os laços que foram

rompidos pelas práticas. Algumas fazem sentido para os olhos do século XXI. Já,
outras, parecem completamente estranhas e até bárbaras. Diante desses inúmeros obstáculos hermenêuticos, pergunta-se, como interpretar a história cultural?

Buscando-se alternativas diante das questões assinaladas, trata-se aqui de

resgatar aspectos acerca da chamada “revolução jurídica” tendo por base os possíveis elos existentes entre o Direito no Antigo Testamento e os paradoxos presentes na reflexão situada em torno da justiça retributiva (tradicional) e a justiça

restaurativa. A Revolução jurídica envolveu uma mudança de paradigmas de

formas de construir e compreender a realidade81. Assim, busca-se examinar di-

mensões dessa revolução no tocante à forma como se pensa e se faz justiça. Mais

especificamente, analisam-se os paradigmas que sustentam práticas judiciais e
extrajudiciais, não se esquecendo de verificar o apoio social e político nos quais
se assenta tais propostas.

Inicialmente, destaca-se a mudança – no século XII na Europa - de uma

justiça privada (comunitária) para uma justiça estatal. Tal movimento começou

pela abertura de possibilidades de denúncias por parte do Estado em relação às
arbitrariedades da chamada “justiça privada”. Posteriormente, o Estado dividiu
atribuições com a justiça comunitária, e mais adiante senhor absoluto, mediante

inclusive a relação do texto bíblico com a literatura e o texto bíblico como literatura. Ver ZEHR,
Howard. Changing lenses: a new focus for crime and justice. Scottdale, Pa: Herald Press, 2005.
81 Leshan e Margenau assinalam que os novos paradigmas emergem como tentativa de resolver
os problemas mais prementes de uma sociedade ou cultura. Assim, o paradigma científico surgiu como tentativa de resolver o problema mais grave da sociedade ocidental do final da Idade
Média, ou seja, problemas catastróficos como a peste negra. ZEHR, Howard. Changing lenses:
a new focus for crime and justice. Scottdale, Pa: Herald Press, 2005, p. 133-146. Nesses termos,
a sociedade via-se confrontada pela necessidade premente de controlar seu entorno e, portanto,
desenvolveu um paradigma adequado à tarefa. Mas com o surgimento de outros problemas, o
paradigma tornou-se inadequado e foi preciso que outros surgissem. Lawrende Leshan e Henry Margenau, Einstein’s Space and Van Gogh’s Sky: Physical Reality and Beyond. Nova York:
Collier Books, 1982.
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o monopólio de dizer o direito para todos os danos e males nomeados como
crimes.

A decorrência de tal processo, a vítima do crime foi redefinida, e o Estado

tornou-se a vítima de direito. Desse modo, as vítimas, os familiares, amigos, a

própria comunidade foram abstraídas e os indivíduos tornaram-se periféricos ao
problema e de suas possíveis soluções (tratamento dos conflitos).

Em um segundo momento, os costumes e as conveniências sociais foram

perdendo terreno, deixando, assim, para a formalização dos procedimentos por
meio do fortalecimento do direito positivo (direito legislado). Dessa maneira, a

justiça foi sendo - concomitante a esse processo histórico – equiparada com a
lei escrita, sendo interpretada e gerenciada por profissionais. Cada vez mais o

critério da justiça passou a ser o processo utilizado, esvaziando as práticas de

justiça comunitária no âmbito privado. Nesses termos, certos prejuízos, danos,
conflitos passaram a ser definidos como diferentes de outros (tipificados), dando
início a procedimentos criminais em que o Estado predominava. Todavia, outros

foram deixados a cargo da lei civil, no qual os participantes retiveram considerável discricionariedade e poder.

Em terceiro plano, o Estado passa a assumir a vingança no lugar da co-

munidade, tornando a punição uma normativa. Resoluções amigáveis e acordos
passaram a ser raros e até ilegais. Considerando-se que a norma eram as atitudes

punitivas e não a restituição, a importância da vítima individual dentro do pro-

cesso diminuiu82. Por decorrência, o significado simbólico da punição mudou

na medida em que a punição tornou-se a regra comum mais aceita e difundida.
Assim, formas inovadoras de pena foram surgindo. No mundo pré-moderno a

motivação de vingança desempenhava um claro papel quando alguém buscava
punição. Da mesma forma, tão importante como a ideia de punição era a vindicação da vítima, ou seja, na maior parte dos casos a punição era pública. Desse

modo, ao ser imposta uma punição estava implícita uma declaração simbólica

82 É digno de nota que a Igreja nunca articulou qualquer crítica consistente a essa passagem da
justiça comunitária para a justiça estatal. Pelo visto, suas atenções voltavam-se mais em controlar
a vingança privada, e rápida em reconhecer o papel do Estado, acabando por oferecer apoio eficaz.
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de que a vítima estava correta do ponto de vista moral83. Em outros termos, a

justiça, via de regra, usava da linguagem cênica para representar publicamente a
culpa e a vindicação para demonstrar o assombroso poder das autoridades cen-

trais. A conclusão que se pode chegar é que as penas públicas brutais serviam

como demonstração de poder do Estado, uma forma de asseverar e dramatizar
seu poder84.

Em quarto lugar, o conceito de justiça contribuiu com o alinhamento da

balança, símbolo do direito, colaborando com um equilíbrio metafísico e abs-

trato. Em outros termos, os diferentes conceitos de justiça trouxeram consigo
novas maneiras de entender o crime e o criminoso. Em vez de uma violação ou

conflito individual, certos comportamentos tornaram-se violações coletivas ou
sociais de ordem sobrenatural. Assim, eleva-se a dimensão pública em relação

à dinâmica comunitária, servindo de justificativa para que o Estado impusesse
uma ordem social e moral.

Destaca-se, nessa direção, que a gestão e o tratamento dos conflitos sociais

tenham perdido sua eficiência e eficácia à medida que as bases comunitárias iam

sendo esgarçadas. Diante disso, não se tem ainda todos os elementos para se

trilhar um caminho na direção de uma conclusão a respeito da constituição das
bases históricas, culturais e sociais da justiça retributiva assentada na culpa e na

punição. No máximo, pode-se contar com algumas pegadas que nos conduzem a
explicações focalizadas na crescente complexidade da sociedade como resultante

da ampliação do número de pessoas, do advento das cidades e, posteriormente,
da industrialização.

Talvez, parte da resposta à questão posta, repouse na necessidade de que

os Estados emergentes tinham de monopolizar e exercer o poder. Entretanto,
83 Assinala-se que nas sociedades teocráticas, a punição também funcionava como purificação
simbólica que livrava a comunidade dos resíduos (sujeira) criada pelo crime. Assim, a punição demonstrava que a sociedade não tolerava tais ações, e assim ajudava a manter um sentido de limites
e identidade da comunidade.
84 Ver CHEVIGNY, Paul. Edge of the Knife: Police Violence and Accountability in Six Cities
of the Americas. Nova York: New Press, 1995. Ver, também, FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir:
história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1975, e, a obra FRÜHLING, Hugo. “Police
Reform and Democratization”. In: H. FRÜHLING et al. (eds.), Crime and Violence in Latin
America: Citizen Security, Democracy and the State. Washington, DC/ Baltimore: Woodrow
Wilson Center Press – Johns Hopkins University Press, 2003.
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hoje o paradigma retributivo demonstra disfuncionalidade. Outro paradigma

emerge e inspira-se em elementos da tradição histórica: o modelo da justiça
comunitária.

Em outros termos, busca-se com esse texto examinar as bases históricas

do surgimento da concepção “olho por olho”, usada, em geral, para sintetizar

a natureza retributiva (punição) do direito bíblico. Contudo, a frase “olho por

olho” aparece apenas três vezes no Antigo Testamento85. No Novo Testamento,
Jesus a rejeita explicitamente. “Vocês ouviram o que foi dito, ‘olho por olho’”,diz

ele, “Mas eu digo, fazei o bem àqueles que vos ofendem”. Estaria ele de fato

contradizendo as leis do Antigo Testamento? “Olho por olho” era um preceito
de proporcionalidade destinado a limitar e não encorajar vinganças. De fato, esse
princípio legal fundou as bases para a restituição, oferecendo um princípio de

proporcionalidade para reger a reação à transgressão. Portanto, o foco do precei-

to “olho por olho” não era a retribuição, mas sim a limitação e proporcionalidade.
Mais do que isto, no contexto da aliança, centrado na libertação, esse princípio
comum estabelecia a equidade.

O parágrafo 24 do Levítico86 é uma das passagens em que essa expressão

aparece. Imediatamente, a seguir, vem uma admoestação no sentido de que deve
haver um padrão para todos, para o estrangeiro como para o nativo. Os estrangeiros, em geral, eram pobres e oprimidos, e Deus, frequentemente, lembra do

povo de Israel que eles tinham sido estrangeiros e que uma ação salvífica de
Deus os resgatou. Em contrapartida, os nativos deviam cuidar dos estrangei-

ros que se encontrassem entre eles. O preceito do “olho por olho” estabelecia,
portanto, a ideia de que todos deviam ser tratados igualmente. A motivação de
vingança existe e é reconhecida no Antigo Testamento, mas a lei bíblica logo
tratou de estabelecer limites. Um desses limites era a “lei de talião”, uma diretriz
de proporcionalidade87. Outro limite eram as cidades que concediam asilo.

85 Ver Patrick, Old Testament Law, cap. 4º; Rolanda de Vaux, Ancient Israel (Nova York: McGraw-Hill, 1961).
86 O Levítico é um livro que faz parte de um conjunto, de uma obra completa, que conhecemos
por Pentateuco.
87 O capítulo 19 do Deuteronônimo ordena a criação de cidades de refúgio onde aqueles que
haviam cometido assassinato não intencional podiam pedir guarida enquanto os ânimos esfria-
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A justiça e a lei presentes na Bíblia
A par de um conjunto de aparentes contradições, interpretações e crenças

acerca da Bíblia, o tema preponderante é um conceito de justiça que vai de encontro ao entendimento comum sobre a “lei de talião” do “olho por olho”.

Houve um tempo quando um indivíduo sofria um dano, a família e a co-

munidade também se sentiam atingidas. Assim, tanto a família e a comunidade
se sentiam atingidas e procuravam se envolver de modo a buscar uma resposta ao

problema. Podiam fazer pressão para obter uma solução ou servir como árbitros

ou mediadores, podendo, em algumas situações serem chamados para testemunhar ou mesmo ajudar a garantir o cumprimento dos acordos. Dessa maneira, a

justiça comunitária assentava-se, em grande medida, nas soluções extrajudiciais

negociadas, em geral, envolvendo indenizações. No entanto, duas abordagens
alternativas se apresentavam na medida em que tendiam a ser deixadas como

último recurso, escolhidas apenas como meio de forçar uma negociação ou de
sair dela em caso de insucesso. Desse modo, ambas representavam uma espécie

de fracasso, embora sua existência talvez ajudasse a garantir o funcionamento
da norma.

Uma dessas alternativas era a vingança88. Esta opção era eleita com menos

freqüência do que se acredita, e por razões óbvias. Ela é extremamente perigosa,
costuma levar à violência recíproca e derramamento de sangue. Até a Idade Mé-

dia na Europa, a prioridade do conjunto das comunidades era manter as relações
estreitas mediante a manutenção dos relacionamentos. Assim, a negociação e

a indenização faziam muito mais sentido do que a vingança pelo emprego de
meios violentos.

vam e as negociações eram realizadas. Ver Patrick, Old Testament Law, cap. 4º; Rolanda de Vaux,
Ancient Israel (Nova York: McGraw-Hill, 1961), p. 149-171.
88 Ver a obra de Herman Bianchi intitulada Justice as Sanctuary: Toward a New System of
Crime Control (Bloomington: Indiana University Press, 1994). O que confirma a relevância social
e histórica da justiça negociada, era a existência de asilos. As pessoas acusadas de ter cometido
delitos podiam correr para esses locais a fim de escapar à vingança pessoal ou às autoridades locais.
Muito desses locais não eram asilos de longo prazo, mas espaços seguros onde se podia esperar a
raiva passar enquanto as negociações progrediam.
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Além dos aspectos assinalados, salienta-se que a vingança era limitada

também por um sensível processo de combinação envolvendo lei e costume. Na

Europa medieval, por exemplo, a luta só era considerada legítima se as negocia-

ções tivessem sido propostas e recusadas. Assim, a conhecida fórmula do Antigo
Testamento “olho por olho” foi – como já foi assinalado - um procedimento
que ajudou a regular as vinganças privadas ao longo de boa parte da história

ocidental. “Olho por olho” é uma fórmula que também podia ser entendida

literalmente, e uma vingança assim poderia ser brutal. Muitas vezes, nesse caso,
a troca era percebida como pagamento. Quando alguém morre ou é ferido numa
sociedade comunitária, o equilíbrio de poder entre tribos, clãs ou outros grupos

fica perturbado. Pode ser necessário restaurar o equilíbrio por intermédio da

equivalência numérica. A violência imposta pela fórmula pretendia equilibrar os
poderes mais do que obter vingança.

Contudo, nas sociedades não reguladas por códigos e procedimentos legais

formais, tais fórmulas não eram encaradas como mandamentos, mas limitadores

da violência. A reação, por decorrência, deveria ser proporcional ao dano, sem
permitir uma escalada do conflito. Além do mais, as pessoas utilizavam essa
fórmula enquanto equação para calcular o valor da indenização: “o valor de um
olho pelo valor de um olho”. Acordos em dinheiro, bens patrimoniais, como por

exemplo o uso de propriedades foram muito utilizados ao longo dos séculos,
mesmo em casos de violência grave, e os códigos daquela natureza forneciam

critérios para a determinação dos pagamentos. Nessas situações, o pagamento,
em grande medida, era uma modalidade de se obter o reconhecimento público

das vítimas na medida em que almejavam a vindicação moral de que tinham

sido vítimas de um mal e uma declaração pública de responsabilidade por parte

do ofensor. Entretanto, em situações bastante singulares, a retribuição incluía,
também, uma espécie de compensação moral. Salienta-se, ainda, que em dadas

situações a ameaça de retribuição tinha o fino propósito de servir de estímulo
para que os ofensores assumissem essa responsabilidade publicamente.

Percebe-se, nesses moldes, que o significado e as funções da retribuição por

vezes refletiam uma visão compensatória. O sistema repousava – primordial-
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mente - na necessidade de compensar a perda das vítimas e reparar relacionamentos, o que ensejava negociações para se chegar a um acordo que reconhecesse a responsabilidade e obrigações do ofensor.

Ao examinar a Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento89, devemos

atentar que estamos lendo literatura de um outro tempo e espaço, um mundo

distante do nosso, não apenas no tempo e no espaço, mas também na filosofia,
nos sistemas políticos e na estrutura social. Diferentemente da contemporaneidade, os pressupostos básicos em relação à culpa e à responsabilidade eram
diferentes, o que atinge diretamente os conceitos de justiça e de lei.

A culpa, por exemplo, era coletiva, como também a responsabilidade. Por

isso, na visão do povo dos tempos narrados na Bíblia, certos tipos de crime contaminavam a sociedade como um todo. Para expiar essa culpa eram necessárias

cerimônias coletivas de penitência. Em virtude de tal característica cultural, o

Antigo Testamento sugere a correção para certas ofensas com nítido caráter
sacrificial com muita publicização90.

Olho por olho, dente por dente
Assinala-se que na Europa - do começo da era moderna - eram poucas as

ofensas consideradas ameaça à ordem política e moral, exigindo a aplicação de

respostas violentas: a bruxaria, o incesto, a sodomia e certos tipos de assassinato
especialmente hediondos. Destaca-se, assim, que ao longo da maior parte de

nossa história surgiram exceções a este ideal de justiça restitutiva (culpa/pu-

nição/vingança) no tocante a certos tipos de crime. As sociedades teocráticas
89 Como é de se esperar, as leis tinham uma forma muito diferente. Também seus propósitos e
métodos administrativos eram distintos de hoje. Ver Hans Jochen Boecker que escreveu o livro
intitulado Law and the Administration of Justice in the Old Testament and Ancient East (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1980). Dale Patrick, Old Testament Law (Atlanta: John
Knox Press, 1985;Millard Lind, “Review Essay”, Journal of Law and Religion, v.4, n.2 (1986), p.
479-85.
90 Tudo isso faz com que as Leis do Levítico e do Deuteronômio nos pareçam bizarras. Como
vimos, tópicos importantes que para nós precisam constar de um código penal, como assassinato
e furto, estão misturados como itens que não precisam ser contemplados como, por exemplo,
normas sobre a agricultura, a alimentação, vestimenta, casamento e adoração. Algumas ofensas e
seus remédios jurídicos têm evidente dimensão religiosa e ritual, enquanto outras parecem mais
objetivas.
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primitivas consideravam poucas ofensas como tendo dimensões religiosas que

exigissem reações especiais, fora do normal. Certas ofensas sexuais, por exemplo,
eram consideradas especialmente hediondas porque ofendiam a deidade trazen-

do culpa coletiva sobre a sociedade como um todo. Por decorrência, evitando

partilhar da culpa, uma purificação simbólica era necessária. No entanto, essas
ofensas eram poucas e cuidadosamente proibidas pela lei e pelo costume, não
constituindo a norma para a maioria das transgressões “criminais’.

Nosso passado, de certo modo, oferece um modelo que demonstra um ca-

minho diferente no que se refere à forma de se fazer justiça nos dias atuais. Tra-

ta-se de uma justiça a partir dos parâmetros criados pela própria comunidade,
distante do monopólio do “fazer justiça” assumido pelo Estado entre os séculos

V e XV. No caso dos cristãos, há um modelo de justiça ainda mais significativo:
a justiça bíblica. Talvez os leitores estranhem, mas, na verdade, a justiça bíblica

poderia oferecer um modelo muito diferente da justiça ancorada no modelo
retributivo (o sistema penitenciário brasileiro é fruto de um modo de pensar o
alcance de uma concepção particular de culpa, de crime e de justiça).

Nesses termos, “olho por olho” é uma fórmula que também podia ser en-

tendida literalmente, e uma vingança assim poderia ser brutal. Contudo, nas sociedades não reguladas por códigos e procedimentos legais formais, tais fórmulas não eram encaradas como mandamentos, mas limitadores de violência: “Faça

isto, mas somente isto e não mais”. A reação deveria ser proporcional ao dano,
sem permitir uma escalada do conflito (o que nós conhecemos hoje, o foco não
está no dano e na reparação, mas na punição dos agressores\ofensores, daqueles
que proporcionaram um dano moral, material e\ou vital). Além do mais, as pessoas, via de regra, entendiam essas fórmulas como equações para determinar o

valor da indenização: “ O valor de um olho pelo valor de um olho”. Acordos em

dinheiro ou propriedade foram bastante comuns ao longo da história, mesmo
em casos de violência grave, e os códigos daquela natureza forneciam critérios
para a demonstração dos pagamentos.

Mesmo naquelas situações nas quais a regra do “olho por olho” era entendi-

da literalmente, a troca era percebida como pagamento. Quando alguém morre
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ou é ferido numa sociedade comunitária, o equilíbrio de poder entre tribos, clãs,
ou outros grupos fica perturbado. Pode ser necessário restaurar o equilíbrio por

meio da equivalência numérica. A violência imposta pela fórmula, ambicionava
equilibrar os poderes mais do que conseguir vingança.

No passado, como nos dias de hoje, as vítimas sentiam a necessidade de

vindicação moral (até o presente momento, no caso do processo penal no Bra-

sil, só participam o Estado e o réu, ficando, assim, as vítimas e familiares, fora
do processo penal). Desejavam obter o reconhecimento público de que tinham

sido vítimas de um mal e uma declaração pública de responsabilidade por parte
do ofensor. O pagamento era uma forma de buscar tal reconhecimento, mas a
retribuição por vezes incluía também uma certa compensação moral. Em dadas
situações a ameaça de retribuição servia como estímulo para que os ofensores

assumissem essa responsabilidade publicamente. Percebe-se, desse modo, que o
sistema estava ancorado, primordialmente, na necessidade de compensar à perda das vítimas e reparar relacionamentos. Isto normalmente exigia negociações

para se chegar a um acordo que reconhecesse a responsabilidade e obrigações
do ofensor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, a partir do exposto, que da literatura surgiu a religião, uma

nova forma de religião, da imagem surgiu a coisa em si, da ficção emergiu o de-

finitivo, a escritura se tornou prescrição que aponta para a plenitude tanto nestas
reflexões uma rica fenomenologia do literário, visto que os livros bíblicos a isto

estimulam, mesmo que isto fique restrito a Torah. Existe uma arte da significação nos textos bíblicos, de forma tal que a história pode ser ouvida e lida diversas

vezes, suas falas rememoram e incomodam, seus silêncios e suas frases evocam a

reescritura e o recontar. A arte da significação e a arte da abstração estão juntas

e tornam o leitor/ouvinte alguém em profundo processo de reescrever, recontar
e rememorar, ao mesmo tempo que o projetam para novas leituras. A arte da
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significação evoca a interpretação ininterrupta. À medida que a religião absoluta

ganhou em forma e valor, o aspecto literário dos livros, que se tornaram a Bíblia,
perdeu em vigor e importância. À medida, porém, que a reivindicação ao absolutismo mais e mais perdeu seu poder de convencimento, seja pela pluralidade da
religião, seja pela desconfiança e crítica iluminista, de forma crescente o aspecto
literário ganhou em importância.

Examinou-se aqui a relação entre teologia e literatura a partir do papel e

da importância da Bíblia como obra basilar da literatura ocidental. Assinalou-se, ainda, que os estudos acerca da interpretação da Bíblia como literatura são

portadores de inúmeras e amplas divergências. Se Harold Bloom louva a javista
como gênio literário, algo que do ponto de vista da exegese é absolutamente

questionável, outros, como Hans-Peter Schmidt e Jack Miles, não estão preocupados com uma visão parcial do texto, antes vêem na polissemia do texto um

aspecto fundamental de sua dimensão literária, ainda que tenha uma continui-

dade inquestionável na força das personagens. É uma rica tradição literária em
que alguém escreve o que diz o que alguém disse e aconteceu depois que alguém

escreveu o que foi dito. Tudo isto dentro de um forte espírito religioso, em estilos literários próprios, longe da ideia segundo a qual a ficção é mentira, antes a

única forma em imagem e narrativa possível para lidar com a verdade do divino
e do humano, algo que sempre resultará no fracasso dogmático em absolutizar
as interpretações.

Nesses termos, apresentaram-se alguns aspectos que estão presentes nas

concepções acerca da justiça para o século XXI, fundamentado nas práticas res-

taurativas que primam por verificar as possibilidades e os mecanismos segundo
os quais se podem tratar os danos causados às vítimas, sem descuidar do grau

de responsabilidade por quem tenha causado danos morais, materiais e\ou vi-

tais. Assim, esboçaram-se alguns aspectos que denotam os vetores subjacentes

quanto à forma, ao conteúdo e à administração da lei hebraica. Em seguida,
examinaram-se os conceitos de justiça e de lei a partir de tais perspectivas. Posteriormente, estudaram-se os significados do crime e da justiça à luz do diálogo entre tradição e contemporaneidade. Para tanto, investigaram-se os aspectos
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históricos que contribuíram para se avaliar a “lei do talião” assentada na máxima
do “olho por olho, dente por dente”. A pesquisa buscou dados e os examinou seguindo o roteiro da análise de conteúdo na medida em que buscou compreender

os princípios e intenções subjacentes e, então, seguir, a partir deles, em direção

a conceitos de lei e justiça, tentando apreender o espírito, e não apenas a letra
da lei. Tal mecanismo foi utilizado por se acreditar ser possível compreender as
“leis” bíblicas individuais para a aplicação no contexto contemporâneo.

Assinala-se, por fim, que a “verdadeira” história da Bíblia, do Antigo e do

Novo Testamento, é uma só: Deus não desiste. É este o modelo a imitar para
sermos “perfeitos” no amor incondicional, no amor que não foi conquistado, no

perdão, na misericórdia. Assim, pelo exposto, o paradigma da justiça presente na
Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, não é a retribuição (estabelecer quem

é o culpado e a forma de punição). Assim, a chave não está no “olho por olho”,
mas na justificação motivadora. A reação de Deus à transgressão é normati-

va. Quando confrontado com as ofensas, Deus é descrito em termos humanos
como furioso, cheio de ira. A etimologia destas palavras em inglês, por exem-

plo, remetem a calor, fungar, inspirar. Em hebraico, várias palavras, via de regra,

são traduzidas por retribuição e punição, podendo significar, ao mesmo tempo,
coibir, ensinar, corrigir. O conceito de punição poderá estar presente, mas em

geral aparece com uma conotação diversa do que a palavra tem no outro idioma.
Além do mais, Paulo lembra em Romanos 12: 19, citando a Sagrada Escritura,
que aquelas punições são assunto de Deus e não dos humanos.Essas conotações

nos auxiliam a entender o que aparenta ser uma contradição entre as descrições
de Deus como alguém que castiga e de Deus como sendo lento para a cólera e

cheio de amor (Êxodo 34: 6; Números 14: 18). Deus pune, mas Deus é fiel. Israel transgride repetidamente e Deus se encoleriza, mas Deus não desiste. Deus

vai da ira à restauração. A retribuição que se subordina à shalom tempera e limita
a justiça retributiva.

Essa característica da justiça divina é demonstrada de modo dramático em

passagens como o capítulo 26 do Levítico e o capítulo 4 do Deuteronômio. O
povo de Israel recebe vivas descrições das horríveis conseqüências de praticar o
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mal. Coisas terríveis sucederão. Mas essas passagens sempre terminam prometendo que Deus não desistirá. Deus não os destruirá. Deus é fiel e compassivo.

No Novo Testamento o foco de Cristo é ainda mais nitidamente restaura-

tivo na sua resposta ao mal feito. Não se trata de um rompimento com a direção
dada pelo Antigo Testamento, nem rejeição do impulso original da antiga alian-

ça. Pelo contrário. Esse foco oferece um passo além na compreensão do conceito,
uma transformação continuada da justiça.

Shalom só pode se realizar se cuidarmos do bem-estar uns dos outros, mes-

mo nos erros. Cristo leva esse tema adiante, aprofundando e ampliando suas
aplicações. A história do bom Samaritano mostra que nosso próximo não é so-

mente alguém da nossa etnia. Temos responsabilidades que vão além do nosso
próprio povo. Na verdade, devemos fazer o bem até aqueles que nos maltrataram. Isto significa dizer não à retaliação ilimitada da lei de Lamec, dizer não

à retaliação limitada da lei de talião. Ao contrário, deve-se buscar sempre, por
mais complexa que seja a situação, praticar o amor ilimitado.

Segundo a Bíblia, o Deus que salva, livrando da opressão sem olhar para o

merecimento, é limitado na ira, mas ilimitado no amor (na linguagem poética
do Deuteronômio: “até a milésima geração”). É o amor ilimitado de Deus e não

sua ira que devemos imitar. A justificativa motivadora é também um modelo.
Percebe-se, nesses termos, que a justificativa motivadora, e não a lei de talião

é o que expressa melhor a essência da justiça da aliança. A restauração e não a

retribuição é seu paradigma. Portanto, nosso sistema judicial é, acima de tudo,

um sistema para discutir a culpa. Consequentemente, está centrado no passado.
Por seu turno, a justiça bíblica busca, sobretudo, antes, resolver os problemas, en-

contrar soluções, retificar o que não está bem e olhar para o futuro. Ao contrário,
a justiça contemporânea procura dar a cada um o castigo merecido, garantir

que as pessoas recebam o justo castigo. Em contrapartida, a justiça bíblica reage
na medida do necessário, muitas vezes usando de bondade diante do mal na

medida em que está faltando shalom, e não porque a justiça deva dar o castigo
merecido. Pelo visto, a primeira – e, via de regra, a única, - reação depois do es-

tabelecimento da culpa é infligir dor como punição. Infligida a dor, considera-se
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que foi feita justiça. No contexto da justiça da Bíblia, quando se dá a punição,

ela, em geral, não é uma finalidade, mas sim um meio de restauração. Além disso,
a punição é basicamente atributo de Deus. O foco primário da justiça bíblica é
corrigir a situação e construir shalom agindo para ajudar os necessitados. Atual-

mente, mede-se a justiça avaliando se foi seguido o procedimento prescrito. A

justiça bíblica, ou sedeqah, se mede pelo mérito, pelos resultados e pelos frutos.
Assim, busca-se corrigir relacionamentos, e não simplesmente obedecer regras
tidas como corretas e válidas. O sistema jurídico atual define as ofensas como

violações das normas, das leis. O Estado é definido como vítima. Em termos
bíblicos, entretanto, o mal não é uma violação de regras, mas uma violação do

bom relacionamento. As vítimas, na verdade, são as pessoas atingidas (danos
materiais, morais, perdas de familiares, colegas de estudo e de trabalho) e os
relacionamentos, e não as regras ou governos ou a ordem moral.

A justiça bíblica parte de uma visão sistêmica para conceber a justiça em

um sentido mais amplo. Assim, a Bíblica não nos autoriza separar as questões
criminais das questões pertinentes à pobreza e ao poder. A justiça é um todo
que não pode ser fragmentado. Empresas fraudadoras ou aquelas que prejudi-

cam as pessoas destruindo o meio ambiente, por exemplo, são tão responsáveis
por suas ações como os indivíduos que cometem homicídio. Somam-se a tais

pressupostos, outros que se associam de uma forma ou outra, ao contexto social

do crime. Tal perspectiva deve sempre ser levada em consideração. Desse modo,
não se pode separar os atos criminosos ou seus autores da situação social que os

envolvem. Além disso, as leis injustas de qualquer tipo devem ser questionadas.
A justiça com a qual se está habituado contemporaneamente, busca ser neutra
e imparcial. Procura tratar as pessoas com equidade. Seu foco primário é a manutenção da ordem. Em virtude disso, e pelo fato de separar questões de justiça

penal de questões de justiça social, a ordem que ela tende a manter é a ordem
vigente, o status quo. Portanto, muito frequentemente, o direito hoje age como
uma força conservadora. A justiça bíblica, por seu turno, em comparação, é uma

força ativa, progressista, que busca transformar a ordem vigente em uma ordem

mais justa e, ao fazê-lo, zela, principalmente, pelos pobres e fracos. A justiça
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contemporânea coloca no centro o Estado e seu poder de coerção como fonte,
guardião e sancianador da lei. A justiça bíblica, por seu turno, coloca as pessoas e

os relacionamentos no centro, sujeitando tanto a lei quanto os governos a Deus.
Portanto, a justiça bíblica oferece uma alternativa paradigmática que questiona

frontalmente nossa abordagem retributiva centrada no Estado. Pode-se, dessa

maneira, concluir que o Estado não é a única fonte do Direito e não é o úni-

co que pode chamar para si o direito de dizer o direito e, ao mesmo tempo, o
Direito não é sinônimo de lei. Tais parâmetros são relevantes caso os leitores

desejem uma sociedade emanciapada, autônoma e minimamente democrática.
Nesse caso, mãos à obra!
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10
TECNOLOGIA, (CIBER)CIDADANIA E
DEMOCRATIZAÇÃO NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA

Ana Cristina Bacega De Bastiani91

INTRODUÇÃO
O estudo desenvolvido a partir desse artigo visa demonstrar que o espaço

virtual, proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico, pode ser um grande
aliado para a redefinição do conceito de cidadania, tornando-o mais amplo, bem

como para a ampliação do espaço público e, portanto, para a própria definição
dos moldes democráticos de um Estado.

Ao longo de toda sua história o ser humano visa o progresso. Este impul-

sionou muitas coisas boas, mas também ajudou a desencadear alguns problemas

presentes na vida cotidiana das pessoas. Por isso o estudo realiza uma breve

reflexão a respeito da passagem da era industrial para a era tecnológica, para
perceber o que muda com o advento do século tecnológico.

91 Mestre em Direito Democracia e Sustentabilidade pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Meridional, quando foi bolsista CAPES. Pós-graduada em Direito Processual
Civil pela Faculdade Anhanguera de Passo Fundo. Pós-graduanda em Formação pedagógica para
a docência pela FAT – Faculdade e Escola. Docente na Faculdade João Paulo II e na Fat – Faculdade e Escola. Advogada. E-mail: cristi.bd@hotmail.com.
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A era industrial trazia a ideia de um mundo mecanizado92. Na era tecno-

lógica a visão de mundo passa a ser mais complexa, pois as pessoas e lugares
parecem estar mais próximos, já que todas as situações estão interligadas. Diante

disso muitas concepções tradicionais, como os próprios conceitos de cidadania
e democracia precisam estar redimensionados, tendo em vista a influência da
tecnologia na vivência cotidiana.

São muitas as situações influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico.

Dentre elas estão as formas de comunicação e participação no espaço público.
Ainda, o próprio conceito de espaço público fica redimensionado, já que este se
transforma a partir da existência do ciberespaço.

Muitas são as facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias, mas

muitas são as indagações éticas a respeito de como se está procedendo mediante

determinadas demandas que envolvem a evolução tecnológica. Nesse estudo a
exclusão social gerada pela falta de acesso aos mecanismos proporcionados pelo
ciberespaço é um dos assuntos abordados.

Diante disso, como problema para a pesquisa apresenta-se: O desenvolvi-

mento tecnológico, por meio do ciberespaço é um meio includente, refletindo
as características de um regime democrático e que prima pelos direitos de cida-

dania em um contexto atual? Como hipótese entende-se que o ambiente virtual
pode ser democrático e potencializador de mudanças sociais, desde que todos
cidadãos tenham acesso a tal democratização.

Como objetivo da pesquisa encontra-se: Delimitar o espaço público a par-

tir do ciberespaço, verificando se este é um ambiente includente, democrático e
que viabiliza o exercício da cidadania. Como objetivos específicos encontram-

-se: a) demonstrar que a evolução tecnológica pode ser um importante meio de

ampliação do espaço público; b) delimitar um conceito de cidadania adequado
à realidade atual e; c) verificar como o ciberespaço pode ser possibilitador (ou

não) de um ambiente democrático; d) Perceber se os movimentos sociais surgidos especialmente a partir da internet são movimentos que agregam algo à

92 Este método adoptó um enfoque reduccionista de la ciencia, a través de la creencia de que
los fenómenos podrían ser entendidos a partir de la fragmentación a sus partes constituyentes
(MONT’ALVERNE; RANGEL, 2011, p. 329-330).
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democracia. Para tanto utilizar-se-á do método de procedimento histórico93, do

método de abordagem indutivo94 e da técnica de pesquisa bibliográfica95, com a
especificação de categorias96 e conceitos operacionais97.

DO PROGRESSO DA ERA INDUSTRIAL À BUSCA
POR INCLUSÃO NO SÉCULO TECNOLÓGICO
Nesta etapa inicial da pesquisa, elabora-se um breve contexto do desenvol-

vimento tecnológico para que se entenda as mudanças sociais que vem ocorren-

do. Para isso, estuda-se a passagem da era industrial para a era tecnológica. A era

industrial, fora o momento histórico anterior ao desenvolvimento da tecnologia.
Portanto ver-se-á como as duas etapas vividas pela civilização possuem muitas

diferenças, mas que ambas contribuem para um maior desenvolvimento das habilidades humanas.

A humanidade é embalada pela ideia de progresso já há quase quatro sécu-

los. Esta ideia surge durante a Renascença, trazendo a noção de um aperfeiçoamento das coisas, gerando perspectivas para o futuro, haja vista que o posterior

trazia a ideia de algo melhor do que o anterior. Este mito do progresso representa elemento característico do período moderno. (HEIDEMAN, 2009).

A história da humanidade demonstra que esta encontra-se em constante

modificação e o momento atual da história reflete tal situação. São muitas as
mudanças, por isso o homem e o Estado precisam estar preparados para recep-

93 “[...]consiste na investigação de fatos ocorridos, processos ou instituições que tenham reflexos
ou estejam na origem de uma problemática atual, possibilitando uma melhor compreensão das
formas sociais da vida contemporânea.]” (ZAMBAM; BOFF; LIPPSTEIN, 2014, p. 83)
94 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar
as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” (PASOLD, 2011, p. 205).
95 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais” (PASOLD, 2011, p. 207).
96 “Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia”
(PASOLD, 2011, p. 25)
97 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja
aceita para os efeitos das ideias que expomos [...].” (PASOLD, 2011, p. 37).
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cionar o momento vivido e atenuar as dificuldades apresentadas. São muitos os

desafios. O modo de vida humano vem se transformando e deve continuar a se
transformar profundamente nas próximas décadas.

Muitas são as forças que impulsionam toda a transformação que está ocor-

rendo e em seu epicentro pode-se encontrar a revolução tecnológica, que apre-

senta o poder de recriar os homens, as instituições e o próprio mundo. (RIFKIN,
1999)

Nesse estudo, a atenção dispensada para a questão da revolução tecnoló-

gica está sobre os computadores e a comunicação virtual e como isso influencia

e modifica a vida das pessoas. O século vivenciado apresenta um grande potencial de mudança no entendimento de algumas questões. Estudar cidadania

e democracia, por exemplo, requer a avaliação de cada contexto histórico. Por

isso importante que se entenda um pouco do mundo que está ficando para trás,
para que, então, se possa compreender o que se modifica a partir do advento da
tecnologia, especialmente da informação.

A busca humana por progresso é uma constante. Porém, é no século XIX

que o progresso passa a ser visto como uma necessidade, dominando as ma-

nifestações da cultura do Ocidente. Durante o século XX o entusiasmo pelo
progresso fora abalado pelas duas grandes guerras. É aí que os humanos sofrem
um choque de realidade sobre os objetivos e as consequências deste ideal. (HEIDEMAN, 2009)

A era industrial fora um período ímpar da história, caracterizado pela força

mecânica e velocidade na produção de bens. Alterou profundamente o sentido
de lugar e espaço. Durante este período milhões de seres humanos foram ex-

pulsos de suas terras e casas ancestrais e forçadas a procurar um novo tipo de

trabalho em fábricas e escritórios mal iluminados ficando muito distantes da
vida que até então levavam. (RIFKIN, 1999)

A noção de tempo e distância também foram alterados, visto a constru-

ção de estradas de ferro, estradas pavimentadas, bem como o próprio telefone,
automóveis, prédios que impulsionaram o mundo vertical, etc. “Fusos horários
e velocidades maiores anunciaram um novo ritmo de vida mais acelerado, e o
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assunto nas escolas, empresas e casas era eficiência, o novo mantra de um século
arrojado, eficaz e ‘orientado para o futuro’”. (RIFKIN, 1999, p.5)

Nesta era o essencial fora substituído pela moeda, pelo engenho humano.

Mas, depois de estender-se por cinco séculos e seis continentes e ter mudado

a forma de vida e de trabalho das pessoas a era industrial está chegando ao
fim. (RIFKIN, 1999) Isso ocorre, pois o modelo de desenvolvimento econômico adotado gerou consequências indesejadas, o que levou a perceber que o
desenvolvimento sem qualificação não é satisfatório. Com isso e com o próprio

esgotamento de alguns recursos essenciais a perspectiva desenvolvimentista mo-

derna, característica da era industrial, precisou ser repensada, já que o progresso

precisa estar acompanhado de consciência sobre suas consequências e riscos,
para que assim traga uma perspectiva de desenvolvimento.

Encerrada a era industrial, a humanidade avança e segue rumo à era tec-

nológica. Isso ocorre em virtude da necessidade de se repensar as formas de
desenvolvimento. É na revolução tecnológica que se aposta por uma renovação

da forma de desenvolvimento, mais preocupado com valores básicos e que visa
a participação cidadã no espaço público, utilizando-se do grande auxílio da tec-

nologia. A informática e o ambiente virtual vêm transformando as formas de
obtenção da informação, realização da comunicação e da participação humana

na sociedade, promovendo a formação de um novo espaço de interação pública
global. Isso influencia um caminho sem volta na forma de interação entre cidadãos do mundo inteiro.

Fora por volta de 1970 que ocorre a revolução da informática (DUPAS,

2009) e esta impulsiona uma revolução nas formas de comunicação e de per-

cepção de espaço público. A tecnologia tem o poder de facilitar e transformar
continuamente a vida das pessoas. A partir da era tecnológica a forma de tra-

balhar, de se comunicar, e de ser cidadão da sociedade da informação também
sofre alterações.

A relação entre pessoa e Estado também está mais estreita. Isso ocorre em

função da internet. Muitos são os serviços disponibilizados online, relatórios

para fiscalização do dinheiro público, dentre outras situações que reinventam a
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forma de fiscalização e participação popular em relação aos objetivos estabele-

cidos pelos governos dos entes estatais. Isso faz com que se estreite tal relação,
refletindo o momento vivido pela sociedade atual, em que, com o auxilio da

tecnologia, pode-se auxiliar o Estado a estabelecer uma forma de democracia

que possibilite ao cidadão participar da vida pública, ainda que de trás da tela de
um computador.

A busca por estreitar esta relação entre Estado e cidadãos enseja um novo

design da administração pública e seus serviços, e, portanto, estes devem ser

repensados, levando em consideração os anseios de uma sociedade mais cidadã.
(HEIDEMAN, 2009)

Há uma revolução tecnológica que ocorre a cada dia. Esta trouxe maiores

possibilidades e agilidade de informação, comunicação e participação na vida
social. Se o advento da tecnologia da informação é tão importante, certo que

reflete na forma de exercer a cidadania e lutar por uma democracia mais efetiva.
Para isso há uma preocupação que deve ser explorada: a da inclusão de todos
nesse processo.

As novas formas de comunicação, proporcionadas pela era tecnológica, in-

fluenciam no exercício da cidadania. Por isso o conceito amplia-se e implica
uma maior preocupação e atuação de todos para resolver essas questões.

O acesso de todos ao ambiente virtual é um direito nos ambientes demo-

cráticos. Para fomentar a democracia, importante que todos tenham acesso às

questões discutidas no ambiente virtual, e que podem vir a ensejar movimentos
sociais possíveis de modificação da realidade social.

Com o tempo as instituições vão se modificando e como tal, a instituição

governamental muda sua configuração e seu papel na sociedade, que cada vez
mais exige um melhor desempenho estatal. Por isso a cada dia mais serviços
estão à disposição das pessoas de forma online, o que pode realmente acabar

aproximando as pessoas do Estado. Mas nunca esquecendo o fato de que, em
tese aproxima, pois para algumas pessoas essa não é a realidade, haja vista as

muitas desigualdades sociais e consequente falta de preparo material ao acesso
às tecnologias facilitadoras.
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Por tais motivos o desafio da administração pública só aumenta, pois uma

resposta efetiva aos problemas sociais lhe é cobrada. Há um paradoxo: a cada dia
mais serviços estão disponibilizados online aos cidadãos, no entanto muitos não
conseguem participar de tal “democratização” dos serviços, haja vista o abismo
tecnológico que separa muitas pessoas do mundo digital.

A sociedade, cada vez mais complexa, reclama a atuação estatal para que,

por meio de suas ações ou delegações se possam realizar políticas públicas98 no

intuito de proporcionar um meio de atenuar as desigualdades sociais existentes,
especialmente no que se refere ao acesso à tecnologia.

Um Estado mais protetor e preocupado com questões particulares e coleti-

vas reflete as características destes novos tempos - de maior cautela no processo

de desenvolvimento - que deve vir acompanhado de preocupações em relação
ao futuro e da inclusão de todos os humanos neste processo de conscientização
e de desenvolvimento não excludente.

A partir disso entende-se a importância das políticas públicas estatais, no

sentido de buscar a efetivação dos direitos fundamentais mais básicos, além de

considerar a pessoa humana como cidadã digna do reconhecimento de seus di-

reitos. Para isso, nos dias atuais, é preciso proporcionar espaços habilitados ao
acesso de qualquer cidadão ao ciberespaço. E se a tecnologia não consegue che-

gar a cada um individualmente, que o Estado, por meio de seu planejamento,
possa refletir sobre a necessidade de criação de espaços públicos que proporcionem a inclusão digital, amenizando tamanha dificuldade.

98 Para que uma política pública se materialize esta passa por um processo de elaboração, bem
como por alguns momentos de maturação. Este ciclo percorrido para que uma política pública
ocorra na prática representa cinco momentos sucessivos e dinâmicos. “1. identificação de problemas; 2. conformação da agenda; 3. formulação; 4. implementação e; 5. avaliação da política.”
(SERAFIM; DIAS, 2012, p. 128). “O primeiro momento do processo de elaboração da política
pública se refere à identificação de um problema pelos atores que o reconhecem. Este reconhecimento procede de forma subjetiva e interessada por estes atores, ou seja, ele resulta do entendimento, dos valores, das idéias e métodos destes atores”. (SERAFIM; DIAS, 2012, p. 128). Este
primeiro momento é um dos principais elementos do Estudo da Análise de Política, porque neste
momento é possível observar “com maior clareza assimetrias de poder, tensões entre agendas e
conflitos encobertos ou latentes” (SERAFIM; DIAS, 2012, p. 128). “Em seu conjunto, essas
decisões e ações de governo e de outros atores sociais constituem o que se conhece com o nome
genérico de políticas públicas.” (HEIDEMAN, 2009, p. 28).
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Muito já fora dito, mas o importante é que fique a ideia de que a humani-

dade constantemente está buscando o desenvolvimento de suas habilidades para
aperfeiçoar suas condições vitais. O progresso, especialmente perseguido na era
industrial, trouxe consigo muitas consequências. A partir dos questionamentos

gerados por tamanha busca por progresso, viu-se a necessidade de se pensar em
algo que auxiliasse a amenizar os danos causados. É assim que surge a tecnologia.

Esta influencia muitos setores da vida humana. O espaço de interação pú-

blica global não é mais apenas físico. Há um ambiente virtual possibilitador do

encurtamento de distâncias e amenizador das divergências entre culturas, povos
e opiniões. Com isso, ser cidadão no mundo de hoje, requer uma preocupação
com tais questões. Requer ainda que o conceito tradicional de cidadania, vinculado a direitos e deveres perante um Estado-nação, se amplie. O mundo deve

ampliar os espaços democráticos, e as condições de exercício da cidadania nesse
contexto também ampliam-se. Como é possível perceber, a sociedade transfor-

ma-se a partir da era tecnológica, e exige de cada ser humano e das “fronteiras99”
dos Estados uma readaptação.

O encurtamento das distâncias culturais ou qualquer outra, possibilitada

pelo advento da tecnologia demonstra que todos os cantos do mundo estão mais

próximos. Com isso, é assunto relevante no Direito a percepção da necessidade

de adaptação, especialmente do conceito de cidadania. Este se altera em função
do próprio processo de desenvolvimento tecnológico. Ser cidadão implica a amplitude do conceito perante as condições sociais atuais. E estas incluem ter acesso ao ciberespaço, onde acontecem muitas discussões sobre temas relevantes e de
interesse coletivo e que, muitas vezes, ajudam a desencadear movimentações no
espaço público físico em busca da transformação da realidade social.

99 Fronteiras não apenas no sentido territorial, mas cultural, político, jurídico, social, etc.
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CIBERESPAÇO E CIDADANIA
A previsão legal sobre a existência da cidadania no Brasil se dá a partir da

Constituição Federal de 1988. Este é um conceito que surge desde a antiguidade
e permanece de extrema importância até hoje. Vieira (2001, p. 34-35) explica
isso ao afirmar que “[...] historicamente, a cidadania foi concedida a restritos
grupos de elite – homens ricos de Atenas e barões ingleses do século XIII – e

posteriormente estendida a uma grande porção dos residentes de um país”. No
entanto, com o passar do tempo e as alterações sociais, seu conceito sofre alte-

rações em seu significado. Ele tradicionalmente representa a vinculação do ser
humano a um Estado-Nação, conferindo o direito de participar ativamente da

vida pública. Ainda, representa uma vida política ativa, contendo inclusive o
poder do voto.

A cidadania é vivenciada ao longo da história da humanidade. É uma con-

quista, pois denota a identidade da pessoa frente seu Estado e indivíduos que

o compõe. O contexto que envolve o conceito de cidadania é amplo, e por isso,
como a própria sociedade se transforma e evolui, tal conceito também acompanha esse movimento.
A cidadania

[...] pode ser definida como um conjunto de direitos que podem ser agrupados em três elementos: o civil, o político e o social, os quais não surgiram simultaneamente, mas sim, sucessivamente, desde o século XVIII
até o século XX. O elemento civil é composto daqueles direitos relativos
à liberdade individual: o direito de ir e vir, a liberdade de imprensa e de
pensamento, o discutido direito à propriedade, em suma, o direito a justiça (que deve ser igual para todos). O elemento político compreende o
direito de exercer o poder político, mesmo indiretamente como eleitor.
O elemento social compreende tanto o direito a um padrão mínimo de
bem-estar econômico e segurança, quanto o direito de acesso aos bens
culturais e à chamada “vida civilizada”, ou seja, é o direito não só ao bem-estar material, mas ao cultural. (BRAGA, 2002, p.2).
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Como pode ser visto, o contexto para o exercício da cidadania é amplo. Isso

ocorre, pois cidadãos não possuem apenas direitos, mas também obrigações. A
cidadania não está restrita à observada pela lei, mas também se refere à virtude
cívica que a sociedade civil pode fomentar na esfera pública.

A cidadania não constitui apenas o pertencimento de seres humanos a um

Estado-Nação ativa e passivamente. Ela implica direitos e obrigações perante
Estados e demais cidadãos integrantes de qualquer espaço geográfico. Direitos
de cidadania devem ser universais.

A cidadania é um conjunto de práticas que definem a pessoa como mem-

bro da sociedade. Por isso que a cidadania refere-se ao direito a ter direitos e
ainda implica na realização de deveres. Isso é ser cidadão ativo: um ser humano

interessado pelas questões que envolvem seu ambiente como um todo; ou seja,
interessado pelos rumos da sociedade e a liberdade para exercer cidadania e buscar a ampliação dos espaços democráticos.

Ocorre que ainda hoje a cidadania estabelece especialmente obrigações e

direitos concernentes à relação entre cidadãos e Estado. “Os direitos e as obri-

gações de cidadania existem, portanto, quando o Estado valida as normas de
cidadania e adota medidas para implementa-las.” (VIEIRA, 2001, p. 36). Isso é
natural, pois tal sentimento de pertença a um lugar gera identificação das pesso-

as com os demais que ali nasceram. No entanto, como o espaço para a interação,
em virtude da comunicação virtual, e os deveres de cidadão estão cada vez mais

amplos, o conceito de cidadania deve ser estendido. E é por isso que, mesmo

que a cidadania não consista apenas o pertencimento da pessoa a um Estado,
ela, por suas características tradicionais, acaba regendo a relação entre a pessoa
e um Estado.

A interação entre esferas privada, pública, estatal e de mercado permitem

uma conexão entre o conceito de cidadania e de sociedade civil. A busca pelo
exercício da cidadania ocorre no âmbito da sociedade civil, por meio dos inte-

resses dos grupos sociais integrantes da sociedade. Todavia, não é ela que garante

os direitos de cidadania por não ter a proteção legal para seu exercício. Ainda, é
neste meio que existe o acesso para que tais direitos sejam exercidos, pois a cida-

CAPÍTULO 10 - 233

dania preserva a identidade de cada indivíduo com sua cultura, e a cidadania está

em respeitar estas diferenças, buscando realizar uma maior inclusão de grupos

minoritários ao corpo social. (VIEIRA, 2001). Lemos e Levy (2010) concor-

dam com tal situação quando explicam que a busca pelo exercício da cidadania

ocorre no âmbito da sociedade civil, por meio dos interesses dos grupos sociais
integrantes da sociedade, mas não é ela que garante os direitos de cidadania por
não ter a proteção legal para seu exercício. No entanto é neste meio que existe o
local para que tais direitos sejam exercidos.

A cidadania, portanto, enseja a relação entre o ser humano e o Estado, mas

também entre o ser humano e a sociedade civil. Isso acontece pois o cidadão
assume uma responsabilidade perante os demais que compõe a sociedade no

sentido de ser um ator da vida pública que busca ativamente por mais direitos,
respeitando sempre seus deveres na construção de uma convivência pacífica. O
ser humano é o agente transformador da sociedade, e por meio do exercício da
cidadania, demonstra tal característica. É assim que ocorre a transformação da
sociedade civil e do próprio conceito de cidadania, que se revigora a cada transformação social.

Ser cidadão, nos dias atuais, significa estar participando da vida em socie-

dade continuamente. Por isso o conceito de cidadania deve ser entendido como

um processo, pois o exercício de direitos e deveres nunca para. O sentimento de

pertença, tradicionalmente engajado com o conceito de cidadania está em decadência, pois com a transformação da sociedade a partir da era da tecnologia, da

informação, da globalização, o cidadão não pode mais exercer direitos e deveres
limitado ao território de um Estado-nação, ao qual nasceu ou escolheu pertencer. Barreto acrescenta que:

A cidadania está intimamente vinculada ao processo em devir dos Direitos Humanos que consolidou a sociedade na modernidade. O conceito de
cidadania surgiu ligado a um ente estatal no século XVIII; seu exercício
e realização se fizeram sob a tutela do Estado nacional. Porém, considerando a atual forma de sociedade, a cidadania afirma-se pelo envolvimento do cidadão nos movimentos sociais, nos mais diversos, no âmbito da
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emergente sociedade civil e esfera pública transnacional que se vai construindo no mundo globalizado. (BARRETO, 2010, p. 96).

Devido ao processo de globalização, o Estado-nação100 tende ao declínio

de sua importância, transitando por um novo espaço de cidadania, que passaria
dos limites do Estado-nação ao espaço global.

A cidadania, então, deve ser entendida como uma maneira de incorporar

indivíduos e grupos ao contexto social e não mais apenas como um conjunto de
direitos formais. Cidadania não significa mais apenas a participação e a identidade, mas um conceito mais complexo que envolve o “acesso a direitos garantidos por instituições locais, nacionais ou transnacionais” (VIEIRA, 2001, p. 48).

Ser cidadão, nos moldes da sociedade contemporânea, implica muito mais

do que pensar e agir localmente e participar politicamente. Isso acontece, pois
a cidadania, além, liga-se com os direitos de liberdade, e de manifestação. O

conceito e sua colocação prática a cada dia redimensionam-se, pois as pessoas, a
sociedade e o Estado também estão em constante modificação.

100 O Estado é uma forma de organização política que, na sociedade contemporânea, tem se encontrado exposto a fortes crises que estão afetando suas bases. O modelo de Estado surge ao final
do feudalismo, na Europa ocidental. Todas as entidades políticas foram levadas à difundirem-se ao
modelo estatal, que passou a ser a figura necessária da organização política. A adoção desta forma
passou a ser, principalmente a partir do século XVIII, passaporte necessário para que se pudesse
entrar na vida internacional. O Estado é elevado a sujeito de direito internacional e progressivamente se globalizou. Estes efeitos tendem a afetar o modelo de Estado tradicional, tornando
obsoleta a concepção de soberania, redefinindo as funções do Estado. A ordem transnacional é
criada por acordos entre Estados soberanos que tendem a se organizar num sistema mais amplo
e que, de certa forma, restringem sua liberdade de ação. A ordem nacional clássica estava fundada
sob a concepção de soberania, mas esta ordem então é colocada sob questionamentos, já que é
reforçado o vínculo de interdependência entre os Estados, além do fim do monopólio estatal sobre
as relações internacionais, pois as próprias sociedades hoje estão presentes na ordem internacional.
Esta posição coloca os Estados sob o signo da complexidade e impõe aos Estados obrigações
de diferentes naturezas, sendo que ainda precisam fazer acordos com atores que escapam a sua
autoridade, tais como empresas internacionais, organizações não governamentais e redes transnacionais, por exemplo. Com a globalização e a ampliação das relações internacionais a pertinência
do Estado como unidade política vem sendo colocada mais diretamente sob questionamentos.
Está ocorrendo uma ampliação dos limites dos espaços nacionais e de regulação. Diante disso a
regionalização tem aparecido como prolongamento lógico. Estes vínculos de interdependência
é o que caracterizam este Estado pós-moderno. Esta característica não priva os Estados de suas
margens de manobras, no entanto, modificam profundamente a concepção tradicional de Estado
que era baseada na soberania. E este desmoronamento da soberania vem redefinindo as funções e
a lógica da ação estatal. (CHEVALLIER, 2009).

CAPÍTULO 10 - 235

Assim, com a interação proporcionada pelo espaço virtual e a consequente

globalização, o Estado-nação vai perdendo espaço. Ele ainda permanece tendo
em vista uma questão de organização, indispensável. No entanto, a tendência é

que os cidadãos deste Estado passem a ser cidadãos universais. Viera concorda
quando explica que “[...] a consagração universal dos direitos humanos sublinha

a transição da cidadania vinculada aos direitos individuais para cidadania devida
à pessoa universal. (VIEIRA, 2001, p. 47)

Bobbio explica que a transformação dessa visão a respeito da cidadania

ocorre pois,

[...] 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, e nascidos de
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas (2004,
p. 25).

Ou seja, os direitos do homem não são estanques; a sociedade não é, nem

mesmo o Estado. Por isso também não o é o conceito de cidadania. Devido a
isso tal conceito redimensiona-se mediante a própria modificação natural de

alguns fatores. A globalização, o acesso à informação e comunicação a partir do

espaço virtual faz com que se construa a consciência de que a abrangência do
conceito de cidadania deve ser ampliado. A partir da informatização o mundo

não é mais o mesmo, e os cidadãos, o Estado e o Direito precisam adaptar-se.
Por isso:

Las nuevas condiciones de ejercicio de los derechos humanos han determinados uma nueva forma de ser ciudadano em el Estado de Derecho
de las sociedades tecnológicas, del mismo modo que el tránsito desde
el Estado liberal al Estado social de Derecho configuro también formas
diferentes de ejercitar La ciudadanía” (PEREZ LUÑO, 2006, p. 35).

Este autor aposta no surgimento de um novo Estado de Direito, com no-

vas formas de exercer a cidadania e que caracterizará as relações entre Estado e
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cidadão no século XXI, o que aos poucos já vem se acontecendo. A partir disso,
os direitos de cidadania devem ser entendidos como universais, e estendidos a
todos sem distinção a qual Estado-nação “pertencem”. A cidadania é um con-

junto de práticas que definem a pessoa como membro da sociedade. (LEMOS;
LÉVY, 2010) E esta que se apresenta mostra-se uma sociedade global, formada
por pessoas preocupadas com problemas e consequências universais.

O discurso da cidadania, portanto, deve garantir o direito à diversidade e

ao pluralismo social. O certo é que o conceito de cidadania passa por uma revi-

talização, passando a ser um conceito mais aberto e que exige para sua realização
muito mais do que respeito a direitos formais limitados ao Estado-nação, implicando na própria noção de democracia. (VIEIRA, 2001)

Muito desta transformação do conceito de cidadania é ocasionada pela

evolução do desenvolvimento tecnológico da sociedade. Com a aproximação
gerada pelo ciberespaço o indivíduo muitas vezes já não se sente vinculado a
um Estado. Torna-se bem mais fácil perceber o quanto uma pessoa pode ter

características ou afinidades comuns aos demais indivíduos de outros locais. Os
costumes de cada comunidade ou local “invadem” a vida dos demais seres, causando identificações, que muitas vezes as pessoas não sentem em relação ao

Estado territorial ao qual “pertencem”. Muitos sentem-se cidadãos do mundo.
A globalização101 geral tal complexidade, e como o Direito é um fenômeno de
regulação social, deve estar atento ao que envolve a completude, complexidade e
implicações do conceito de cidadania.

101 A globalização que o mundo vive não é um fenômeno novo. Mas é ao longo dos anos noventa que este processo de internacionalização obteve uma nova dimensão. As fronteiras físicas e
simbólicas que delimitavam o espaço de dominação e influência dos Estados tornaram-se porosas
e estes já não são mais capazes de controlar tudo o que controlava antes. A globalização ainda é
reforçada por meios da sociedade da informação que traz uma realidade de proximidade planetária. Esta globalização traz muitos benefícios, mas também apresenta um desafio redobrado aos
Estados e ao Direito, que deve avaliar questões como as que tratam da soberania, por exemplo.
(CHEVALLIER, 2009).
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O PAPEL DA INTERNET NA FORMAÇÃO DE
MOVIMENTOS SOCIAIS LEGITIMADORES
DA CIDADANIA E DEMOCRACIA
Com a evolução tecnológica, há uma modificação nas relações humanas.

Tal evolução é fruto do progresso humano. Tem-se no auxilio da rede mundial de computadores um novo meio de participar da vida pública. Enquanto

cidadãos, os homens possuem o direito e também o dever de importar-se com
discussões que envolvem interesses da coletividade. Muitas dessas discussões e
consequentes movimentações iniciam e se perpetuam por meio do ambiente

virtual. Esses movimentos representam uma extensão da forma de democracia.
Por isso, a possibilidade de criação de espaços convenientes ao acesso de todos ao

ciberespaço representa algo importante para a consolidação de uma democracia.
Nesse sentido, para que se possa entender o contexto da democracia vivida

atualmente, é preciso entender o que ela, tradicionalmente, significa. O termo
democracia provém de expressões gregas, tais como: demos, “povo”, e kratos, “autoridade”. Em seu sentido genuíno, significa o poder do povo em decidir sobre
assuntos que envolvam interesses da coletividade.

A partir de seu surgimento como sistema de governo, cuja origem remonta

à Grécia Antiga, a Democracia passou por três grandes momentos históricos
conforme explica Bobbio (2004b, p.319):

De acordo com a Teoria Clássica, a democracia é a forma de governo pela
qual o poder é exercido por todos os cidadãos juridicamente assim considerados, contrapondo a monarquia e a aristocracia, regimes nos quais
o governo incumbe, respectivamente, a um só e a poucos. A Teoria Medieval, de origem romana, acrescenta o elemento soberania ao poder do
povo, que se torna representativo ou é derivado do poder do príncipe.
Por fim, a Teoria Moderna, ou Teoria de Maquiavel, distingue as formas
básicas de governo: a monarquia e a república, equiparando essa última à
democracia.
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A essência da Democracia funda-se na ideia de que a decisão deve abran-

ger a escolha da maioria, de maneira a cumprir a função de ser um modelo de
governo eficiente para o povo. Assim, em um regime democrático, cabe ao povo

tomar as decisões políticas de interesse relevante, de forma direta ou indireta
(por meio de representantes eleitos).

Nos tempos modernos, o conceito de Democracia, assim como o de ci-

dadania, sofreu alterações. Dahl (1970, p. 20) a conceituou como sendo “[...] o

sistema político em que a oportunidade de participação e de decisão é amplamente partilhada por todos os cidadãos”. Atualmente, a Democracia pode ser

entendida como um termo empregado para designar “[...] aqueles governos cujo
poder é exercido pelo povo” (BARROSO, 1987, p. 70).

Mouffe (1996) apresenta reflexões importantes à cerca do assunto, pois,

de acordo com a autora, em virtude do Liberalismo, a liberdade individual al-

cançada pelas revoluções dos séculos XVIII e XIX possui ligação direta com o
conceito de Democracia (como sistema político). Assim, houve uma fusão das

concepções gregas da referida expressão com o Liberalismo surgido na Moder-

nidade, de forma a prevalecer a decisão das maiorias imposta sobre minorias,
considerando os direitos inerentes de todos os cidadãos, devendo ser respeitado

na sua diversidade, seja como maioria ou minoria. Dessa forma, a liberdade,
como valor fundamental ao homem, e o ideal de igualdade possibilitam a autodeterminação a respeito das suas decisões.

Hoje muitas dessas situações que envolvem a participação dos cidadãos na

tomada de alguma decisão ou movimentações populares na tentativa de transformar algo tem surgido por meio da internet. Por isso, a democracia está também nessa forma de participação. O conceito redimensiona-se, pois ampliam-se

as formas de participação popular nas questões que envolvem o interesse coletivo.

Com a evolução da tecnologia, a cada dia desenvolvem-se mais ferramen-

tas. Tal mecanismo também tem auxiliado na comunicação das pessoas no sentido de organização para gerar movimentos sociais que vão às ruas reivindicar direitos ou transformações nas formas de vida. Ser cidadão de um Estado Demo-
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crático, hoje, requer uma atuação mais ativa. É por isso mesmo que os próprios

conceitos de democracia e cidadania estão sendo reconfigurados e ganhando a
cada dia mais destaque em sua importância.

Na sociedade contemporânea ambiente real e virtual estão integrados. Com

isso, é possível afirmar que o ciberespaço se trata de uma nova configuração do
espaço público disponível para exercer cidadania democraticamente. E como
tal, deve possibilitar a todos a liberdade de participação social, reivindicando a
modificação de situações indesejadas ou demais questões.

Por muito tempo a democracia esteve associada à ausência de autoritaris-

mo, mas Vieira (2001) explica que hoje outra perspectiva de democracia passa
a ser desenvolvida. Trata-se de uma perspectiva de caráter culturalista em que a

democratização deve acompanhar processos culturais, deixando de ser a democracia um fenômeno ligado exclusivamente a instituições políticas.

Isso tudo tem a ver com o ser cidadão do mundo, haja vista a ampliação

do conceito de cidadania ao âmbito global, já que com o acesso aos ambientes

virtuais o cidadão pode identificar-se com diversas culturas que antes não lhes
eram próximas e agora são por causa do ciberespaço.

No século tecnológico é relevante o acesso de todos à amplitude das pos-

sibilidades democráticas. O Estado tradicional está em crise em virtude da má

conduta dos representantes escolhidos pelo povo. Este, que por meio dos cidadãos conectados tem maiores possibilidades de engajamentos coletivos na busca

por uma democracia limpa. O exercício da cidadania é que pode levar a uma
maior integração entre cidadãos e Estado.

A cidadania exige, de acordo com Vieira (2001), novas formas de organi-

zação do Estado Democrático ao orientar as relações para que se torne possível
amenizar as tantas desigualdades. Vive-se em um Estado democrático, no entanto, as condições da democracia andam sob questionamentos, já que não são
todos que participam de tal democratização.

Uma redefinição do conceito tradicional de cidadania torna-se importante

neste contexto, para entender como é possível transformar a cidadania em um
instrumento de melhoria social. O Estado, por isso, também merece uma espe-
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cial atenção e sua estrutura, ao que parece, precisa ser reformulada para que a

sociedade civil, por meio de direitos de cidadania, possa exercer maior influência

no espaço público e dar uma nova dinâmica às relações entre sociedade e Estado.
(VIEIRA, 2001)

Por isso, inegável a importância da rede na formação dos movimentos so-

ciais, capazes de exigir mudanças nas condições não consideradas ideais. Sabe-se
que na história humana muitas de suas conquistas tornaram-se reais em virtude

de movimentações sociais que, coletivamente, exerceram mais força na busca
por mudanças. A sociedade atual é fruto das lutas humanas e hoje os movi-

mentos sociais detém um papel transformador importante. O que ocorre é que
eles surgem de forma diferente do que há algum tempo. Hoje os movimentos

nascem especialmente a partir da comunicação e manifestações humanas de
descontentamento nas redes sociais e representam uma nova forma de democracia e exercício da cidadania.

Os integrantes dos movimentos sociais como um todo exercem importante

papel democrático na tentativa de modificar condições não favoráveis à grande
maioria da população. Ou seja, pode-se observar que os movimentos sociais

foram e continuam a ser alavancas de mudanças sociais ao longo da história.
Geralmente surgem de crises que tornam a vida das pessoas insuportáveis, além

de serem induzidas pela confiança nas instituições políticas que administram

a sociedade. Isso faz com que as pessoas envolvam-se em ações coletivas para
defender suas demandas de uma forma que não se encontra pelas vias institucionais. Este é um comportamento arriscado, mas como os movimentos sociais
geralmente surgem de emoções advindas de eventos significativos, isso ajuda os

manifestantes a superar o receio e os incentiva a desafiar os poderes constituídos.
Superado o medo, os indivíduos entusiasmados transformam-se em um ator
coletivo consciente. (CASTELLS, 2013)

Muitos dos movimentos ou organizações nascem e se perpetuam na rede

porque é por meio dela que as ações podem tomar maiores dimensões. Aspira-

ções democráticas devem comportar movimentos sociais como algo saudável à
democracia. Ser cidadão preocupado com as questões que envolvem este amplo
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conceito requer estar atento às questões polêmicas que envolvem a coletividade
e agir no sentido de melhorar determinadas situações.

Com o poder e alcance da internet, o cidadão do mundo pode ter acesso a

tudo o que acontece no mundo inteiro, e é seu dever tentar modificar situações

adversas. Com o entendimento de que o cidadão não pertence a um Estado e
sim ao mundo, o que acontece em qualquer lugar acaba sendo uma preocupação de todas as pessoas. Por isso, muitas das ações que visam a modificação de
alguma situação desconfortável à humanidade tem surgido a partir da internet.

A atual falta de credibilidade no Estado e seus governantes gera um sen-

timento de indignação nas pessoas, que não podem ficar paradas vendo tudo

acontecer, e acabam, com o auxílio do ambiente virtual, mobilizando-se para
tentar mudar algo, e passam, muitas vezes, a utilizar-se do meio eletrônico para

a organização de seus pleitos que, posteriormente podem estender-se ao espaço
público físico, por meio de manifestações coletivas.

A ocorrência cada dia mais frequente de mobilizações que iniciam na in-

ternet e se estendem ao espaço público físico refletem

[...] duas tendências fundamentais: em primeiro lugar, a maioria das pessoas não confia no processo político tal qual como está agora estruturado,
de modo que só contam consigo mesmas; em segundo, o movimento é
grande e forte porque une indignação e sonhos, ao mesmo tempo que
evita a política tal como usualmente praticada. Essa é sua força e sua
fraqueza. Mas o movimento é isso, e não o substituto de uma esquerda
sempre em busca de novos apoios para sua visão de mundo fora de moda.
Ele não tem demandas e tem todas; não é parte desta sociedade, mas o
conjunto de uma sociedade diferente. (CASTELLS, 2013, p. 146).

Os movimentos sociais representam a indignação de cada um em um

conjunto de reivindicações. Geralmente não tem uma demanda específica, mas

várias delas. Muitas vezes poucas de suas reivindicações produzem resultados
efetivos, no entanto muitas demandas são atendidas. Os movimentos devem ser

um instrumento de democratização e por isso merecem ser respeitados, já que
trazem em si uma esperança coletiva de aperfeiçoamento de alguma condição.
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Os movimentos começam em lugares específicos, de forma espontânea,

desencadeados por alguma espécie de indignação. São virais e geram aos par-

ticipantes um espaço de autonomia e companheirismo em que do estágio de
indignação é gerada uma esperança na mudança pleiteada, já que pretendem

geralmente mudar os valores da sociedade, além da modificação do Estado, sem
o objetivo de apropriar-se dele. (CASTELLS, 2013)

Os movimentos sociais de hoje em dia, portanto, são locais e globais, haja

vista o auxílio das redes. Isso ocorre, pois “[...] embora os movimentos tenham

em geral sua base no espaço urbano, mediante ocupações e manifestações de rua,

sua existência contínua tem lugar no espaço livre da internet.” (CASTELLS,
2013, p. 160) Diante do que fora dito, entende-se que a facilitação da comunicação proporcionada pela internet é muito importante para a formação e perma-

nência do contato, que leva a ocorrência dos movimentos sociais legitimadores
da democracia.

Nestes movimentos, em geral, não há um centro de liderança, mas múlti-

plos núcleos. Tal estrutura descentralizada aumenta as chances de participar dos
movimentos, envolvendo a população em geral, sendo que o efeito político de

um movimento tem a ver com seu impacto sobre a consciência das pessoas. Ou

seja, pode-se dizer que o legado dos movimentos sociais é a mudança cultural
ocasionada por suas ações. E o principal legado dos movimentos sociais em rede
é uma nova forma de democracia (CASTELLS, 2013).

Tais movimentos sociais em rede são novos tipos de movimentos demo-

cráticos que não podem ser ignorados, pois estão presentes na esfera social e já

produzem efeitos concretos a partir de suas organizações e reivindicações. Eles
realizam uma espécie de “pressão” que individualmente dificilmente ocorreria na
mesma dimensão.

A importância das mobilizações que geralmente iniciam no espaço ciber,

se estendem às ruas e posteriormente, muitas vezes, acabam se perpetuando na
internet reflete a procura humana por mais espaços de socialização. A busca
por sentir-se um cidadão com direitos e deveres perante os demais, transmite

a profundidade da busca de novas formas políticas, e a partir da forma como
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os movimentos sociais geralmente se comportam, poderiam prefigurar novas

formas de democracia para a sociedade em geral. Castells (2013) explica que sua
forma de organização pode trazer a reflexão de que estes podem estar ajudando

a proporcionar o surgimento de um modelo implícito de democracia direta a
partir de suas práticas.

Há algum tempo a humanidade já vem percebendo que não há mais como

se escusar do desenvolvimento tecnológico. Este se trata de uma consequência
do próprio progresso102 buscado durante toda a história humana. Na busca por

melhores condições o ser humano tem cobrado do Estado uma postura mais

séria e democrática para que esta não seja mais uma instituição desacreditada.
A sociedade clama por um mundo mais democrático, em que a pessoa humana

seja tratada como um cidadão do globo e muitos movimentos sociais reclamam
tal postura e podem ser este meio de transformação.

O ambiente virtual proporciona muitas situações, mas o certo é que possi-

bilita discussões entre pessoas do mundo inteiro sobre situações que incomodam

cidadãos de qualquer parte do planeta. É a partir dessa proximidade e rapidez
de informação e comunicação que muitos movimentos que surgem localmente

se estendem a todo o globo e acabam refletindo a crescente interação entre o
espaço virtual e físico. Ou seja, é por meio da rede que ocorre a ampliação das
formas de comunicação, que acabam ligando o ciberespaço ao espaço urbano e
trazendo à atualidade uma nova forma de interação no espaço público.

Existem mudanças sociais proporcionadas pelas redes. As redes trazem im-

portantes transformações do espaço e da socialização, haja vista que criam no-

vos espaços de ação coletiva, um novo imaginário social, comunidades virtuais,
ampliando as possibilidades de comunicação. No entanto, não se deve esquecer

de analisar se isso não gera ainda mais exclusão, tendo em vista que nem todos

dispõem deste acesso à comunicação e este novo modelo de democracia desenvolvido requer a inclusão de todos ao acesso participativo (VIEIRA, 2001).

102 Para Dupas (2006) o progresso é uma ideia-força que influencia a humanidade em toda sua
trajetória. É ele que sustenta a evolução e é essencial para o desenvolvimento dos povos, pois o
progresso é uma marcha para frente, em que se parte de uma condição menos boa para uma melhor. Presume-se que tudo o que for realizado posteriormente será melhor que o anterior. A ideia
de progresso, portanto, parte desta premissa.
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A existência de espaços públicos independentes de instituições governa-

mentais partidárias e das estruturas do Estado é necessária para a democracia
objetivada na contemporaneidade. A cada momento bens e serviços que an-

teriormente ficavam a cargo do Estado tem passado para o setor público não

estatal (terceiro setor) que é constituído por organizações privadas, sem fins
lucrativos e se destinam justamente a uma produção de bens e serviços públicos. Este setor possui uma estrutura desburocratizada e atuação descentraliza-

da, além de apresentar mais eficácia na realização de seus objetivos sociais em
relação ao setor público. (VIEIRA, 2001). Talvez esse direcionamento poderia

ser uma alternativa para tentar ampliar os espaços públicos de inclusão digital.
Neste modelo, participação e cidadania são fundamentais para que determinadas atividades possam ser exigidas e realizadas.

Dito isso, o importante é que além da ampliação destes espaços na internet

sejam disponibilizados espaços físicos por meio do Poder Público para que as

pessoas que não possuem condições de adquirir os equipamentos necessários,
bem como a própria internet, possam desfrutar das mesmas oportunidades de

acesso. No momento em que isso ocorrer, pode-se dizer que haverá uma conquista efetiva. As possibilidades de participação proporcionadas por estes espaços pode demonstrar ser um meio importante de participação social nos processos de transformação da sociedade, cada vez mais rápidos. Isso possibilitaria
realmente a união entre democracia e cidadania em um único espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto explorado nesse estudo é possível perceber que há uma evo-

lução humana e tecnológica que vem sendo buscada desde os primórdios da
humanidade. Ou seja, desde o início da civilização os seres humanos buscam por
uma melhor qualidade de vida. E isso fez com que muitos objetos e ferramentas
fossem desenvolvidos.
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Chegou-se ao século tecnológico e com ele a alteração de algumas situa-

ções. O conceito de cidadania, bem como o de democracia ampliam-se. A influ-

ência da tecnologia, especialmente da informação, tem modificado as formas de
comunicação e de inserção no espaço público.

Há uma nova configuração da relação entre cidadão, Estado e sociedade.

Ser cidadão é respeitar e ver respeitado muito mais do que apenas os direitos

previstos pela lei. É possuir em si a consciência de seus deveres e sem coação ver
respeitado seu espaço. Espaço que hoje encontra-se relativizado. A questão da

cidadania, por muito tempo aproximada com a questão da nacionalidade, não
se refere à inserção do indivíduo e seu reconhecimento pelo Estado. O espaço

cibernético faz com que a pessoa conheça e identifique-se com outras culturas
e geografias. A sociedade plural requer a ampliação deste conceito sobre o que
é “ser cidadão”.

O cidadão deve ser assim considerado em qualquer lugar do mundo, tendo

em vista a característica universal da pessoa humana. Características de uma

sociedade transnacional são observadas. Por enquanto, o que fica esclarecido é

que o conceito tradicional de cidadania merece uma revitalização, levando em
consideração a ampliação do espaço público proporcionado pelo ciberespaço e

incentivado pelo desenvolvimento do processo tecnológico. No entanto, a condição necessária para o efetivo exercício da cidadania e a caracterização do ciberespaço como um espaço democrático passa pela extensão deste acesso a todos
os indivíduos, já que a cibercidadania apenas pode ocorrer se os mecanismos e as

oportunidades de acesso se estenderem a todos os seres humanos, e não apenas
àqueles que detém melhores condições econômicas.

Num regime democrático todos os homens devem ter possibilitadas as

mesmas condições de acesso e participação da vida pública. Não é o que tem
ocorrido em relação ao ciberespaço. Falar em cibercidadania e ciberdemocracia

requer a ampliação do ciberespaço a todos os cidadãos. Requer um maior esfor-

ço do poder público para inserir em sua agenda propostas de acesso a espaços

públicos tecnologicamente preparados para que todas as pessoas tenham acesso
às situações proporcionadas pelo ambiente virtual.
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O que se percebe é que o contexto para o exercício da cidadania tem se

tornado cada vez mais complexo e as características atuais da sociedade, impulsionada pelo progresso da tecnologia poderia incentivar uma ampliação da

democracia. Mas para isso o acesso de todos a tais mecanismos é essencial. Ou
seja, se não forem encontradas alternativas, especialmente por parte do Poder

Público, o ciberespaço como um meio possibilitador do exercício da cidadania e
de um espaço mais democrático pode acabar gerando exclusão social.

Quando se fala em ser cidadão de um espaço democrático, deve-se ter a

clareza de que as mesmas oportunidades devem estar disponíveis a todos para

que estes tenham uma maior possibilidade de exercerem seus direitos ou deveres. Por isso a ampliação do conceito de cidadania e o acesso a situações de-

mocráticas no espaço cibernético podem e devem ocorrer, mas cabe ao Poder
Público a ampliação do acesso ao ambiente cibernético por meio da criação de

mais espaços coletivos com acesso a tais mecanismos. É apenas assim que, com
muito planejamento e dedicação, será possível que o ciberespaço possibilite a
ampliação de espaços democráticos a todos os cidadãos.

A era tecnológica vivida atualmente é reflexo do processo de evolução hu-

mana. Esta proporciona um novo espaço de interação pública global. O cibe-

respaço encurta distâncias, transforma as relações, modifica a noção de espaço

público e o esforço para que serviços online que aproximam o Estado de seu
povo deve estar disponível a todos. Hoje ser cidadão é ter a liberdade de bus-

car direitos e atender deveres ativamente. E participar ativamente da sociedade
inclui estar conectado a ambientes virtuais. O ambiente proporcionado pela in-

ternet possibilita uma maior facilidade de informação a respeito de tudo o que

está acontecendo. Um Estado Democrático deve possibilitar que seus cidadãos
tenham tal acesso. Quando uns estão à margem disso, a democracia fica enfraquecida.

Como um meio de aproximar os cidadãos de todas as partes do mundo,

o ciberespaço é um canal para a formação de movimentos sociais, responsáveis

por muitas mudanças ocorridas na história da civilização. Tais movimentos há
algum tempo já fazem parte das transformações sociais. Ocorre que hoje, com o
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auxilio do ambiente virtual, sua forma de organização, propagação e permanência no mundo da vida ocorre de forma muito mais rápida e abrangente.

Diante disso, é possível dizer que o ciberespaço, surgido em função da evo-

lução tecnológica é um meio importante na formação de movimentos sociais

que legitimam um ambiente democrático. E é por isso que o conceito de cidada-

nia também fica mais abrangente. Ou seja, é a partir da rede que muitas pessoas
se mobilizam sobre assuntos que envolvem a coletividade e engajadas com um

movimento de cidadania no espaço público global, buscam a transformação da
realidade social, incentivando a movimentação em prol de um ambiente mais
democrático e acessível a todos. Se assim não for, não há como sustentar a afirmação de que o ambiente virtual é, em si, democrático.
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