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Apresentação

Um jurista notável, o Professor José Laurindo de Souza Netto
representa uma geração de renomados docentes que buscam incansavelmente a
disseminação do saber.
Em toda a sua trajetória acadêmica, não lhe faltaram homenagens
e honrarias, méritos acadêmicos, nome de turma, paraninfo, patrono e muitas
outras honras.
Neste momento de sua jornada, sentimos a necessidade de congratulá-lo
com algo que reconheça não somente toda a sua contribuição para a academia,
mas também a sua atuação na jurisdição.
Sua luta pelo direito de acesso à Justiça por métodos adequados de
resolução de conflitos é permanente em toda a sua obra, do mesmo modo o seu
incansável trabalho no combate à corrupção.
Por este motivo, selecionamos riquíssimos textos, elaborados
por professores e alunos do Programa de Mestrado e Doutorado do Centro
Universitário Curitiba – UNICURITIBA, alguns deles juristas, como o
homenageado, com os quais escreveu em coautoria para compor a obra.
Os artigos apresentam trabalhos atuais e pontuais, a partir de
temáticas que envolvem os métodos adequados de resolução de conflitos; a lei
geral de proteção de dados; os aspectos da ética empresarial, da governança
corporativa e do compliance. A obra parte da análise das relações de poder
sob a perspectiva Luhmanniana para uma compreensão da corrupção como um
fenômeno sistêmico, à abstração formalista do pensamento político que induz
reflexões mais aprofundadas sobre o conceito de democracia.
José Laurindo de Souza Netto graduou-se em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC,) em 1982, realizou mestrado em
Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1998, doutorado
em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 2000, e concluiu
o estágio de pós-doutorado pela Universidade de Roma em 2004.
O homenageado participou, durante a sua vida acadêmica, de diversos
cursos de aperfeiçoamento e formação em Roma, Lisboa e universidades na França.
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No curso de sua carreira profissional, destaca-se que José Laurindo
de Souza Netto ingressou aos 6 de junho de 1990, por intermédio de concurso
público, na Magistratura Estadual, atuando inicialmente como Juiz Substituto
na Comarca de Telêmaco Borda e, posteriormente, nas Comarcas de Ortigueira
(entrância inicial), Arapongas, Piraquara (entrância intermediária) e, por fim,
em Curitiba (entrância final).
O Desembargador atuou intensamente nos Juizados Especiais
de Curitiba e, desde o início de suas atividades, acompanhou a transição
do Tribunal de Pequenas Causas para os Juizados Especiais normatizados
pela Lei nº. 9.099/1995, ocupando a sua direção e, adicionalmente, judicou
tanto em sua área cível quanto criminal. Trata-se de experiências que, por
conseguinte, permitiram-lhe produzir obras literárias e publicações jurídicas
acerca deste microssistema.
Posteriormente, atuou como Juiz Membro no Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, respectivamente, nos exercícios de 2004 e 2005.
Aos 17 de maio de 2010 foi promovido, por merecimento, ao cargo
de Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Integrou os Conselhos
Diretores do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário (Funrejus) e do
Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, no ano de 2015, e o Conselho
Diretor do Fundo da Justiça, em 2017.
Atuou como Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Paraná
(EMAP), nos anos de 2016 a 2018.
No Biênio 2019 e 2020 foi eleito Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça do Paraná. Elegeu-se como Presidente do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Vice-Presidente
do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC.
Compôs o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná
nos exercícios de 2017 e 2018, sendo reeleito para o exercício de 2019 e 2020.
Atualmente, o Desembargador José Laurindo de Souza Netto também
exerce o cargo de professor da Escola da Magistratura do Paraná (EMAP), bem
como no Curso de Mestrado na Universidade Paranaense (Unipar), na União
Educacional de Cascavel (Univel) e na Universidade Estadual de Londrina (Uel).
Ele, realiza palestras e conferências no Brasil e no Exterior. Somado a
este extenso currículo, é autor de diversos livros e artigos jurídicos publicados
em jornais e revistas nacionais e internacionais.
Adriane Garcel
Bolsista Capes no Programa de Mestrado e Doutorado
do Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA
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RESUMO
A comunicação do poder, compreendido na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann,
mostra-se essencial à análise da corrupção no Brasil. Partindo da premissa de que
a corrupção se trata de um problema mundial complexo multifacetado, os atos de
corrupção têm sido objeto de estudos das mais diversas áreas do conhecimento:
sociologia, psicologia, criminologia e direito. No Brasil, a corrupção é histórica,
advém do Estado patrimonial português e perdura até os dias de hoje, adentrando
na seara dos contratos administrativos, os quais, muitas vezes, são utilizados para
favorecimentos em benefício de particulares à custa do erário. Nesse contexto,
essencial analisar o conceito e histórico da macrocriminalidade para discutir
as hipóteses de combate, inclusive em âmbito administrativo, à corrupção.
A partir das relações de poder sob a perspectiva Luhmanniana, a efetividade
dos instrumentos de controle interno da administração pública, será abordada a
efetividade especialmente no período de pandemia, com a recorrente dispensa
das licitações com o fito de conferir celeridade aos procedimentos, resguardando
a eficácia das medidas que visam conter o avanço do vírus.
PALAVRAS-CHAVE: poder; comunicação; corrupção; combate à corrupção;
sistemas de controle interno; contratos administrativos; pandemia; COVID-19.
ABSTRACT
Power communication, understood in Niklas Luhmann’s systems theory, is
essential to the analysis of corruption in Brazil. Based on the premise that
corruption is a complex multifaceted global problem, acts of corruption have
been the subject of studies in the most diverse areas of knowledge: sociology,
psychology, criminology and law. In Brazil, corruption is historical, comes from
the Portuguese patrimonial state and persists until today, entering into the field
of administrative contracts, which are often used to favor private individuals
at the expense of the treasury. In this context, it is essential to analyze, From
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the power relations under the Luhmannian perspective, it will be addressed
the effectiveness of the public administration’s internal control instruments,
especially in the pandemic period, with the applicant waiving the tenders
with the aim of speeding up the procedures, safeguarding the effectiveness of
measures aimed at curbing the spread of the virus.
KEYWORDS: power; communication; corruption; fight against corruption;
internal control systems; administrative contracts; pandemic; COVID-19.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Poder na teoria de Niklas Lunmann; 2. Corrupção;
2.1 Mecanismos internos de combate à corrupção; 3. Contratos de licitação
realizados no período da pandemia; Conclusão; Referências.
INTRODUÇÃO
Apesar das inúmeras concepções acerca do poder, a teoria dos sistemas
de Luhmann se destaca ao dotar o conceito de visão crítica mais abrangente.
Ao abandonar a compreensão do poder enquanto mero recurso político,
Niklas Luhmann passa a concebê-lo como “tipo especial de comunicação”
não adstrito ao Estado e com impacto direto nas ações e decisões tomadas
(LUHMANN, 1995, p.30).
O poder passa a corresponder a uma escolha de comunicação
com intuito de reconstituir as ordens de preferência para impossibilitar as
opções inoportunas.
Com a monopolização das opções, não haverá alternativa outra
“senão aquela ofertada na comunicação do poder” que faz com que a ordem
seja cumprida independentemente da vontade (SIMIONI, 2008, p. 175).
Em contrapartida, a corrupção, fenômeno que atravessou a história,
até os dias atuais é objeto de estudo das mais diversas áreas.
A utilização do poder público com o intuito de obtenção de
ganhos próprios de forma ilícita, é fenômeno histórico no Brasil, desde o
Estado patrimonial português, refletido no sistema clientelista, patronal,
assistencialista e nepotismo.
O processo de redemocratização engendrado pela Constituição Federal
contribuiu em larga escala para o início de novo capítulo na história do país. No
entanto, os índices de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional
e Índice de Desenvolvimento Humano traçam panorama preocupante de um
país com um longo caminho pela frente.
Na pandemia, o tema toma especial relevo. A urgência na adoção de
medidas para combate e controle do vírus com a salvaguarda do direito à saúde
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motivaram inúmeras contratações com criação de alternativas às tradicionais
modalidades de licitação, inclusive, a dispensa, por meio da Lei 13.979/2020 e
da Medida Provisória 926/2020.
Neste contexto, imprescindível investigar a estruturação dos
mecanismos internos de combate à corrupção no Brasil através da análise da
legislação vigente, Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992),
Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
complementar nº 101/2000), Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)
Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), bem como sua efetividade.
Partindo destas reflexões, a exposição se desenvolverá em três capítulos,
para além da introdução e conclusão. Apresentar-se-á, primeiramente, o
conceito de poder com enfoque na teoria dos sistemas de Niklas Nuhmann.
Na sequência, analisar-se-á a corrupção atrelada, especialmente, ao sistema
jurídico brasileiro, abordando os mecanismos de poder que mantém a
desigualdade social, assistencialismo, parasitismos, clientelismo, nepotismo
e patronato. Ademais, serão abordados os mecanismos internos de combate
à corrupção previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº
8.429/1992), Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei complementar nº 101/2000), Lei de Acesso à Informação (Lei
nº 12.527/2011) e Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Por fim, serão
investigadas questões relativas aos contratos de licitação realizados no período
da pandemia do COVID-19 e suas repercussões no direito administrativo,
com análise da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020.
Para a elaboração, será utilizado o método lógico dedutivo e análise de
conteúdo, combinados aos precedentes de pesquisa bibliográfica e documental.
1 PODER NA TEORIA DE NIKLAS LUNMANN
É sabido que a ideia de poder não se confunde com as noções de
política, força e Estado, o que torna imprescindível sua adequada compreensão.
Não obstante, inúmeros são os conceitos em torno daquilo que vem a
ser o poder — “intercâmbio simbólico entre o sistema das sociedades e as ações
sociais”, segundo Talcott Parsons (PARSONS, 1968 apud SIMIONI, 2008, p.
154); uma forma de “conseguir que as coisas sejam feitas”, na perspectiva de
Giddens (GIDDENS 1991, p.143); e uma nova forma de integração social, na
perspectiva de Habermas (HABERMAS 1996, p. 106), que reformula o conceito
de Giddens substituindo “as pretensões de poder por pretensões de validade
racionalmente justificáveis” (HABERMAS, 1988 apud SIMIONI, 2008, p.155).
Malgrado, foi com a teoria dos sistemas de Luhmann que o conceito
foi dotado de visão crítica mais abrangente.
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Ao abandonar a compreensão do poder enquanto mero recurso político,
Niklas Luhmann passa a concebê-lo como “tipo especial de comunicação” entre
os diversos setores da sociedade, não adstrito ao Estado e com impacto direto
nas ações e decisões tomadas:
La función catalizadora del poder ya está basada en
complejos causales muy intrincados. Precisamente
por esto es por lo que el poder sólo se entiende
como un medio de comunicación simbólicamente
generalizado. El hecho de desarrollar formulaciones
abstractas por medio de complejos de selección
controlados simbólicamente, al mismo tempo asegura
que el poder no se considere como algo dependiente
de la acción directa e interferencia por parte del
poseedor de poder sobre la persona sujeta al poder.
(LUHMANN, 1995, p 19).
Neste contexto, o poder demanda uma ação por parte de quem o
possui e a ele se submete, seja para cumprir, seja para descumprir, logo, não
há outra opção senão cumprir ou não a ordem do poder por meio de uma
ação, que antecede o necessário exercício de um juízo de ponderação por
intermédio da sanção.
Destarte, mesmo diante do descumprimento se fará presente o
poder, já que, neste caso, à ação voltar-se-á ao descumprimento da ordem
do poder. Diversamente, no caso do cumprimento, a ação seguirá os exatos
termos comunicados.
Para além, em que pese na concepção de Hegel a ação deva pautar-se
na vontade livre, “racionalmente motivada” (HEGEL, 1979, p. 13), fato que a
vontade ou a motivação somente é conferida depois que se exerce o poder, por
intermédio da própria comunicação, independentemente da vontade daquele
que realizou a ação, por isso o alcance do poder de alguém equivale ao alcance
da sua comunicação compreendida por outrem.
No âmbito de uma sociedade global, em que a comunicação perpassa as
barreiras tradicionais, a clássica compreensão da relação de poder entre pessoas,
organizações e Estados restou elevada a patamar mundial, em âmbito global.
Destarte, apesar de facilitar a aceitação, inadequada a concepção de
obrigatoriedade do elemento sanção, já que a comunicação do poder por si
só monopoliza as opções de ação, neutralizando à vontade e restringindo às
múltiplas possibilidades de modo a impedir alternativas inoportunas, tanto para
quem o exerce, como para quem o cumpre.
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De outro vértice, a utilização da ameaça de sanção, conjuntamente
com outros recursos, se apresenta enquanto facilitador do cumprimento das
alternativas ofertadas, dentro da lógica do paradoxo do poder: realiza-se o
ordenado para impedir os transtornos do descumprimento.
Desse modo, a ordem é cumprida não por sua legitimidade ou
veracidade, mas para evitar os efeitos desfavoráveis do descumprimento.
Assim sendo, o poder, mais do que possibilidade delimitada, tratase de comunicação ordenada por código próprio que reitera os motivos para
submissão, restringindo as opções várias.
A comunicação do poder público com o poder privado, por
exemplo, se perfaz com o contrato social, de tal sorte que uma vez quebrada
essa comunicação pela corrupção, todos os termos previamente pactuados
irão se romper.
A comunicação do poder, compreendido na teoria dos sistemas de
Niklas Luhmann, mostra-se essencial à análise da corrupção no Brasil, uma
vez que os crimes de corrupção nada mais são do que produto da utilização
indevida do poder público com o intuito racional de obter ganhos próprios de
forma ilícita.
2 CORRUPÇÃO
Intimamente ligada aos crimes de colarinho branco, a corrupção é
fenômeno de longa data, complexo e que afeta a maioria dos países ao redor
do mundo. É “tão antiga quanto o próprio governo (...)” e a paixão “por viver
luxuosamente dentro do grupo dominante” (HAYASHI, 2016, p. 15).
Sua origem multifacetada compreende fatores de ordem econômica,
histórica, política, social e institucional, além de afetar os diversos aspectos
da vida social, privada e econômica ao redor do globo. Nestes termos,
Nelson Hungria:
Campeia como um poder dentro do Estado. E em
todos os setores: desde o “contínuo”, que move
um papel sem a percepção de propina, até a alta da
esfera administrativa, onde tantos misteriosamente
enriquecem da noite para o dia. De quando em vez,
rebenta um escândalo, que se ceva o sensacionalismo
jornalístico. (...). Deve reconhecer-se, entretanto, que
a corrupção não se apresenta como um traço peculiar
da época contemporânea: ela é de todos os tempos.
(HUNGRIA, 1958, p.362-363)
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A palavra corrupção advém do termo latino corruptionis que significa
“romper totalmente, quebrar o todo, destruir os fundamentos, as estruturas de
algo” (HAYASHI, 2016, p. 11).
Até os dias atuais, o fenômeno tem sido objeto de estudo das mais
diversas áreas do conhecimento, sociologia, economia, psicologia, criminologia,
ética e direito, o que acaba dificultando a elaboração de um conceito único.
Sob o prisma da sociologia, a corrupção corresponde ao
comportamento sistemático e reiterado do funcionário público que viola a
moralidade administrativa amplo senso, causando expressivos danos no sistema
social e estruturas do Estado.
No âmbito do direito penal, é prevista desde a colonização, quando
da vigência das ordenações do Reino, até o Código de 1830, que punia os
crimes contra a ordem e administração da justiça, peita, suborno e a concussão.
Todavia, o detalhamento do instituto ficou a encargo do Código Penal de 1890,
com inúmeros artigos e parágrafos,
Por sua vez, em 1940, o Código Penal passou a tratar dos crimes
contra a administração pública nos artigos 312 e seguintes, com destaque para
a conceituação do instituto no artigo 317.
Considerando que a corrupção se relaciona intimamente com os mais
diversos sistemas, jurídico, religioso, político, econômico, entre outros - terá
por diretriz os preceitos que regulamentam as ações sociais e viabilizam o bem
da coletividade.
Todavia, possível especificar as práticas de corrupção, tais como,
suborno, propina, favorecimento, dentre outras — apesar de, nos últimos dois
séculos, o benefício dado a parentes e agregados (nepotismo) tenha pedido
força em razão de “uma nova mentalidade: a ação humana movida pelo ganho
e pela acumulação, o que exige eficiência (Estado burocrático/racional somado
à franca liberdade empresarial) e uma forte diferenciação funcional entre o
público e o privado” (FERRAZ JUNIOR, 2016, p. 20).
Dentro de uma noção mais clássica, Norberto Bobbio a define como
sendo fenômeno por meio do qual o funcionário público age de modo ilegal
visando benefício próprio (BOBBIO, 1986).
Para Aristóteles, a corrupção sempre existirá, já que inerente à
condição humana. Contudo, hodiernamente, em termos amplos, o fenômeno
representa o declínio dos padrões éticos e morais e, consequentemente, da plena
democracia, diante da perda de força e vigor dos entes políticos. Trata-se da
utilização do poder público com o intuito de obtenção de ganhos próprios de
forma ilícita. Nestes termos, Felipe Eduardo Hideo Hayashi:
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(...) o significado do rótulo “corrupção” se encontra
em constante mutação, podendo ser utilizado tanto
para abranger práticas incidentes na definição legal
deste fenômeno (por exemplo, peculato, tráfico de
influências, recebimento de propinas etc.), bem como
em formas ansiosas de uma definição legal (vide o
financiamento ilícito de agremiações políticas com
o uso de dinheiro não contabilizado), desaguando
em modalidades carentes de regulação (cite-se o
denominado lobby praticado por agentes políticos em
favor de empresas nacionais) por serem considerados
aceitáveis e necessárias em uma economia de
mercado global altamente competitiva (HAYASHI,
2016, p. 16).
Apesar da tentativa de naturalização deste comportamento, dentro
de uma lógica de ‘corrupção eficiente’ embasada em suposições discutíveis,
notório o retardamento que causa ao crescimento e desenvolvimento
do país, aliás, a corrupção é um dos grandes obstáculos, senão o maior.
É o que traça, Aid:
Estudo feito por um sociólogo peruano, Hernando
de Soto, (...) contratou pesquisadores para abrirem
uma pequena fábrica com duas máquinas de costura
industriais. Foram gastos 300 dias, 6 horas por dia,
para vencer toda a burocracia e abrir formalmente a tal
empresa de Lima, com prazo reduzindo-se através do
pagamento do ‘speed money’. Argumenta-se que sem
a corrupção muitas transações não seriam realizadas,
prejudicando o crescimento, e que as elevadas taxas
de crescimento econômico observadas em ambientes
onde a corrupção é comum (...), ilustrariam os seus
benefícios, caracterizados por uma correlação positiva
entre a corrupção e o crescimento econômico” (AIDT,
2009 apud PINOTTI, 2017, p.177).
Em síntese, FERRAZ JUNIOR (2016, p. 23) enumera seis elementos
que compõe o fenômeno: I) abuso de papéis públicos para uso privado; II)
relações de amizade, predileção, pequenas lealdades e distinção entre público
e o privado que alcança a concepção de poder político – direito público e o
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privado, interesse público e autonomia privada; III) noção de progresso; VI)
capacidade de atingir todas as esferas do interesse público, “(...) alimentando-se
de uma diferenciação entre complexidade e transparência” .
Ato contínuo, a corrupção é crime guiado pela racionalidade do
começo ao fim. A razão guia o criminoso à escolha da melhor maneira para
obtenção das vantagens indevidas, às providências a serem tomadas, com
refinadas técnicas de lavagem e ocultação do dinheiro.
O criminoso, conquanto agente racional, apenas cometerá o crime
quando seu benefício, a vantagem que não obteria dentro da legalidade,
superar o custo esperado referente à punição, multiplicada pela pena recebida
(BECKER, 1968 apud SAMPAIO, 2013).
Além disso, quanto maior for o poder de decisão do Agente que
determinará as regras, quanto maior for a obtenção de lucros geradas pelo poder
de decisão, “maiores serão os ‘benefícios econômicos’ obtidos por quem pratica
a corrupção” (BECKER, 1968 apud PINOTTI, 2017, p. 173).
Deste modo, essencial que o combate se dê de modo eficaz, possibilitando
a existência das práticas, identificação dos autores e, consequente, punição.
No Brasil, o fenômeno é histórico e advém do Estado patrimonial
português, do longo período de dominação Metrópole-Colônia, dominantedominado, marcado pela subtração e desvio de bens e rendas do Reino.
Dom João VI, que chegou ao país falido, recebia presentes em troca
de privilégios da Corte, dinheiro e títulos de nobreza. Senhores de engenho,
fazendeiros e traficantes de escravos se beneficiassem em troca de favores ao
rei (GOMES, 2015).
No reino, vigorava o regime da “caixinha” — o rei distribuía títulos
da nobreza mediante recebimento de parcela do montante desviado, o que fez
com que em seu reinado fossem distribuídos mais títulos do que em 700 anos
de monarquia portuguesa.
Na República Velha a corrupção se via refletida no “voto de cabresto”,
determinado pelos coronéis que resultou na eleição de Getúlio Vargas, acusado
por Júlio Prestes de fraude às urnas. Inclusive, o jornal “Última Hora” foi
financiado com dinheiro público desviado. A criação de Brasília e o Regime
militar não foram diferentes.
Neste diapasão, a herança colonial de escravidão e exploração, a busca
constante por riqueza e poder, legitimaram as práticas corruptas, subjugando os
menos favorecidos que se mantiveram apáticos.
A história do Brasil tem por particularidade as crises éticas
envolvendo os mais diversos contextos — “tráfico de influências, manipulação
da coisa pública em benefício próprio, distribuição de cargos, concessão de
privilégios, utilização de padrões domésticos de administração dos negócios
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do Estado”, utilização de mecanismos de poder que mantém a desigualdade
social destacando o patronato, assistencialismo, parasitismos, clientelismo e
nepotismo (CAMBI; BERTONCINI, 2016, p. 333).
No sistema clientelista, os políticos ofertam vantagens individualizadas
apenas aos seus apoiadores em troca de votos.
Por sua vez, no patronato, há uma relação de troca mútua de benefícios
entre duas pessoas de poderes e posições diversas, geralmente, envolvendo
retribuições realizadas pelo agente em troca de lealdade e apoio e que abarcam
um bem particularmente apropriado, como é o caso da liberação de parentes da
cadeia, por exemplo.
Apesar de a manipulação da coisa pública em benefício próprio ainda
ser realidade no país, o processo de redemocratização, com ampla participação
popular, enveredado pela Constituição Federal contribuiu em ampla medida
para o início de novo capítulo na história.
Mesmo com os largos passos trilhados, dos 175 países avaliados pelo
Índice de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional, divulgado no
final de 2014, o Brasil ainda se encontra na 69ª colocação. Ainda, ocupa a 79º posição,
dentre os 187 países avaliados no último Índice de Desenvolvimento Humano,
divulgado em 2014, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
A corrupção, observada sob a perspectiva luhmanniana, permite sua
compreensão de forma sistêmica, de modo que é essencial a estruturação de
mecanismos internos eficientes de combate à corrupção no Brasil a fim de deter
esse fenômeno que, por décadas, vem marcando a história do país.
2.1 MECANISMOS INTERNOS DE COMBATE À CORRUPÇÃO
À palavra governança diversos significados são atribuídos, dependendo
do segmento de conhecimento.
A governança global, diz respeito ao conjunto de medidas por
intermédio das quais os Estados, pessoas jurídicas e indivíduos gerem os
interesses para concretização dos seus fins últimos. Por sua vez, a governança
corporativa, “abrange a estrutura e o funcionamento de sistemas de gestão e
estruturação interna da pessoa jurídica ou conglomerado empresarial, visando
o exercício da específica atividade econômica” (MAGALHÃES, 2018, p. 182).
De acordo com o Tribunal de Contas da União, a “Governança
[...] relaciona-se com processos de comunicação; de análise e avaliação; de
liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação
de contas” e tem por papel gerenciar riscos estratégicos, conflitos internos,
auditar e avaliar o sistema de gestão e controle, promover a accountability
e a transparência, além de disseminar uma cultura de planejamento
e probidade (FORTINI, 2017).
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No âmbito da governança interna, os mecanismos de controle
da Administração Pública buscam o cumprimento das regras e princípios
constitucionais dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com o fim de maximizar
a fiscalização e revisão da atividade administrativa.
Na Administração Pública, o controle interno1 relativo à capacidade
de autofiscalização pela própria Administração no que se refere à legalidade e
eficiência de seus atos, revela-se, por vezes, ineficiente, diante da ausência de
autonomia dos controladores que se encontram subordinados hierarquicamente,
razão pela qual a instituição de mandato fixo e autonomia, com responsabilização
por eventual omissão, é medida essencial para redução da corrupção e atribuição
de efetividade aos órgãos de controle (CAMBI; BERTONCINI, 2016, p. 336).
Ademais, a falta de auditores refletida no levantamento realizado pela
consultoria Crowe Horwath RCS (2010) é outro facilitador da corrupção que,
na maioria das vezes, só é percebida quando atinge milhões de dólares. De
acordo com o levantamento, o Brasil é um dos países com a menor taxa de
auditores por habitantes dentre uma lista de vinte países da América e Europa.
Soma-se a isso a demora na apuração e julgamento que, na maioria das
vezes, faz com que o montante fruto do roubo sofra descaminho, com prejuízo
incalculável para o Estado que não consegue reaver os ativos.
O Brasil perde cerca de 130 bilhões, o equivalente a 5% de seu PIB,
a cada ano em razão da corrupção, deixando de crescer 2% ao ano, conforme
dados obtidos em estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (AZEVEDO
DE SOUZA, 2011), o que ressalta a importância da governança efetiva no
combate à corrupção.
Dentre os mecanismos de controle interno, destacam-se a ampliação da
transparência e do controle social visando à maior acessibilidade da informação,
profissionalização e organização da gestão da coisa pública, enquanto barreira
à corrupção e melhoria da governança.
Nesse contexto, a Lei complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) impôs a responsabilidade na gestão fiscal exigindo
dos entes federativos planejamento e transparência a fim de manter o equilíbrio
nas contas públicas. Nestes termos:
Não se confundem com os órgãos de controle externo, uma vez que é exercido por órgãos diversos
da Administração Pública (por exemplo, pelo Poder Legislativo, com auxílio dos Tribunais
de Contas; arts. 70 e 71 da Constituição Federal). Trata-se de mecanismos complementares
voltados a evitar, nos planos administrativo e financeiro, à má aplicação dos recursos públicos
(CAMBI, Eduardo; BERTONCINI, Mateus. Combate à corrupção: propostas extrapenais de
aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro. Direito e justiça: estudos em homenagem
a Gilberto Giacoia. Curitiba: Ministério Público, 2016, p. 336).
1
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Tal lei inova ao limitar gastos tanto para as despesas do
exercício (prevendo contingenciamentos e limitação
de empenhos) quanto para o grau de endividamento.
Prevê o cumprimento de metas de resultados entre
receitas e despesas, bem como a obediência a limites
e condições para a renúncia de receita, geração
de despesas com pessoal da seguridade social e
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações
de crédito, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição de restos a pagar
(CAMBI; BERTONCINI, 2016, p. 343).
A Lei promove a transparência nos gastos públicos, inclusive
mediante a institucionalização dos “portais da transparência”, que conferem
ampla publicidade com estímulo ao controle realizado pela sociedade.
Cambi e Bertoncini trazem os ensinamentos da obra de Simon
Schwartzman, que afirma que “não há dúvida que o potencial da corrupção é
muito maior em regimes políticos fechados, em que a distribuição de recursos
e de privilégios acontece de forma autocrática e sigilosa” (SCHWARTZMAN
apud CAMBI; BERTONCINI, 2016, p. 349).
Nestes termos, evidencia-se a relevância da Lei Federal nº 12.527/2011
para superação da cultura do sigilo com ampliação do acesso à informação e
incentivo a constituição de uma sociedade informada e uma Administração
Pública eficiente.
No Brasil, apesar das diversas leis regulamentando o tema, há
o predomínio da sensação de impunidade ante a ineficiência do combate
à corrupção.
Não obstante, hodiernamente tem se verificado fenômeno
peculiar envolvendo a corrupção que passou a se ligar mais ao corruptor
do que ao corrupto, os casos midiáticos revelam muito bem isso. A agência
privada corruptora, “por ser detentora de poder, consegue passar discreta à
percepção pública”, já que “o olhar todo é voltado ao corrupto, pertencente
ao Estado, enquanto agência enfraquecida do poder” (GUARAGNI, 2016,
p.5). A vida do corrupto é averiguada a fundo, enquanto nada se faz na
empresa privada corruptora que se esquiva. Nesses termos:
O que acontece nesse ambiente de mudança de face
do fenômeno da corrupção? O Estado intensifica
controles da atividade econômica, para evitar os
desvios de conduta que, em seu seio, tenham ligação
com agentes econômicos externos privados. Porém,
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falha. Falha porque há um descompasso entre sua
estrutura, marcada por competências territoriais,
com a estrutura e consequente atividade dos agentes
da vida econômica, supra territorial. (...). Perdendo
paulatinamente força, compensa com reforços de
controle social. Reforça o poder administrativo
sancionador e inclusive faz com que o Direito Penal
seja chamado para auxiliar o Direito Administrativo
(GUARAGNI, 2016, p.7).
Em decorrência, há uma administrativização do Direito Penal com a
ampliação do Direito Administrativo Sancionador, resultado de um Estado que
opta por fazer mais controles para contrabalancear os descontroles.
Esse fenômeno é decorrência do aumento da macrocriminalidade
– também denominada criminalidade econômica, organizada, transnacional,
sofisticada, delitos não convencionais ou não tradicionais ou, no conceito
de Silva Sánchez, crimes of the powerful – típica de uma sociedade de risco
(SEBASTIÃO FILHO 2010, p. 49). Assim, passa a ser necessária a intervenção
estatal para a proteção de bens jurídicos supraindividuais, como a ordem
econômica. Essa intervenção se dá tanto pelo Direito Penal Econômico, como
pelo Direito Administrativo Sancionador.
Nesse viés, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/1992),
baseada nos princípios que regem a Administração Pública, surge enquanto
mecanismo interno de vigilância, dispondo sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta
ou fundacional.
Após vinte anos, é editada a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) em
complemento à lei de 1992, resultado de uma iniciativa pioneira e preocupação
espontânea com os compromissos internacionais assumidos há mais de dez
anos — Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações internacionais, Convenção Interamericana contra a
Corrupção e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
A Lei nº 12.846/2013 dispõe sobre a responsabilização administrativa
de empresas, quando da prática de corrupção contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, tendo por objetivo impedir a atuação destas em
esquemas ilícitos com o fito de evitar danos aos cofres públicos2. Também,
Nesse sentido, Fábio André Guaragni e Fernando Martins Maria Sobrinho versam a respeito das
possibilidades de minoração das sanções reservadas ao ente coletivo contidas na Lei 12.846/2013.
(GUARAGNI, Fábio André; SOBRINHO, Fernando Martins Maria. A natureza da contribuição
2
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prevê a possibilidade de serem firmados acordos de leniência, mecanismo para
possibilitar a recuperação do prejuízo ao erário, ao autorizar uma redução da
multa caso a empresa assuma a participação no ato corrupto e venha, então, a
cooperar com as investigações que seguirão.
Ainda, a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) engloba os crimes
contra a Administração Pública, praticados tanto por servidores públicos
como por particulares, bem como traz normas gerais de licitações e contratos
administrativos “pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios”, como apresenta em seu artigo 1º.
Verifica-se que o controle da Administração Pública oportuniza a
constatação, averiguação e exame da coisa pública pela própria Administração,
pelos demais poderes e pelos particulares, garantindo a gestão ótima e alinhada
com o princípio da juridicidade (GUERRA, 2011, p. 90).
Desse modo, o exercício de controle observa se o ato Administrativo
segue preceitos da legalidade, economicidade e legitimidade.
Em resumo, as diversas formas de controle verificam a adequação do
regime jurídico ao exercício da atividade administrativa e aplicam as sanções
correspondentes, quando necessário.
Especialmente, diante da necessidade de adoção de incansáveis
medidas pelo poder público para enfrentamento da emergência de saúde
decorrente do coronavírus, inclusive, com dispensa das licitações, o tema toma
especial relevo.
3 CONTRATOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO PERÍODO DA PANDEMIA
A pandemia do COVID-19 teve impacto não só na sociedade, mas
também na política e economia, evidenciando as limitações do tradicional
direito administrativo e tornando urgente a necessidade de adotar-se novas
medidas para solucionar os problemas oriundos da crise de saúde.
Sobretudo, a atividade estatal foi influenciada diretamente e de
modo intenso, com a necessidade de inúmeras contratações para fazer frente
à disseminação do vírus e problemas decorrentes da acentuada crise que se
instaurou no país.
Dentro deste contexto, foi publicada a Lei 13.979/2020 que instituiu a
dispensa temporária das licitações para a “aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus”, enquanto
perdurar a emergência de saúde, conforme parágrafo 1º do artigo 4º da lei
(BRASIL. Lei nº 13.979/2020).
da pessoa jurídica na apuração das infrações previstas na Lei Anticorrupção. Direito e justiça:
estudos em homenagem a Gilberto Giacoia. Curitiba: Ministério Público, 2016. p. 365-380).
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A Medida Provisória 926/2020, que entrou em vigor 20 de março,
afasta a licitação e outras “formalidades para obras e compras de bens e
serviços destinados ao enfrentamento” da pandemia. O texto da MP possibilita
admissão das empresas que haviam sido dispensadas do processo licitatório
por irregularidades, nos casos em que a dispensada for à única fornecedora dos
bens, serviços e equipamentos dos quais necessita a administração e desde que
mediante declaração de idoneidade e garantia do fornecedor. Supletivamente,
a Lei 13.979/20, que já previa a dispensa nas licitações para compra de
equipamentos de saúde enquanto medida para resolução da emergência de
saúde, passa a dispensar “todas as compras e serviços, inclusive de engenharia,
necessários ao enfrentamento da pandemia” (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2020). Bem como, os estudos preliminares no caso dos bens e serviços comuns.
Com a dispensa da pesquisa de preços, a autoridade poderá autorizar
compra por valor superior em razão das oscilações de mercado, mediante
justificativa. Se houver restrições quanto à fornecedores, mesmo as empresas
que não contem com os requisitos de habilitação poderão ser admitidas.
Outra flexibilidade prevista na MP 921 é o Regime Diferenciado de
Contratações (Lei 12.462/2011), que tinha por intuito desburocratizar as obras
relacionadas à Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. O alcance
cada vez maior da medida passou a abranger também “obras e serviços de
engenharia do Sistema Único de Saúde (SUS), dos sistemas públicos de
ensino e do sistema prisional”.
Apesar de a pandemia da Covid-19 exigir maior celeridade e
eficiência da Administração Pública, com a desburocratização ou dispensa dos
procedimentos licitatórios, para evitar violação dos direitos mais sensíveis da
pessoa humana, a autorização direta torna crescente a preocupação com desvios
de verbas públicas e a falta de fiscalização nos procedimentos.
Nesse contexto, a Lei 13.979/2020, já modificada pela MP 926/2020,
em seu artigo 4º-B traz rol taxativo das situações em que se presumirá de modo
absoluto o atendimento das exigências para contratação direta: (I) ocorrência de
situação de emergência; (II) necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência; (III) existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e (IV) limitação
da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Independentemente da presunção de boa-fé do gestor público e da
situação de legítima emergência a fundamentar a contratação, com dispensa da
prova, ainda se faz obrigatória a devida motivação com indicação dos objetos do
contrato, sujeito e preço, já que a Lei 13.979/2020 não afasta a aplicação do art.
26 da Lei 8.666/93, que trata das formalidades para dispensa do procedimento
licitatório, bem como a observância dos princípios norteadores da atuação do
administrador público.
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O gestor deverá motivar adequadamente a dispensa de licitação,
justificar a pertinência, necessidade da contratação (art. 4º-B, II) ou parcelas
estimadas para atender à situação de emergência (art. 4º-B, IV).
Ademais, garantir o acesso às motivações das decisões gera a
transparência, que é um dos princípios das modernas técnicas de governança
baseadas na credibilidade, eficiência, coerência e responsabilidade de sistemas
de organização.
Necessária, ainda, a apresentação de termo de referência simplificado
ou de projeto básico simplificado que deverá conter, além de outros requisitos, os
critérios utilizados para medição e pagamento, estimativas de preço, a descrição
do objeto, fundamentação e descrição da solução apresentada. A estimativa de
preço somente será dispensada em casos excepcionais, mediante justificativa da
autoridade competente.
A exigência tem como objetivo a atribuição de maior segurança
ao procedimento previsto em Lei, impedindo interpretações equivocadas que
acarretariam risco aos recursos públicos.
Não obstante os cuidados do legislador, as flexibilidades em relação
às contratações no período da pandemia representam um perigo diante do atual
contexto de macrocriminalidade, na medida em que abrem espaço para práticas
envolvendo corrupção. Assim, é de suma importância a atuação por parte da
Administração Pública, com o fim de fiscalizar e realizar um eficiente controle
interno, como é o caso dos programas de integridade.
CONCLUSÃO
O poder é tipo especifico de comunicação do sistema político, não
exclusivo do Estado, que liga ações e decisões, demandando uma ação de
quem o possui e de quem a ele se obriga. Além disso, possui o domínio das
possibilidades, ao delimitar as alternativas monopolizando as opções.
Ainda, em que pese não se limite às sanções, a utilização da coação
otimiza o cumprimento das determinações, especialmente no âmbito do direito.
Quando existe uma ação política, por exemplo, quem a ela se
submete não tem outra opção senão cumpri-la ou deixar de cumprir, diante
da restrição das escolhas imposta pelo poder que limita todas as dúvidas
inerentes às ações sociais.
De outra banda, o fenômeno da corrupção, correspondente à
contaminação do monopólio da comunicação, apesar dos inúmeros mecanismos
de controle, ainda é objeto de preocupação ao redor do mundo por comprometer
as entidades públicas, governos, sociedade e empresas privadas.
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A história do Brasil, desde os primórdios, tem por marca uma cultura
de apropriação do que é público em benefício privado, com vultosos desvios
de recursos públicos, em decorrência da ineficiência dos mecanismos de
controle, investigações que se protraem no tempo, sobrecarga do Judiciário e
baixos índices de punição efetiva que juntos geram uma sensação generalizada
de impunidade.
Essencial a fiscalização da Administração Pública com o fim de obterse uma utilização ótima dos recursos públicos, atentando-se ao princípio da
juridicidade e da eficiência.
Especialmente no período de pandemia, a dispensa da licitação
torna a resposta estatal mais célere, diante da crescente preocupação em
torno da eficiência. De outro lado, surge a preocupação com a efetividade dos
mecanismos de controle.
Em tese, a contratação célere sem o devido processo licitatório facilita
o desvio de recursos públicos e atos de corrupção, não atendendo a melhor
relação custo-benefício na utilização dos recursos.
Não obstante, a Lei 13.979/2020 confere mais segurança ao
procedimento ao traçar rol taxativo das situações em que se presumirá de
modo absoluto o atendimento das exigências para contratação direta, mantida
a necessidade de motivação adequada como a dispensa, inclusive, com
apresentação de termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado
que apenas serão dispensados mediante justificativa da autoridade competente.
Destarte, com base na análise ora realizada, a partir da perspectiva
de Niklas Luhmannm sobre o poder, buscou-se demostrar que o fenômeno da
corrupção não é mais compreendido de maneira individual, com base em desvios
de conduta próprias àqueles que detêm o poder, mas que as práticas corruptas
do sistema político alcançam uma dimensão sistêmica, à medida que todo um
sistema social é por ela abrangido, trazendo danos imensuráveis a coletividade.
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SUMÁRIO:
1. Considerações iniciais; 2. O sistema de repressão e prevenção à lavagem de
dinheiro no Brasil; 3. Deveres de comunicação e a natureza jurídica do reporte
de informações sobre operações suspeitas; 4. Considerações finais; Referências
bibliográficas.
RESUMO:
O texto aborda questões relativas aos mecanismos de prevenção e repressão
à lavagem de dinheiro adotados no Brasil, partindo de pontos controversos
acerca da natureza jurídica do reporte de informações sobre operações suspeitas
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e a atuação proativa que as instituições financeiras, na condição de sujeitos
obrigados, assim como o COAF, na condição de Unidade de Inteligência
Financeira, acabam por assumir na tentativa de darem cumprimento aos deveres
impostos. Ainda, serão explorados os possíveis desdobramentos processuais
penais existentes a partir do intercâmbio de informações entre sujeitos
obrigados, Unidade de Inteligência Financeira e titulares da persecução penal.
Palavras-chave: Lavagem de dinheiro; operações suspeitas; inteligência
financeira; reporte de informações.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente estudo tem por objetivo abordar relevantes e controversas
questões extraídas do sistema de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro
no Brasil, notadamente aquelas atinentes aos deveres de informação e reporte
de operações financeiras consideradas suspeitas.
Para isso, a exposição do problema jurídico que o trabalho visa
enfrentar partirá de duas abordagens principais: A primeira visa caracterizar a
natureza jurídica do reporte de informações sobre operações suspeitas de lavagem
de dinheiro que ocorre a partir do intercâmbio de dados entre sujeitos obrigados
pela Lei nº 9.613/98, Unidade de Inteligência Financeira e órgãos da persecução.
Após, em um segundo momento, serão debatidas algumas questões
controversas decorrentes da postura proativa assumida pelos órgãos vinculados
a esse sistema de reporte de informações, principalmente sob o ponto de vista das
regras constitucionais e processuais penais vigentes aos métodos de obtenção
de prova e compartilhamento de dados protegidos pelo sigilo bancário.
Para isso, o estudo partirá de uma rápida exposição acerca da
incorporação dos mecanismos de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro
no Brasil. Do mesmo modo, serão expostas algumas das principais alterações
legislativas sofridas pela Lei n.º 9.613/98 que, além de intensificarem e
alargarem amplamente os limites de incidência do tipo penal de lavagem de
dinheiro, também permitiram a vinculação de uma série de sujeitos obrigados a
reportar e comunicar informações sobre operações suspeitas.
Feitas tais exposições, passaremos a análise dos mecanismos e
ferramentas utilizados para o intercâmbio de informações, atribuindo especial
relevância à postura assumida por cada ente vinculado, desde os sujeitos
obrigados até os destinatários dos dados, na busca de tentar atribuir uma
natureza jurídica ao reporte de informações.
Ao final, serão expostas e debatidas as principais dificuldades
operacionais que se manifestam a partir da análise dos dados reportados,
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considerando um aparente desvio de finalidade das funções atribuídas aos órgãos
de inteligência financeira e supervisão preventiva que acabam por compartilhar
daquelas atividades que são próprias dos órgãos estatais responsáveis pela
persecução penal.
1 O SISTEMA DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL
A incorporação dos mecanismos preventivos e repressivos à lavagem
de dinheiro no Brasil é marcada por um cenário de grande comoção da
comunidade internacional em combater o tráfico ilícito de drogas, o terrorismo
e o seu financiamento, assim como o proveito financeiro ilícito gerado por esses
crimes (ANSELMO, 2015, p. 349-378).
Isso se verifica principalmente no final do século XX, a partir da
criação de diretrizes para repressão do tráfico de drogas a partir da Convenção
Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas em 1988
(Convenção de Viena), pela elaboração das 40 Recomendações do Grupo
de Ação Financeira (GAFI) em 1989 e pela regulamentação de regras de
cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro a partir da Convenção
de Estrasburgo (1990).
Em âmbito nacional, os reflexos legislativos provocados pela
mobilização internacional existente contra esse tipo de criminalidade podem
ser extraídos desde a Constituição Federal de 1988, que atribuiu ao tráfico de
drogas e ao terrorismo a característica de crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia (ABISSAMRA FILHO, 2016, p. 63-89), até a criação da
Lei n.º 9.613/98, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro e estabeleceu um
rol taxativo de crimes antecedentes, dentre os quais constava o tráfico ilícito de
entorpecentes e o terrorismo.
A Lei 9.613/98 também estabeleceu uma série de regras e mecanismos
preventivos à lavagem de dinheiro seguindo as diretrizes estabelecidas à nível
internacional, dentre as quais destacamos a criação de um sistema de reporte
de informações sobre operações suspeitas cuja destinatária do reporte é uma
Unidade de Inteligência Financeira (UIF) de natureza administrativa, que foi
denominada como Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Desde a vigência da Lei nº 9.613/98, uma série de alterações
legislativas foram promovidas com vistas a intensificar o sistema de repressão e
prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, dentre as quais atribuímos especial
relevância à Lei nº. 12.683/12, que além de ampliar significativamente o rol de
sujeitos obrigados a reportar informações sobre operações suspeitas, também
substituiu o rol taxativo de crimes antecedentes à lavagem de dinheiro para
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“qualquer tipo de infração penal”, permitindo a criminalização dos proveitos
ilícitos advindos de contravenções penais1.
Nesse sentido, embora a atual legislação brasileira relativa à prevenção
e repressão à lavagem de dinheiro vigore com um extenso rol de sujeitos
obrigados aos mecanismos de controle (art. 9), com vistas a identificação de
clientes (art. 10) e comunicação de operações financeiras suspeitas (art. 11),
é preciso destacar que o texto legal da Lei n.º 9.613/98 é bastante vago e
impreciso quanto a delimitação do objeto de reporte de informações às entidades
reguladores, razão pela qual recebe regulação complementar normativa dos
órgãos setoriais responsáveis (Bacen, CVM...) (Cf. PIASKOSKI, 2020).
Neste ponto, é preciso destacar que a ausência de uma legislação
específica que trate de deveres preventivos à lavagem de dinheiro representa um
grande déficit para o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente porque
deixa a cargo das entidades setoriais a definição normativa das operações que
podem estar ligadas à prática de um crime2.
Segundo Miguel da Câmara Machado (MACHADO, 2017, p. 47),
a regulamentação das operações consideradas suspeitas pelas entidades
setoriais apresentam expressões que são “sinônimos ou equívocos”, uma vez
que nem sempre são escritas por juristas e são baseadas em expressões com
significado diverso para cada operador do mercado. De acordo o autor, “isso
é possível no Direito bancário, mas não pode acontecer no Direito penal ou
sancionatório, onde as palavras têm de ser completamente inequívocas e
não podem permitir a abertura e incerteza de alguns conceitos utilizados nas
regras que compõem estes regimes”.
Importante destacar que a mais recente alteração sofrida pela Lei nº 9.613/98 decorre da Lei
nº 13.974/20, que deslocou o COAF do Ministério da Fazenda para a estrutura do Bacen, o que
gerou uma série de questionamentos pela doutrina nacional em relação a necessária autonomia
funcional que à UIF deve possuir, conforme Recomendação 29 do GAFI. Além disso, outra
significa e polêmica alteração legislativa diz respeito a composição do COAF, uma vez que a
partir da nova redação do art. 4º da Lei nº 13.974/20, deixou de ser obrigatória a condição de
“servidor público” para composição do COAF, permitindo que integrantes dos setores privados
componham o órgão. Cf. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. “Mudança do Coaf para o BC e o
combate à lavagem de dinheiro”. Consultor Jurídico, out./2019. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2019-out-29/direito-defesa-mudanca-coaf-bc-combatelavagem-dinheiro>. Acesso em 06.05.2020.
2
Em Portugal, a tipificação do crime de branqueamento de capitais está prevista no art. 368º-A do
Código Penal português e as regras de prevenção ao branqueamento são extraídos de legislação
específica (Lei nº 83/2017). Assim também ocorre em Espanha (Lei n.º 10/2010, de 28 de abril),
Alemanha (Geldwäschegesetz – GwG), Suíça (Loi sur blanchiment d’argent, LBA, 1997) e EUA
(Bank Secrecy Act; Suspicious Activity Report; Patriotic Act), entre outros países. Cf. PIASKOSKI,
Augusto Cesar. “Reporte de informações sobre operações suspeitas de branqueamento de capitais
e a sua utilização como prova no processo penal”. In: Novos Desafios da Prova Penal, Coimbra:
Almedina, 2020, no prelo.
1
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Assim, a regulamentação das atividades financeiras consideradas
suspeitas para fins de lavagem de dinheiro ficam a cargo do Bacen, que através
da Circular BCB 3978/2020 e da Carta-Circular 4.001/2020, estabelecem um
extenso rol de operações que demandam especial atenção dos órgão reguladores
em razão das partes envolvidas, valores operados, frequência, modo de
realização, instrumentos ou falta de fundamento econômico que possam indicar
eventual relação das operações com os crimes tipificados na Lei n.º 9.613/98.
2 DEVERES DE COMUNICAÇÃO E A NATUREZA JURÍDICA DO REPORTE DE
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES SUSPEITAS
Verificada eventual operação suspeita pelos sujeitos obrigados do art.
9º, a Lei determina que a comunicação deverá ser dirigida ao COAF (art. 11,
inciso, da Lei n.º 9.613/98) e será acompanhada da identificação do cliente (art.
10, inciso I, da Lei n.º 9.613/98)3.
Após, o COAF deverá comunicar as autoridades competentes para
a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de
crimes tipificados na Lei n.º 9.613/98, ou de fundados indícios de sua prática,
ou de qualquer outro ilícito (art. 15 da Lei n.º 9.613/98).
As comunicações feitas pelo COAF às autoridades da persecução
através de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) deverão ocorrer via
sistema SISCOAF, ou por meio de correspondências (ofícios), e deverão
conter (i) o número e a natureza do procedimento de investigação instaurado;
(ii) informações sobre os fundados indícios da existência do(s) ilícito(s)
sob investigação, com indicação do(s) respectivo(s) tipo(s) penal(is); (iii)
identificação das pessoas envolvidas na investigação, com indicação do nome e
do CPF ou CNPJ, conforme o caso.
As entidades responsáveis pela persecução, por sua vez, deverão
ter acesso, exclusivamente, a dados cadastrais do investigado que informem
“qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização
judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas
instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de
cartão de crédito” (art. 17-B da Lei nº 9.613/98).
Assim, o que se verifica é que o dever de comunicação atribuído aos
sujeitos obrigados pelo art. 9º da Lei n.º 9.613/98 surge a partir de um modelo
A Lei Complementar 105/2001, no art. 2º, §6º, também prevê a possibilidade de as entidades
setoriais informarem ao COAF os dados cadastrais e de movimentação financeiras relativas as
operações previstas no art. 11, inciso I, da Lei 9.613/98.
3
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de risco estabelecido através dos sistemas de “conheça seu cliente” (know your
customer) e de identificação de operações suspeitas4.
Esse reporte de informações, quando extraídos de critérios objetivos
sobre as características de clientes e de operações suspeitas, parecem não
guardar, necessariamente, relação direta com a suspeita de um crime, eis que
decorrem de tipologias de operações baseadas em um fator de risco previamente
estabelecido (SOUSA MENDES, 2017, p. 140).
Por outro lado, quando o modelo de risco não é tão facilmente
identificado em razão do caráter subjetivo da operação, os sujeitos obrigados,
assim como a UIF – neste caso, o COAF - acabam por empregar maiores
diligências investigativas com vistas a enquadrar a operação suspeita de acordo
com determinado tipo penal.
Esse fator faz surgir questionamentos acerca dos limites existentes
entre aquilo que se consideram como atividades de inteligência financeira,
atos de mera supervisão preventiva e atos que já constituem investigações
preliminares voltados a indicar a suposta prática de um crime.
Isso porque a atribuição de uma relação necessária entre a operação
financeira e um tipo penal ultrapassa os limites preventivos, principalmente
porque não se busca prevenir uma operação, considerando que ela já ocorreu.
O que se busca, em verdade, é classificar a operação de acordo com um tipo
penal, valendo-se de uma série de informações confidenciais fornecidas pelos
sujeitos obrigados que se encontram em posição privilegiada em relação aos
seus clientes (PIASKOSKI, 2020).
Ao tratar da realidade alemã, Martin Böse afirma que os deveres de
comunicação são instrumentos baseados na atividade de supervisão, mas que,
contudo, parecem ter a sua finalidade voltada mais para fins repressivos do
que preventivos. Isso porque, tomando como exemplo o § 11 (1),1, do GwG,
o dever de comunicar se aplica a transações que já foram realizadas e não a
transações futuras. Não se trata, portanto, de uma evitação da operação, mas
sim de um julgamento sobre o seu caráter suspeito (BÖSE, 2017, p. 870).
Na hipótese brasileira, a Recomendação de Caráter Geral nº 04, do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que embora não tenha
força de lei (Cf. MADRUGA; TEIXEIRA e WEHRS, 2019, p. 25), dispõe
que os RIF elaborados pelo COAF devem ser registrados como “notícias de
fato” e distribuídos ao órgão de execução com atribuições para instauração do
procedimento apuratório cabível (art. 1º da Recomendação).
As considerações tecidas acerca da natureza jurídica do reporte de informações, assim como
da validade processual das informações obtidas a partir do sistema de prevenção à lavagem de
dinheiro, são extraídas da obra: PIASKOSKI, Augusto Cesar. “Reporte de informações sobre
operações suspeitas de branqueamento de capitais e a sua utilização como prova no processo
penal”. In: Novos Desafios da Prova Penal, Coimbra: Almedina, 2020, no prelo.
4
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A grande dificuldade extraída da mencionada classificação é que
as informações obtidas para fins de inteligência financeira, ou supervisão
preventiva, acabam por ter sua finalidade alterada e passam a ser destinadas
para fins de persecução penal, seja como notícia de fato, seja como “distintas
modalidades de procedimentos administrativos, investigações preliminares,
pré-inquéritos, investigações proativas ou o que lhes queira chamar” (SOUSA
MENDES, 2017, p. 138).
Nesse sentido, é preciso que exista uma necessária separação das
atribuições existentes à Unidade de Inteligência Financeira daquelas atribuições
que são próprias dos titulares da persecução penal, principalmente porque esse
intercâmbio de informações ocorre às margens dos métodos processuais de
obtenção de prova, assim como das disposições constitucionais aplicadas ao
sigilo financeiro e bancário.
Nessa linha, ao tratar da realidade alemã, Luís Greco (WOLTER;
GRECO, 2019, p. 45) afirma que:
“[...] dados obtidos para fins de inteligência, de
prevenção de perigos ou de persecução penal,
respectivamente, não podem, sem mais, ter essa
finalidade alterada: os dados de inteligência não
podem ser usados pela polícia preventiva, os da polícia
preventiva não podem ser usados repressivamente,
e vice-versa, sem expressa previsão legal. A
alteração / o desvio de finalidade (Zweckänderung /
Zweckentfremdung ou Zweckverfremdung) é, assim,
uma intervenção adicional, que como tal tem de ser
legalmente autorizada”.
Ao mesmo tempo em que a Lei determina que a comunicação das
informações obtidas pelo COAF no desempenho das atividades de inteligência
financeira e supervisão preventiva podem (e devem) ser compartilhadas com os
órgãos da persecução penal para instauração dos procedimentos cabíveis (art.
15, da Lei n.º 9.613/98), também devem ser estabelecidos limites para que a
própria atuação dos sujeitos obrigados e da Unidade de Inteligência Financeira
não se manifestem a partir de atos de investigação preliminar que ocorrem sem
regulação do Poder Judiciário.
Sobre tais limites, é necessário ressaltar, ainda, que a UIF brasileira
possui natureza administrativa, cuja atuação está limitada a intermediação das
comunicações recebidas pelos sujeitos obrigados aos órgãos da persecução.
Diferente é em Portugal e Alemanha, por exemplo, cujo modelo de UIF adotado
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é o de polícia judiciária, que possui como principal característica a manifestação
de poderes de investigação do órgão de inteligência (Cf. PIASKOSKI, 2020)5.
A atuação da UIF deve ser limitada, portanto, a sua natureza, seja
ela administrativa, policial judiciária ou promotorial6. Do mesmo modo, a
incorporação das diretrizes internacionais que regulam os sistemas de reporte
de informações também devem observar as regras sistêmicas vigentes em cada
território, a fim de se evitarem importações incompatíveis com o a legislação
constitucional e infraconstitucional de cada território.
Do contrário, a existência de investigações preliminares voltadas
ao cumprimento dos deveres de comunicação de informações sobre operações
suspeitas, que são instruídas com dados sigilosos obtidos sem autorização
judicial e que ocorrem fora dos limites estabelecidos pelos métodos de obtenção
de prova disponíveis no processo penal, acabariam por interferir na própria
validade processual das informações obtidas pelos detentores da persecução
(Cf. PIASKOSKI, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A incorporação dos mecanismos de repressão e prevenção à lavagem
de dinheiro no Brasil são fruto de uma política criminal adotada em âmbito
internacional que, em sua origem, era destinada a combater a reciclagem ilícita
dos proveitos econômicos obtidos a partir do tráfico de entorpecentes e do
terrorismo. Esse sistema de deveres preventivos à lavagem de dinheiro vinculou
uma gama de sujeitos e operadores dos sistemas financeiros a reportarem
qualquer tipo de operação considerada suspeita.
Embora a legislação brasileira que trate do tema tenha sofrido uma
série de alterações desde a sua vigência em 1998, é certo que as previsões legais
ainda são superficiais e insuficientes para tratar de um tema tão complexo e que
exige constante renovação.
A exigência de deveres de reporte e comunicação baseados em
disposições estabelecidas pelas entidades setoriais acabam por ignorar uma
série de desdobramentos legais ocasionados pela ausência de previsão e limites
legislativos à atuação dos sujeitos obrigados e da UIF.
É o que se verifica, por exemplo, quando a Lei n.º 9.613/98 determina
que a autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente,
A comunicação de operações suspeitas em Portugal ocorre por via dupla, sendo destinada
ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) que compões a estrutura do
Ministério Público e a UIF, que integra a Polícia Judiciária do país.
6
Para um estudo mais aprofundado acerca da natureza e das características de cada modelo de
UIF existente, recomendamos: Financial Intelligence Units: an Overview – Washington, D.C.:
International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept.: World Bank,
Financial Market Integrity Div., Washington, USA, 2004.
5
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aos dados cadastrais do investigado (cf. art. 17-B), e o COAF, por sua vez, através
de regulação própria, realiza a comunicação das informações com emprego de
juízo valorativo sobre os indícios acerca da existência do(s) ilícito(s) penal(is),
valendo-se de uma posição privilegiada na obtenção de dados sigilosos que
prescindem de prévia autorização judicial, conforme já exposto.
Essa atuação, ao que nos parece, ultrapassa demasiadamente os limites
legais estabelecidos à UIF, (i) primeiro, em razão da sua natureza administrativa,
que afasta qualquer competência investigativa que lhe poderia ser atribuída – caso
fosse de natureza policial judiciária ou promotorial, por exemplo; (ii) segundo,
que a antecipação de atos de investigação com finalidade voltada a caracterizar
fundados indícios sobre a ocorrência de um crime, com a consequente indicação do
tipo penal em questão, caracterizaria atos típicos de uma investigação preliminar
sujeita às regras constitucionais e processuais penais vigentes.
Além disso, a inexistência de uma legislação nacional voltada
expressamente a regulação dos sistemas preventivos à lavagem de dinheiro é
também fator que contribui para que as regulações complementares emitidas pelos
órgãos setoriais e pelo COAF ocorram sem observância dos desdobramentos
processuais penais consequentes, principalmente por serem emitidas em âmbito
administrativo por operadores que muitas vezes sequer são juristas.
Por isso, parece ser mais do que necessária a reformulação e,
principalmente, a adequação das regras vigentes aos sistemas de prevenção
e repressão à lavagem de dinheiros às normas constitucionais e processuais
penais brasileiras. Do mesmo modo, desde já, devem ser observados os limites
para atuação dos órgãos reguladores, órgãos de inteligência e órgãos privados
que compõe o sistema financeiro nacional, para que não sejam incumbidos de
atividades que são próprias do Estado.
Não se pretende, com isso, obstar que entidades públicas e privadas
operem juntas na prevenção a esse tipo de criminalidade. O que se pretende, em
verdade, é garantir que as atribuições estatais de persecução penal não sejam
transferidas aos entes privados, que não foram constituídos para esse fim.
Do mesmo modo, as competências investigativas atribuídas aos
detentores da persecução penal também não podem ser transferidas, per
se, aos órgãos reguladores e de inteligência financeira através de distintas
modalidades de procedimentos administrativos e de pré-inquéritos, que
já se manifestam a partir de atos de investigação preliminar voltados a
identificar a prática de crimes. Nesse caso, às regras processuais penais
vigentes às autoridades policiais e ao Ministério Público também teriam que
ser antecipadas a estes órgãos, desde à necessidade de autorização judicial
para quebra de sigilo bancário, até a observância do direito ao contraditório e
ampla defesa do investigado nos atos de comunicação.
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RESUMO
A posição assumida pelo Brasil nos últimos anos, se constituindo em um dos
maiores produtores agrícolas do mundo representa, além da posição geográfica e das
condições naturais de clima e solo, em um prodigioso investimento em tecnologia
para a produção de cereais e de proteína animal feita tanto por setores públicos como
privados. Inexoravelmente o mundo necessita do Brasil para se alimentar. Todavia,
o agronegócio é suscetível aos riscos climáticos e do próprio mercado internacional.
Ao se instituir a Cédula Imobiliária rural, que possui o objetivo de alavancar a
agronegócio, traz em seu bojo excessiva garantia as instituições financeiras, em
detrimento do setor agrícola e também de acesso à justiça.
PALAVRAS CHAVE: acesso a justiça; garantia bancária; cédula imobiliária
rural; devido processo legal.
ABSTRACT
The position taken by Brazil in recent years, becoming one of the largest
agricultural producers in the world represents, in addition to the geographical
position and the natural conditions of climate and soil, a prodigious investment
in technology for the production of cereals and animal protein made both by
public and private sectors. Inexorably the world needs Brazil to feed itself.
However, agribusiness is susceptible to climate risks and the international
market itself. By establishing the Rural Real Estate Cédula, which aims to
leverage agribusiness, it brings in its core excessive guarantee to financial
institutions, to the detriment of the agricultural sector and also access to justice.
KEYWORDS: access to justice; Bank guarantee; rural real estate note; due
process of law.
SUMÁRIO
Introdução; 1. Acesso à justiça; 2. Alienação fiduciária e a constituição de
afetação imobiliária na cédula imobiliária rural; 3. Consolidação da propriedade;
4. Excessiva proteção ao mercado financeiro produzida pela lei nº 13.986, de 7
de abril de 2020; Conclusão; Referência.
INTRODUÇÃO
A importância do Brasil, no cenário internacional de produção de
alimentos, é inquestionável. O Brasil, além ultrapassar o patamar de produtor
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agrícola servindo-se de equipamentos rudimentares, utilizando técnicas e
produtos arcaicos e pouco eficientes, passou a desenvolver tecnologia de
vanguarda e equipamentos de excelência.
O “homem do campo” também acompanhou esses avanços, investiu
em seus principais patrimônios: a terra e o seu trabalho. Desta forma é fácil
concluir a razão pela qual o Brasil se consolidou como o maior produtor de
alimentos do mundo.
Alimentar uma população mundial que ultrapassa o extraordinário
número de 7 bilhões de pessoas não é tarefa das mais simples, pois as áreas
agricultáveis estão cada vez mais escassas, bem como se deve ter a inarredável
preocupação com a manutenção das nossas florestas, as quais garantem o
equilíbrio sustentável do meio ambiente.
Em razão da necessidade de produção de alimentos, em escala cada
vez maior, obedecendo um contexto de áreas produtivas cada vez menos
extensas (preservação do meio ambiente), o emprego de tecnologias para a
produção em maior quantidade sem aumentar a área agricultável, por igual, foi
um desafio superado pela tecnologia. No Brasil se rende todas as homenagens
a EMBRAPA, empresa pública que é referência mundial no desenvolvimento
de sementes e insumos indispensáveis para que a produção nacional chegasse
aos patamares atuais.
Como toda atividade empresarial, a agricultura não é diferente,
ou seja, está exposta a riscos inerentes a todo setor produtivo e se serviços.
Todavia, no setor agropecuário a situação é composta por riscos que não
podem ser mitigados, ou mesmo superados pela ação humana. Os eventos
climáticos, a possibilidade de algum evento sanitário, representam um desses
riscos. Aliado a esses, o próprio mercado de alimentos pode sofrer um abalo
diante de uma “superprodução” de alimentos e, consequentemente, uma
redução dos preços dos produtos.
Esses eventos transversais, laterais, ou mesmo em sentido contrário,
acontecimentos que afetam diretamente o setor produtivo de alimentos,
podem produzir efeitos nefastos ao produtor, seja ele de pequeno, médio ou
de grande porte.
Desde a década de 50 do século passado a legislação pátria sempre
esteve atenta a essas possibilidades de frustração de produção, bem como aos
valores praticados no mercado de commodities, assegurando ao produtor a
possibilidade de renegociação de seus débitos, ou mesmo, com a possibilidade
de realização de seguro safra, especificamente com o Decreto-Lei nº 574/38,
Dec. 1003/38, Dec. 2611/40, Dec. 2612/40, Lei nº 4595/64; Dec. 58.380/66;
Dec. 167/67, Lei nº 8.929/94, Lei nº 10.931/2004.
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Entretanto, ao contrário do que até então era praticado no Brasil, ou
seja, de proteção ao produtor rural em abril de 2020 entra em vigor a Lei nº
13.986 de 7 de abril de 2020 que vem a instituir a Cédula Imobiliária Rural,
contemplando uma novidade denominada de “patrimônio de afetação” a qual
em seu art. 28 impõe ao produtor rural, imediatamente após o vencimento da
obrigação a transferência do imóvel ofertado em garantia a instituição financeira.
Assim se criou, para o produtor rural que sempre necessitou de
financiamento para a sua atividade, a qual é, relembre-se de alto risco de frustração
e eventos internacionais, outra condição que potencializa os seus riscos. Por
outro lado, para as instituições financeiras ofertou-se uma “supergarantia”,
pois, transfere automaticamente a instituição financeira a propriedade imóvel
ofertada em garantia.
Esse é o tema central do presente trabalho, que tem como problema
precípuo a supergarantia ofertada pela lei ao setor bancário. De outro lado uma
fragilização do setor produtivo vinculado ao agronegócio, sem que lhe oferte a
possibilidade de acesso à justiça para a proteção de seu negócio principal que é
a propriedade rural.
Se utiliza do método dedutivo e de revisão bibliográfica, ao final
apresenta a conclusão de que os contornos esculpidos pelo art. 28 da Lei nº
13.986/20 são manifestamente inconstitucionais pois faz tábula rasa do princípio
de inafastabilidade de acesso ao Poder Judiciário.
1 ACESSO À JUSTIÇA
É oportuno fazer uma breve consideração sobre a questão envolvendo
a cidadania, tendo em vista que o presente texto, traz, em sua essência, a defesa
dessa expressão máxima e que é um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil. Ao estabelecer privilégios, ainda mais em detrimento para os produtores
rurais brasileiros, estar-se-á a vilipendiar esse fundamento da República.
O conceito de cidadania nasce, historicamente, como
o oposto de súdito, mas sem a aspiração de incluir
todas as pessoas da sociedade. Pelo contrário, referiase aos homens livres, proprietários e cabeças de
família. Por isso diz Warat que falar em cidadania,
em qualquer época, significa fazer referência aos que
têm opinião, pois ser cidadão é ter voz, poder opinar
e decidir - o que exclui a maioria (os pobres) e grupos
de minorias (étnicas-culturais-nacionais).1
1

GORCZEVSKI, Clovis; MARTIN; Nuria Belloso. A Necessária Revisão do Conceito de
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Ao contrário do que preceitua o art. 28 da Lei nº 13.986/2020, o qual
estabelece que em caso de inadimplemento da obrigação convencionada o
bem afetado poderá ser transferido imediatamente à instituição financeira, o
dispositivo legal e toda a mens legis nela contida, não representa a essência do
labor legislativo solidário, fraterno ou mesmo que tenha por objetivo preservar
a função social do contrato.
O estadista, por conseguinte, deve legislar tendo
tudo isto em vista, seja quanto às partes da alma, seja
quanto às suas atividades, visando principalmente
aos melhores bens e objetivos. O mesmo princípio se
aplica aos modos de vida e à escolha das ocupações,
pois um homem deve ser capaz de dedicar-se aos
negócios e à guerra, mas ainda mais capaz de viver
em paz e no lazer; ele deve fazer o que é necessário e
útil, mas deve preferir o ótimo. Este deve ser o escopo
quanto à educação dos cidadãos, seja em sua infância,
seja mais tarde, quanto se torna imperativo instruí-los.2
A vida em sociedade impõe a todos um equilíbrio e a prática de
concessões recíprocas, caso contrário estar-se-ia impondo a lei do mais forte,
quiçá do mais astuto. Ao conceder o status de “animal político” o homem em
sociedade deve respeitar esse equilíbrio e harmonia. Destarte o equilíbrio pode
estar, inclusive, no tratamento desigual para se chegar a igualdade.
Quando Aristóteles define o homem como “animal
político”, sublinha o que separa a Razão grega da
de hoje. Se o homo sapiens é a seus olhos um homo
politicus, é que a própria Razão, em sua essência, é
política. De fato é no plano político que a Razão na
Grécia, primeiramente se exprimiu, constituiu-se e
formou-se.3
Entretanto, esse equilíbrio, essa harmonia social encontram-se cada
vez mais distantes, em patamares quase que não alcançáveis. A sociedade vive
Cidadania: Movimentos Sociais e Novos Protagonistas na Esfera Pública Democrática. Santa Cruz
do Sul: EDUNISC, 2011. p. 27
2
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 4. ed. Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: Ed. UnB,
2001. VII, 13, 1333 a.
3
VERNANT, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. 11. ed. Tradução de Ísis Borges B. da
Fonseca. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 103.
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um constante entrechoque, que nos dias atuais pode assumir vários formatos,
sejam eles de violência, imposição moral, subconsciente e também legislativa.
O conflito trata de romper a resistência do outro, pois
consiste no confronto de duas vontades quando uma
busca dominar a outra com a expectativa de lhe impor
a sua solução. Essa tentativa de dominação pode se
concretizar através da violência direta ou indireta,
através da ameaça física ou psicológica.4
É no sentido de impedir, mitigar a violação a direitos, praticados após,
principalmente, os dois conflitos bélicos mundiais, que os direitos de proteção,
conceituados como fundamentais tornam-se indispensáveis a proteção e busca
da harmonia e equilíbrio social.
Os Direitos Fundamentais se aplicam para aqueles
direitos do ser humano reconhecidos e positivados
na esfera do direito constitucional positivo de
determinado Estado, ao passo que a expressão
“direitos humanos” guardaria relação com os
documentos de direito internacional, por referir-se
àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao
ser humanos como tal, independentemente de sua
vinculação com determinada ordem constitucional
(...) Direitos fundamentais possuem sentido mais
preciso e restrito, na medida em que constituem o
conjunto de direitos e liberdades institucionalmente
reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de
determinado Estado.5
Ao contrário do que se apresenta no texto legislativo objeto deste
artigo, antes da propriedade imóvel rural ser de transferência automática ao
agente financeiro, necessário se faz, o pleno atendimento ao acesso à justiça,
pois, reitere-se, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo
legal. Esse é um dos sustentáculos do Estado democrático brasileiro, pois se
admitir tese em sentido contrário estar-se-á admitindo a criação de um “novo
SPENGLER, Fabiana Marion. Fundamentos políticos da mediação comunitária. Ijuí: Ed. Unijuí,
2012. p. 187.
5
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2001. p. 33-34.
4
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poder” no Brasil estabelecido nas mãos do sistema financeiro. Relembre-se
que o setor produtivo do agronegócio necessita de financiamento para atingir
sua plenitude. Todavia, não é possível que se estabeleça essa regra abusiva,
desproporcional, violadora de direitos fundamentais, ainda mais de vedação de
discussão perante o Poder Judiciário.
É oportuno ressaltar o fato de que a previsão legislativa descrita na
Lei nº 13.986/20, ignora, também, os meios alternativos para a solução dos
conflitos, os quais representam um enorme avanço na preservação da harmonia
e do equilíbrio social.
Representa a ruptura com a tendência dominante
durante muitos séculos de concentração estatal do
poder de solucionar os conflitos, afastando todos
os resquícios de autotutela e autocomposição. Esta
revolução se faz com fundamento na constatação da
absoluta incapacidade do Estado para dirimir todas
as controvérsias, buscando-se, então, a concepção de
meios alternativos à jurisdição a serem oferecidos
diretamente aos titulares de direitos subjetivos
lesados ou ameaçados de lesão. Tomam vulto, com
base na construção teórica fornecida por Cappelletti
e Garth, a chamada justiça consensual, que tem por
melhor representante a arbitragem, e os mecanismos
alternativos para solução de conflitos, os quais
podem ser postos em prática inclusive no curso de
procedimentos judiciais [...]. 6
A Constituição Federal de 1988, inclusive por meio da Emenda
Constitucional nº 45/2004, a qual criou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
que vieram justamente com o propósito de salvaguardar o acesso ao judiciário
como “porta de entrada”, mas também com a duração razoável do processo
como “porta de saída” com a entrega efetiva da prestação jurisdicional. Estes,
na doutrina de Boaventura de Souza Santos vem a se constituir como:
As inovações que a proposta incorpora visam a
reestruturação do sistema de justiça procurando
SANTIAGO, Marcus Firmino. Uma abordagem diferenciada acerca da tutela jurisdicional.
ABDPC artigos. São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/
Marcus%20Firmino%20Santiagoformatado.pdf. Acesso em: 9 jul. 2020. p. 5.
6
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adequá-lo às dinámicas socio-económicas e
demográficas do território e ao movimento
processual existente. Mas, têm, sobretudo, como
objectivo central uma melhor qualidade, eficiência
e eficácia e maior acessibilidade do sistema de
justiça, fomentando o recentramento das funções dos
tribunais nos litígios de alta intensidade, na resposta
à grande criminalidade e na promoção e defesa dos
direitos dos cidadãos. 7
Essa conjugação de acesso à justiça e proteção de direitos fundamentais
vêm a consagrar a interação entre a proteção concedida pelo texto constitucional
e a possibilidade ofertada ao cidadão de proteção de seus direitos.
No equilíbrio entre a participação (que pressupõe
o valor da pessoa e é implicante de liberdade e
igualdade) e a responsabilidade (implicante, por sua
vez, de solidariedade e corresponsabilidade), ambas
comunitárias, temos de novo o que se haverá de entender
por justiça – a intenção, e a exigência, normativamente
integrante e dinâmica, do reconhecimento de cada um
perante os outros na coexistência em um mesmo todo
constituído por todos.8
Neste pensar, o acesso à justiça é um direito fundamental, não
assistindo razão a qualquer possibilidade jurídica alguém venha a perder sua
propriedade sem o devido processo legal. Por oportuno, como será visto no
próximo item a alienação fiduciária possui características próprias, especificas e
históricas, as quais, diante da sua importância no trato dos negócios e da própria
segurança jurídica que a mesma representa, não pode servir como instrumento
apto a despojar o produtor rural de seu patrimônio sem o devido processo legal.
2 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E A CONSTITUIÇÃO DE AFETAÇÃO IMOBILIÁRIA NA
CÉDULA IMOBILIÁRIA RURAL
Ao fazer um corte histórico sobre a fidúcia, se fixa o seu estudo no
direito germânico, pois naquele país considerava o instituto como passível de
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez,
2011. p. 65.
8
NEVES, Antonio Castanheira. O direito hoje e com que sentido? O problema atual da autonomia
do direito. Coleção Pontos de Vista, 3ª edição. Lisboa: 2012.p. 281.
7
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realizar a transmissão da propriedade ao credor fiduciário. Ressalte-se que
naquele momento, era possível desse instituto ser interpretado como sendo uma
espécie de propriedade resolúvel, segundo a qual assegurava ao devedor reaver
o bem ofertado em garantia após o adimplemento da obrigação.
Comparativamente com o direito romano frente ao direito Tedesco
Melhim Namem Chalhub faz a seguinte distinção:
enquanto no sistema romano a alienação era
incondicional, só existindo uma obrigação pessoal
de restituição sujeita à extinção da dívida, já em
direito germânico a coisa era transmitida sob
condição resolutiva de pagamento da dívida;
assim, pois, cumprida a condição, a propriedade
voltava ao alienante, assegurada por efeito da
condição resolutiva.9
No direito britânico, a alienação fiduciária se apresenta inserida
dentro de dois contextos específicos consubstanciados nos: a) trust receipt
e b) chattel mortage. Naquele o adquirente de determinado bem, vem a
financia-lo e, por conseguinte transfere a propriedade desse ao financiador.
Por sua vez, o agente financeiro ao recebê-lo o concretiza dentro de um
documento denominado de trust receipt. Aquele reservado aos negócios
mobiliários no qual se transmite ao financiador o bem móvel, mantendo o
financiado a posse. Após o pagamento da dívida, o financiado pode reaver
o bem, por retrocessão; não havendo o pagamento, o financiador adquire a
titularidade do bem móvel.
Trazendo o negócio jurídico fiduciário para o ordenamento brasileiro,
inicialmente, é importante conceituá-lo como “aquele em que se transmite uma
coisa ou um direito a outrem, para determinado fim, assumindo o adquirente
a obrigação de usar deles segundo aquele fim, e, satisfeito este, devolvê-los
ao transmitente”.10 Por sua vez para Luiz Augusto Beck da Silva a Alienação
Fiduciária se constitui:
Negócio jurídico, bilateral, oneroso, acessório (o
principal é o contrato de mútuo ou de financiamento,
CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. Rio de Janeiro: Renovar. 2000. P. 19.
MACHADO, Sylvio Marcondes. Financiamento direto com alienação fiduciária em garantia. In
Revista de Direito da Universidade de São Paulo.
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/66793/69403. Acesso em 9 jul.
2020. p. 93
9

10
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seguindo-lhe o de alienação fiduciária) e formal
(escrito público ou particular), através do qual uma
das partes da relação, o credor, adquire o domínio
resolúvel e a posse indireta de bem móvel durável,
infungível, inconsumível e alienável, recebido em
garantia de financiamento efetuado pelo alienante
ou devedor, possuidor direto e depositário da coisa
com todas as responsabilidades e encargos que lhe
são inerentes… ”11
No âmbito legislativo a fidúcia ingressou por intermédio da Lei de
Mercado de Capitais, ou mesmo pela Lei nº 4.728/1965, a qual instituiu a
alienação fiduciária em garantia, com vistas a afastar a desconfiança e o risco
que poderiam impedir a realização de operações de financiamento.
Ao estabelecer o rito processual sobre a alienação fiduciária o DecretoLei nº 911 levou ao cabo quais seriam as ações cabíveis para a salvaguarda dos
direitos que envolviam o instituto.
Ao lado do Sistema de Financiamento Habitacional (SFH), criado
pela Lei nº 4.380/1964 e que também cuida do financiamento da aquisição
imobiliária, a alienação fiduciária é uma das formas intentadas pelo legislador
para possibilitar o gozo do direito social à moradia.
Entretanto, o negócio da alienação fiduciária em garantia de bem
imóvel pode representar garantia de outros contratos de mútuo que não tenham
por objeto a aquisição de imóvel para moradia própria e familiar, o que poderia
transparecer de uma interpretação literal do artigo 17, IV da lei mencionada: “as
operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por:
alienação fiduciária de coisa imóvel”.
Sobreleva afirmar o fato de que após a ampla e dinâmica evolução da
vida em sociedade, com a concretização da globalização, da presença cada vez
mais pujante da internet entrou em vigor a alienação fiduciária em garantia de
bem imóvel, que é conceituada pela Lei nº 9.514/97, em seu artigo 22, caput,
como “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo
de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel”.
Dentro do critério cronológico legislativo, o Código Civil brasileiro,
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, veda expressamente a possibilidade do
agente financeiro ficar com a coisa alienada em garantia, especificamente no art.
DA SILVA, Luiz Augusto Beck. Alienação Fiduciária em Garantia. 5ª edição. Rio de Janeiro.
Editora Forense. 2001.página 49.
11
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1365.12 Sobre essa vedação legal é salutar ressaltar a ideia de que a proibição
é justamente proteger o devedor da eventual pressão do credor para ficar com
o bem por um preço muito abaixo do valor de mercado. Nesse sentido, são os
esclarecimentos de Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe: “proibição do
pacto comissório tem por finalidade evitar que o devedor por qualquer modo
ficasse coagido e, sob a pressão da necessidade, fosse levado a convencionar o
abandono do bem ao credor por quantia irrisória.”13
Assim, em caso de excussão da garantia pelos credores, a lei proíbe
o credor de ficar com o bem dado em garantia após sua excussão. Trata-se da
proibição do chamado pacto comissório.
A lei proíbe o pacto comissório como cláusula dos contratos
instituidores de garantia real. Quer dizer, o credor não pode ficar coma coisa
sobre a qual recai a garantia como forma de satisfazer seu crédito, tanto na
hipótese de direito real de garantia como na de direito real em garantia. Em
razão dessa vedação, o titular da garantia tem o ônus de vender a terceiros a
coisa onerada, ou pelo menos tentar vendê-la pelo preço atribuído de comum
acordo com o outorgante.
Relembre-se que a Lei nº 9.514/97 em seu art. 24 vem a estabelecer
as cláusulas obrigatórias que devem constar do instrumento do contrato
garantido por alienação fiduciária de bem imóvel (ou, pelo menos, em termo
de constituição de garantia apartado, vinculado ao instrumento principal):
valor do principal da dívida; prazo e condições de reposição do empréstimo;
taxas de juros e encargos incidentes; cláusula de constituição da propriedade
fiduciária, com a descrição do bem dado em garantia e indicação do modo de
aquisição; cláusula que assegure ao fiduciante a livre utilização do imóvel dado
em garantia, por sua conta e risco; indicação, para efeitos de leilão, do valor do
imóvel e critérios para revisão; cláusula que disponha sobre os procedimentos
de consolidação da propriedade.
Como complemento as cláusulas obrigatórias, o mesmo diploma legal
estabelece em seu art. 26, §2° a imposição de ser indicado no instrumento o
prazo de carência após o qual o devedor inadimplente será intimado para purgar
a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor
Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou
extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das
despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.
Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em
garantia, se a dívida não for paga no vencimento.
Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em
pagamento da dívida, após o vencimento desta.
13
NETO, Paulo Restiffe e RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia Fiduciária. 3ªedição. Editora Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2000. página 504.
12
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Chama-se a atenção a presença de cláusulas facultativas: ciência do
devedor da possibilidade de cessão do crédito fiduciário pelo credor; cláusula de
direito de cessão dos direitos do devedor mediante prévia e expressa anuência do
credor; cláusula estabelecendo a obrigação de fornecimento pelo credor de termo
de quitação ao devedor no prazo de 30 dias a contar da liquidação do débito,
sob pena de multa; e prazo de carência do contrato. Na ausência das cláusulas
obrigatórias, tem-se por nulo o negócio jurídico da alienação fiduciária.
Por sua vez, a Lei nº 10.931/2004 passou a dispor sobre o patrimônio
de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário,
Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, sendo que em
seu art. 51 a possibilidade de as obrigações em geral serem garantidas por
alienação fiduciária de bem imóvel, inclusive por terceiros. A jurisprudência
tem admitido, também, uma aplicação bem mais ampla ao instituto, em
relação a contratos bancários em geral.
3 CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
Uma vez constituída a garantia com o registro imobiliário, a alienação
fiduciária se manterá pelo tempo do contrato principal, uma vez que a Lei
nº 9.514/1997, em seu art. 25, prevê que com o pagamento da dívida e seus
encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel.
O credor tem o prazo legal de trinta dias, a contar da data da liquidação
da dívida, para fornecer ao fiduciante termo de quitação, o qual deverá ser
levado também para anotação junto à matrícula imobiliária do bem dado em
garantia. À vista do termo de quitação, o registrador anotará o cancelamento do
registro da propriedade imobiliária, retirando o gravame do imóvel.
No caso de inadimplemento, surge para o fiduciário/mutuante o
direito de promover os atos necessários para a consolidação da propriedade
fiduciária em seu favor, que nada mais é que o recebimento definitivo da coisa
para o pagamento da dívida do contrato principal.
O contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel,
conforme anteriormente dito, tem de informar expressamente prazo de carência
a ser observado pelo credor antes de promover a intimação do devedor em razão
do inadimplemento dele.
Assim, em tese o prazo razoável seria em torno de noventa dias. Não
é o caso de se discutir se o fiduciante em seu íntimo sabe ou não do atraso (que,
pode, de fato, ser por ele desconhecido, já que, como dito, não há obrigação de
o fiduciante ser o mutuário); a lei exige para a consolidação da propriedade que
seja ele formalmente intimado.
Se superada a carência sem o adimplemento do débito, o credor
requererá ao oficial do cartório de registro de imóveis onde está a matrícula
64

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

do bem dado em garantia que promova a intimação do fiduciante, a fim de que
esse, no prazo de quinze dias, satisfaça a dívida vencida, acrescida dos valores
que vierem a vencer até a data do efetivo pagamento.
A consolidação da propriedade não autoriza ao credor manter em seu
patrimônio próprio o bem anteriormente dado em garantia. Busca-se, assim,
impedir a adoção de medidas em desfavor do fiduciante que indiquem a intenção
do credor de receber o bem, e não dinheiro, como pagamento da dívida.
Resta claro que o ordenamento jurídico brasileiro rejeita a ideia do
pacto comissório, que é celebração de negócio jurídico que autorize o credor a
apropriar-se da coisa dada em garantia, em caso de inadimplência do devedor.
A venda do bem cuja propriedade foi consolidada não pode ser
feita por meio particular, mas em público leilão, e no prazo de trinta dias. No
primeiro leilão o valor mínimo do lance é o de avaliação do imóvel pois o rito
proposto pela Lei nº 9.514/1997 para a alienação do bem imóvel objeto de
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário por meio de leilão
público visa proporcionar a recuperação de recursos em montante suficiente
para a reposição integral do valor devido com os respectivos encargos, mas,
também, reembolsar, total ou parcialmente, os efetivos dispêndios financeiros
do devedor mediante a devolução do excesso eventualmente apurado.
Outrossim, a opção pela alienação do imóvel no ambiente supostamente
controlado do leilão público, capaz de conferir publicidade à intenção de venda
e generalizar a participação e licitação de compra, demonstra a preocupação do
legislador em dar transparência à transação e proteger os interesses do devedor.14
Se não houve o comparecimento de licitante, ou não houver lance
em valor igual ao da avaliação, deverá ser realizado novo leilão, em quinze
dias. Nesse, o valor mínimo do lance deverá ser igual ao valor da dívida, com
o acréscimo de despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive
tributos, e das contribuições condominiais (art. 27, § 2° da Lei nº 9.514/1997).
Neste sentido, vem a calhar citar a decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, que ao julgar o REsp 1424930 / MT, consolidou o
entendimento no qual não é possível a consolidação da propriedade ao agente
financiador, nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DEADJUDICAÇÃOCOMPULSÓRIA.
CONTRATO
DE
MÚTUO
GARANTIDO
ROCHA. Marco Antônio. Como aproveitar o prazo e consolidação da propriedade na alienação
fiduciária para a venda em leilão do imóvel retomado. Portal do RI. 10 jul, 2020. Disponível em:
https://www.portaldori.com.br/2017/02/page/44/. Acesso em: 10 jul. 2020.
14

65

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

POR IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DEPACTO
COMISSÓRIO.
AUSÊNCIA DENULIDADE.
DAÇÃO EMPAGAMENTO. RECONHECIMENTO.
1. O pacto comissório, vedado pelos ordenamentos
jurídicos pretérito (art.765 do CC/1916) e hodierno
(art. 1.428 do CC/2002), é aquele que, em contratos
simultâneos, permite o credor ficar, diretamente, com
o bem dado em garantia, se a dívida não for paga no
vencimento, caracterizando verdadeiro ato simulado.
2. Consoante a orientação jurisprudencial firmada
nesta Corte Superior, é nulo o compromisso de compra
e venda que se traduz, em verdade, como instrumento
para o credor obter o bem dado em garantia em relação
a obrigações decorrentes de contrato de mútuo,
quando estas não forem adimplidas.3. O próprio
art. 1.428, parágrafo único, do CC/2002 permite ao
devedor, após o vencimento, dar a coisa em pagamento
da dívida.4. No caso em exame, não se verifica a
cristalização de pacto comissório, mormente porque
o contrato de mútuo foi firmado em30.7.2002, ao
passo que o compromisso de compra e venda do
imóvel ocorreu em 6.5.2003, isto é, quase 1 (ano)
após a celebração do contrato primevo.5. Além
disso, não houve previsão, no contrato de mútuo,
de cláusula que estabelecesse que, em caso de não
pagamento, o imóvel passaria a pertencer ao credor.
6. Verifica-se, portanto, que, na hipótese vertente, não
ocorreu nulidade, notadamente porque os contratos
não foram celebrados concomitantemente, sendo o
ato de compra posterior ao mútuo, caracterizando-se,
em verdade, a legítima possibilidade de dar a coisa
em pagamento da dívida após o vencimento, máxime
em virtude da natureza jurídica alternativa das
obrigações que ficaram à livre escolha do devedor,
consubstanciadas no pagamento do empréstimo ou na
venda de 61% (sessenta e um por cento) dos imóveis
oferecidos em garantia.7. Recurso especial provido.
Em razão ao que foi até aqui exposto, se conclui que não é possível
o credor ficar com o bem objeto de alienação fiduciária. Como já foi objeto de
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consideração, os métodos de produção empregados no setor do agronegócio
demandam o aporte de financiamento das instituições financeiras, estatais ou
não, com o condão de produzir mais alimentos.
Por via de consequência, não se torna possível, por flagrante violação
ao princípio de acesso à justiça, bem como diante a própria previsão estabelecida
pela legislação civil que o agente financiador venha a se apropriar, sem o devido
processo legal, do bem objeto de garantia.
Cumpre sublinhar o fato de que mesmo diante da possibilidade
inquestionável de cumprimento da obrigação assumida no contrato de alienação
fiduciária, mas dentro de certame público de alienação do bem.
Como já foi referido alhures, se fosse possível ao agente financiador
se apropriar dos bens ofertados em garantia, ou mesmo financiados, essas
instituições poderiam exercer uma espécie de pressão sobre os devedores.
Fixados esses contornos de necessidade utilidade do agronegócio
de um lado, do outro, a importância dos financiamentos a esse imprescindível
segmento da economia brasileira. Dois segmentos econômicos de importância
singular a economia brasileira, mas que necessitam de aprimoramentos e
evoluções, nas assistindo a retrocessos a ponto de desmotivar o setor produtivo
do agronegócio.
Nos dispositivos da Lei nº 13.896 de 2020, especificamente no que
concerne a consolidação da propriedade por parte das instituições financeiras
tornam por demais evidente que a alteração legislativa não coaduna com a
importância do agronegócio no Brasil.
4 EXCESSIVA PROTEÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO PRODUZIDA PELA LEI Nº
13.986, DE 7 DE ABRIL DE 2020
Cumpre ressaltar que a política de desenvolvimento do agronegócio
no Brasil vem implementando melhorias e sofrendo aprimoramentos desde a
década de trinta do século passado.
Com o êxodo rural, ou seja, fenômeno social ocorrido no Brasil nas
décadas de 50 e 60 trouxe uma alteração no cenário produtivo e de consumo de
significativa monta. Se por um lado as pessoas deixaram o campo e passaram
a morar em centros urbanos essa alteração trouxe consigo uma diminuição da
produção de alimentos e de outro lado uma parcela que se alimentava dos produtos
por eles produzidas no caso passa a consumir esses produtos nas cidades.
Dentro desse contexto, houve, nos dois pontos, perdas expressivas.
De um lado o campo produz menos e de outro a cidade passa a consumir mais.
A conta não tardou a chegar. Com a escassez alimentos o Brasil passa, entre
outros, pelo aumento da inflação e um incremento por alimentos.
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As políticas adotadas pelos governos nas décadas subsequentes ao
êxodo rural foram no sentido de conceder benefícios aos produtores rurais, com
o intuito de fomentar esse importante segmento econômico e social brasileiro.
Todos os esforços envidados surtiram efeitos positivos a ponto de
fazer o Brasil tornar-se uma potência mundial na produção de alimentos. O
brasileiro passou a se alimentar melhor, a balança comercial brasileira somente
possui superávits em razão das exportações do agronegócio.
Durante a elaboração desse trabalho o Brasil passa pelas agruras de uma
pandemia mundial proporcionada pelo COVID-19. Mesmo diante da drástica
redução das atividades de serviços e do comércio a atividade do agronegócio tem
mantido a economia do Brasil em patamares que seriam muito piores.
A união entre os setores produtivos, financeiro e agrícola, de forma
harmônica e coesa trouxeram o Brasil até o porto tranquilo, diante de mares
revoltos, de um planeta em constante mutação.
Empresas aparecem e desaparecem. Tecnologias são superadas
em um passe de mágica. A vida se tornou “líquida”, as relações se tornaram
superficiais, o mundo tecnológico tem produzido alterações jamais pensadas.
Todavia, o “ser humano” precisa de alimentos, o mundo nesse
constante e desenfreado crescimento populacional passa a demandar por uma
quantidade cada vez maior de alimentos.
Ao invés de manter e aprimorar o trato entre o campo e a “avenida
paulista” o poder legislativo resolveu inovar de forma prejudicial essa relação
que até então era pacifica. Ao criar novos contornos na seara de financiamento
da atividade envolvendo o agronegócio o Poder Legislativo desequilibrou uma
relação que está em grau de estabilidade muito boa.
Ao inserir a possibilidade de transferência para o agente financeiro a
propriedade ofertada em condição de “afetação de propriedade” a relação ficou
totalmente favorável ao agente financeiro, inclusive, com violação a garantia
constitucional de acesso à justiça.
Em razão de adotar a afetação de propriedade o legislador agiu
muito bem, pois é possível ao produtor rural selecionar parte da sua
propriedade e ofertá-la em garantia. Ou seja, no regime anterior demandante
de crédito deveria ofertar a propriedade em sua integralidade, o que ficou
mais adequado e eficiente.
Dentro dessa inovação de afetação de parte da propriedade o produtor
pode reservar parcela da propriedade para eventuais e futuras operações de
crédito, as quais têm por escopo o desenvolvimento da sua atividade que é de
produzir alimentos.
Cabe ressaltar a redação do art. 28 da Lei 13.986/2020:
Art. 28. Vencida a CIR e não liquidado o crédito por
ela representado, o credor poderá exercer de imediato
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o direito à transferência, para sua titularidade, do
registro da propriedade da área rural que constitui
o patrimônio rural em afetação, ou de sua fração,
vinculado à CIR no cartório de registro de imóveis
correspondente.
Em razão dessa previsão legal houve uma expressiva alteração,
para pior, nas relações envolvendo as partes, em flagrante benefício ao setor
financeiro. Ao contrário do que prevê a legislação consolidada no Código Civil,
presente no Dec. Lei 167/67 e da Lei nº 9.514/97 o art. 28 da Lei nº 13.986/20
veio a oportunizar uma “super” garantia ao setor financeiro.
É indispensável ressaltar que vencida a dívida o credor poderá
consolidar a propriedade em seu nome, o que torna totalmente desprovido
de questionamento a forma como se deu o inadimplemento, ou mesmo, a
possibilidade de uma possível renegociação de dívida.
Os defensores dessas medidas drásticas, adotadas pela Lei nº 13.986/20
se fundamentam em que com essas “super” garantias os juros serão menores.
Todavia, cabe ressaltar que antes mesmo da instituição dessa legislação o
agronegócio desfrutava de taxas de juros muito baixas.
De outro vértice, os produtores rurais brasileiros, em sua grande
maioria, são pessoas que possuem a vocação para tal mister, cumpridores de
suas obrigações. O home do campo é honrado e, com raras exceções, deixa de
saldar seus compromissos.
Ocorre que em face a essa imposição o risco da atividade do
agronegócio ficará somente concentrada nas mãos do agronegócio, o que pode
ocasionar a redução ou mesmo desestimulo na produção de alimentos, o que vai
na contramão da necessidade e utilidade que o setor oferta ao país.
CONCLUSÃO
Em razão ao exposto, precisamente no que concerne a violação ao
direito fundamental de acesso à justiça produzida pela entrada em vigor da Lei
nº 13.986/20, especificamente no que tange a possibilidade do agente financeiro
consolidar a propriedade em seu nome, quando vencida e não paga a dívida em
alienação fiduciária em Cédula Imobiliária Rural.
A legislação até então vigente produziu estabilidade e confiança entre
os contratantes, tornando o Brasil um dos maiores produtores de alimentos
do mundo. Aliado a essa incrível capacidade de produção, investimento em
tecnologia e qualificação do “homem do campo” a relação que era harmônica e
estável acaba de produzir excessiva proteção ao setor financeiro.
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A atividade desenvolvida pelo agronegócio é de alto risco, a exemplo
de todas as outras. Mas, o setor produtivo de alimentos primários possui risco
potencializado por fatores externos, como por exemplo: as intempéries da
natureza, a superprodução de alimentos no mundo e, também, vive com as
vicissitudes das cotações feitas por bolsas de valores internacionais, as quais
invariavelmente prejudicam os brasileiros.
Ao concluir esse trabalho, diante da “superprodução” ao setor
financeiro a Lei nº 13.986/20, por via obliqua, acabou por transferir todos os
riscos financeiros da produção de alimentos a parte mais vulnerável, ou seja,
com a redação do art. 28 da citada lei todo o risco de produção de alimentos
ficou reservado ao produtor rural, restando a setor financeiro somente o bônus.
Por derradeiro, o produtor atingido pelos efeitos dessa nefasta
legislação não restará nem sequer pleitear ao poder judiciário que reveja
as condições, cláusulas e formas como a Cédula Imobiliária Rural restou
consolidada o que é totalmente inconstitucional.
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RESUMO
Este artigo questiona o dever de imparcialidade de mediadores judiciais
escolhidos por particulares. A pesquisa da legislação, especialmente os métodos
de resolução de conflitos no CPC, observa a Lei de Mediação, Resoluções do
CNJ e doutrina acerca dos princípios da mediação, não com o objetivo de esgotar
a matéria, mas questionar a possível interferência nas decisões das partes em
processos cuja autonomia de vontade é um mandamento. Pretende dar início
a um debate envolvendo os temas de neutralidade subjetiva, imparcialidade
ativa e meios de reduzir a desigualdade entre as partes, notadamente de poder
econômico, evitando intervenção indevida do terceiro facilitador.
PALAVRAS-CHAVE: Imparcialidade do mediador. Mediação
Pluriparcialidade. Autonomia de vontade. Cultura autocompositiva.

judicial.

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Imparcialidade do Magistrado na História – 2.1
Voto de Minerva - 2.2 Imparcialidade segundo a lei e a ordem - 3. Mediação
no Código de Processo Civil – 3.1. Autonomia de vontade - 3.2 Princípios da
mediação - 3.3. Possível desigualdade entre as partes - 4. Pluriparcialidade nos
processos de mediação judicial - 4.1 Imparcialidade e neutralidade - 5. Lei De
Mediação - 6. Conclusão - 7. Referências Bibliográficas.
ABSTRACT
This article questions the duty of impartiality of judicial mediators chosen by
private individuals. The research of the legislation, especially the methods of
conflict resolution in the CPC, observes the Mediation Law, CNJ Resolutions
and doctrine about the principles of mediation, not with the objective of
exhausting the matter, but questioning the possible interference in the decisions
of the parties in processes whose autonomy of will is a commandment. It
intends to initiate a debate involving the subjects of subjective neutrality, active
impartiality and ways of reducing inequality between the parties, notably of
economic power, avoiding undue intervention by the third facilitator.
KEYWORDS: Impartiality of the mediator. Judicial mediation. Pluriparciality.
Autonomy of will. Self-composing culture.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem o objetivo de analisar o dever de imparcialidade de
mediadores escolhidos pelas partes em suas atuações em demandas diversas,
uma vez que existe a possibilidade de haver favorecimento de tratamento a
um dos particulares envolvidos. Muito embora o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) tenha editado o Código de Ética dos Mediadores (Anexo III da Resolução
n. 125/2010), mediadores extrajudiciais, isto é, aqueles escolhidos pelas partes,
podem exercer certa influência nas decisões por conta do protagonismo deles na
condução das tarefas de estimular a comunicação e, assim, promover o diálogo
entre particulares para que cheguem ao entendimento e, consequentemente, a
uma solução consensual.
A proposição mais atraente ou que desperte o interesse de uma
das partes para resolver o litígio será mediada por um terceiro (art. 165, §3º,
CPC/2015), que tem o dever de auxiliar os litigantes a “compreender as questões
e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento
da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem
benefícios mútuos”. Ademais, o mediador deverá pautar-se pelo “dever de agir
com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que
valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho” (art. 1º,
§3º, Código de Ética dos Mediadores).
Portanto, o presente trabalho amplia a pesquisa do ordenamento
jurídico para além do regramento positivado no novo Código de Processo Civil,
uma vez que observa ainda posições de renomados juristas e de outras normas
que determinam ao terceiro facilitador o dever de imparcialidade.
O Código de Processo Civil estabelece que “o conciliador ou mediador
escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal” (art. 168,
§1º), motivo pelo qual é necessário fazer a distinção entre o mediador judicial e
o mediador extrajudicial na condução das negociações para pôr fim às disputas
por meio de métodos autocompositivos.
Enquanto as audiências realizadas nos centros judiciários de solução
consensual de conflitos (Cejuscs) contam com a presença de um mediador
judicial, indicado pelo Poder Judiciário entre aqueles cadastrados no respectivo
tribunal, a mediação extrajudicial realizada em uma câmara privada conta com
um mediador escolhido pelas partes para facilitar a resolução do conflito.
Apesar de o método autocompositivo extrajudicial ser eficiente
tanto para particulares encontrarem a solução em determinado conflito mais
rapidamente quanto para o Judiciário desafogar a sobrecarga de processos,
a condução das negociações por um terceiro pode pender para um dos lados
em razão da possibilidade de haver relações pessoais entre uma das partes e o
mediador, mesmo que esse facilitador esteja obrigado a ser neutro e imparcial.
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O mediador escolhido pelas partes deve apenas facilitar a comunicação,
de modo que pessoas que já mantêm relações resolvam questões por meio
de composição, ou seja, solução satisfatória de controvérsias, diferente da
conciliação – método em que um terceiro orienta os envolvidos em determinado
conflito para que haja um acordo.
Regida pela Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015, a atuação do
mediador deverá seguir “as mesmas hipóteses legais de impedimento e
suspeição do juiz” (art. 5º), cujo parágrafo único estabelece que “A pessoa
designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da
aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida
justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade
em que poderá ser recusado por qualquer delas”.
Também será verificada a pluriparcialidade nos processos de mediação
judicial, já que em demandas envolvendo conflitos passíveis de serem resolvidos
por métodos autocompositivos o terceiro pode se valer de técnicas de mediação
ativa, baseadas em tendências que podem valorizar mais o distanciamento e a
isenção do terceiro facilitador, tão bem como atuar mais próximo e mais atento
às necessidades das partes, criando relações de confiança com os litigantes.
Passaremos a averiguar a maneira de acesso à justiça pela mediação
e também a suposta imparcialidade dos mediadores extrajudiciais à luz de
códigos, legislação esparsa e ainda da doutrina, regramentos jurídicos que
regem esse procedimento de autocomposição que se tornou um dos promotores
da paz social.
1 IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA HISTÓRIA
O princípio da imparcialidade impede que o julgador mantenha
qualquer espécie de vinculação ou envolvimento com as partes de um conflito
levado ao Judiciário. Desde os primeiros registros bíblicos, em I Reis, mais
precisamente no Capítulo 3, há o relato do episódio em que o rei Salomão julga
a causa de duas mulheres.
As escrituras sagradas para os cristãos do mundo todo mostram
a disputa entre duas mulheres prostitutas que pediam ao rei que julgasse a
discórdia entre elas. Relataram que uma delas teve um filho, morando as duas na
mesma casa. Três dias depois do parto da primeira, a outra mulher também teve
um filho. Uma acusava a outra de ter se deitado sobre a criança, que faleceu.
Então, a mãe do bebê morto teria se levantado à meia-noite e tirado o filho da
outra, colocando no seio daquela que dormia seu filho morto. Enquanto uma
reivindicava ser seu o bebê vivo, outra afirmava ser da reivindicante o morto.
Assim, brigavam perante o rei dizendo: — o morto é teu filho e meu
filho, o vivo.
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— Nada disso — dizia a outra — o vivo é o meu filho. O morto é o teu.
Salomão, o rei, segundo o registro de I Reis 3: 24-27, tomou
decisão inusitada:
Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram
uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas
partes o menino vivo: e dai metade a uma e metade a
outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei
(porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho)
e disse: Ah! Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por
modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem
teu nem meu seja; dividi-o antes. Então, respondeu
o rei e disse: Dai a esta o menino vivo e de maneira
nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe.
Como se vê, a imparcialidade do julgador o levou a proferir uma
sentença para fazer justiça: entregou àquela que, mesmo sofrendo, se dispôs
a renunciar ao seu próprio filho em favor de outra mulher, para que a criança
pudesse viver. Somente o amor verdadeiro é capaz de praticar a renúncia com a
finalidade de manter vivo o ser amado.
A Seção de Conteúdos Digitais do Supremo Tribunal Federal brinda
seus visitantes com um histórico dos símbolos da Justiça. Demonstrando
os conceitos associados aos símbolos utilizados pela humanidade desde a
Antiguidade, são apresentados a balança, o martelo do juiz, a espada, além de
algumas divindades, entre elas Têmis – deusa grega da Justiça, representada de
olhos vendados e com uma balança na mão, em que equilibra a razão e a emoção
–, a deusa romana Justitia – guardiã da consciência coletiva e personificação da
lei e da ordem social, sobre quem os juramentos eram feitos perante magistrados
–, e a deusa, também grega, Astreia, filha de Zeus e Têmis – protetora da
humanidade que deixou a Terra para não presenciar as aflições e sofrimentos e
ascendeu ao céu, onde foi transformada na Constelação de Virgem.
Toda a mitologia envolvida nessas histórias de divindades, no entanto,
não supera a simbologia da cegueira para o nosso estudo sobre a imparcialidade.
A cegueira representa não apenas a imparcialidade, mas também “o desprezo
pelo mundo exterior face à ‘luz interior’”, segundo as explicações de Hans
Biederman (1994, p. 83).
Tanto a equidade quanto o equilíbrio, a ponderação e a igualdade que
devem ser aplicadas nas decisões dos magistrados são virtudes expressadas nos
olhos vendados da deusa, representando a cegueira. A imparcialidade do juiz é a
afirmação de que todos são iguais perante à lei, isto é, de forma alguma significa
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uma Justiça cega, uma vez que aos olhos do juiz todos os detalhes relevantes em
uma disputa em que seja solicitada a tutela do Judiciário receberão tratamento
segundo o princípio da igualdade processual. Para Fredie Didier (2019, p. 127),
tal princípio deve observar quatro aspectos: “a) imparcialidade do juiz; b)
igualdade no acesso à justiça, sem discriminação; c) redução das desigualdades
que dificultem o acesso à justiça, como a financeira; d) igualdade no acesso às
informações necessárias ao exercício do contraditório”.
1.1 VOTO DE MINERVA
Ainda baseados na mitologia grega, ponderamos a respeito do
primeiro júri de que se tem conhecimento na história da humanidade: o
julgamento de Orestes. Voto de Minerva foi a decisão da deusa Palas Atena ao
presidir o julgamento de Orestes, um mortal que deveria ter sido morto por ter
assassinado a própria mãe.
Conforme ensina Lenio Streck (online, 2018), “Os gregos inventaram
a democracia. E, acreditem, também inventaram a autonomia do Direito”,
passando a discorrer a respeito da “trilogia de Ésquilo, Oresteia, nas Eumênides,
peça representada pela primeira vez em 458 a. C”.
No texto atribuído ao poeta Homero, Ilíada, que descreve em prosa
poética a Guerra de Troia, Agamenon sacrifica sua própria filha aos deuses com
a intenção de ser o vitorioso na batalha. Sua esposa Clitenestra, apoiada por seu
amante Egisto, assassinou o marido. Como forma de vingar a morte do pai, o
outro filho do casal, Orestes, matou a mãe.
Apolo, deus da razão, pediu a Zeus que Orestes pudesse ter um
julgamento justo, de modo a pôr fim às mortes de vingança, tornando-se o
defensor de Orestes em um júri composto por 12 cidadãos atenienses, o qual
foi presidido por Atenas – Minerva na mitologia dos romanos – deusa da
sabedoria e da justiça. Na acusação estavam deusas encarregadas de castigar
seres humanos (Alepho, Tisífone e Megera).
Após os jurados terem apresentado seus votos nada ficou decidido, uma
vez que seis deles votaram pela condenação e outros seis pela absolvição. Na
qualidade de presidente do júri, Minerva desempatou o julgamento, absolvendo
o acusado. O fundamento aceito até os dias de hoje é que, no caso de empate, a
decisão do presidente do colegiado deve sempre favorecer o réu, amparada na
irresolução da dúvida, isto é, fundamentado no princípio jurídico da presunção
da inocência, conhecido pelos operadores do Direito como “in dubio pro reo”.
Se, no caso mitológico, Minerva não atuasse segundo o princípio da
igualdade processual ou tendesse a posicionar-se favorecendo uma das partes, e
não acima delas, a conduta correta para que ele possa exercer sua função dentro
do processo, Orestes poderia ter sido condenado à pena capital.
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Streck conclui sua brilhante exposição, inspirada na visita que fez
ao templo da deusa grega, afirmando que “Palas Atena absolve Orestes, face
ao empate. O primeiro in dubio pro reo. Moral da história: rompe-se um ciclo.
Acabam as vinganças. É uma antevisão da modernidade”.
1.2 IMPARCIALIDADE SEGUNDO A LEI E A ORDEM
Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,
promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a imparcialidade foi
determinada como princípio universal no artigo 10, ao dispor que “Toda a
pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e
publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial [...]”.Ademais,
a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica), de 22 de novembro de 1969, a qual foi ratificada pelo Brasil em 25 de
setembro de 1992, obriga os Estados-partes a “respeitar os direitos e liberdades
nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa”, dispõe
no artigo 8º que “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei [...]”.
Além das disposições positivadas em tratados internacionais, o art. 5º
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (redação dada pela Lei n.
12.376/2010 ao Decreto-Lei n. 4.657/1942) dispõe que “Na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
Já a Constituição Federal de 1988 determina ser vedado ao juiz
“dedicar-se a atividade político-partidária” (art. 95, par. ún., III), enquanto o
Código de Ética da Magistratura Nacional dispõe que “O magistrado imparcial
é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e
fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente
das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo,
predisposição ou preconceito” (art. 8º).
No Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) os princípios
fundamentais do processo são estabelecidos já no artigo 1º: “O processo civil será
ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil [...]”.
A imparcialidade do juiz é estabelecida como um dos pressupostos
de qualquer disputa, sendo determinadas as situações em que a condição
pessoal do julgador poderá colocar em risco a neutralidade ou imparcialidade,
chamadas de causas de suspeição e impedimento, que deverão ser contestadas
em incidente de suspeição ou impedimento (arts. 144 ao 148, CPC/2015).
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Neste trabalho, conforme explicado, serão analisados princípios
e regramentos relacionados aos mediadores, de modo a averiguar a aparente
imparcialidade desses auxiliares da Justiça quando escolhidos pelas partes.
Passaremos, portanto, a analisar o regramento jurídico brasileiro,
especialmente no que diz respeito às demandas judiciais em que as partes
escolhem seus mediadores.
2 MEDIAÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Os meios consensuais de resolução de conflitos instituídos por
meio da política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses
implementada no Brasil pela resolução n. 125/2010, do Conselho Nacional de
Justiça, foram positivados no novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de
16 de março de 2015).
No art. 3º do novo Código, entre as normas fundamentais que devem
reger o processo, determinou-se que “Não se excluirá da apreciação jurisdicional
ameaça ou lesão a direito”, cujo §3º dispõe ainda que “[...] a mediação e outros
métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial”.
É importante destacar que no CPC/2015 os mediadores foram
inseridos na Seção VI (Dos conciliadores e mediadores judiciais) do Capítulo
III, dando-lhes status de auxiliares da Justiça.
No caso de as partes optarem pela mediação, o terceiro não apenas
atuará como mediador limitado a facilitar o diálogo entre litigantes, mas também
apresentando propostas, soluções alternativas para solucionar o problema,
alertando-os sobre a razoabilidade de determinada proposta, fatores capazes de
influenciar uma das partes a aceitar o acordo proposto.
A inovação de o CPC/2015 ter uma seção própria regulamentando a
atuação dos mediadores e dos Centros de Mediação, que reduziu a morosidade
judicial, estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4º).
A partir da implementação do novo Código, em contraposição ao
modelo adversarial, todos os processos passaram a ser iniciados com audiência
de conciliação conduzida por conciliador ou mediador judicial, exceto no caso
de ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual ou
a demanda não puder ser resolvida por meio de autocomposição (art. 334,
§4º, I e II, CPC/2015). Assim, além de os magistrados poderem determinar,
de ofício, que determinado litígio seja resolvido com mediação, o Ministério
Público, os advogados e os defensores podem também requisitar o uso desse
meio autocompositivo.
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A problemática do acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal de 1988, parece ter sido, ao menos parcialmente, resolvido
com a participação do mediador, cuja principal função é facilitar a comunicação
entre as partes com o emprego de técnicas de resoluções consensuais. Contudo,
muito embora o papel do mediador seja de apenas participar das reuniões de
mediação na qualidade de condutor das negociações, sem oferecer-se para
prolatar decisão ou influenciar, a possiblidade de sua interferência pender para
um dos lados não é totalmente descartada nesse método consensual de resolução
de conflitos. Por isso, é fundamental a capacitação do mediador.
O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 13)
contribuiu bastante para haver alterações no acesso à justiça, produzindo teorias
de fundamental importância para a legislação ser alterada com a evolução dos
meios alternativos para a resolução de conflitos, quando afirma que:
Por um lado, o novo modelo de desenvolvimento
assenta nas regras de mercado e nos contratos
privados e, para que estes sejam cumpridos e os
negócios tenham estabilidade é necessário um
judiciário eficaz, rápido e independente; por outro
lado, a precarização dos direitos econômicos e sociais
passa a ser um motivo de procura do judiciário. Muita
da litigação que hoje chega aos tribunais deve-se ao
desmantelamento do Estado social (direito laboral,
previdência social, educação, saúde, etc.
O Código de Processo Civil de 2015 operou mudanças substanciais ao
processamento de litígios, inclusive em casos envolvendo famílias, como se vê no
art. 709 ao dispor que “[...] todos os esforços serão empreendidos para a solução
consensual da controvérsia, devendo o juiz contar com o auxílio de profissionais
de outras áreas de conhecimento para a mediação [...]”. As inovações também
atingem as ações entre particulares e a Administração Pública, determinando
que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras
de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual
de conflitos no âmbito administrativo” (art. 175).
O mediador deve atuar de modo distinto do juiz, que tem a função de
julgar qual parte está certa e qual está errada em uma situação levada ao Juízo,
uma vez que o mediador, na qualidade de auxiliar da Justiça, somente deverá
facilitar a conversa entre as partes a fim de restabelecer o diálogo e, assim,
promover resolução consensual, sem acentuar a disputa para que não torne
praticamente inimigos os envolvidos. Segundo Petrônio Calmon (2015, p. 114):
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Recomenda-se a mediação quando as partes têm uma
relação que se perpetua no tempo, pois o que se quer,
neste caso, é terminar com o conflito, mas não com a
relação, em que a solução heterocompositiva tornarse-ia uma solução arriscada. Na mediação as partes
conservam para si o controle sobre o resultado do
conflito e compartilham a responsabilidade por sua
existência e solução.
Contudo, a atuação do mediador deve ser pautada pela total
imparcialidade, haja vista não poder ser confundida com a do advogado, que
tem papel fundamental para a prestação jurisdicional emitindo juízo de valor,
uma vez que aconselha e orienta seu cliente de modo parcial, situação em que
estará agindo com legitima parcialidade.
Já no caso da mediação algumas circunstâncias relatadas pelas
partes podem levar a conclusões em conformidade com a visão de mundo e
os princípios morais do mediador, possibilitando declarações tendenciosas,
mesmo que ocultas, fator capaz de ocasionar influência indevida na condução da
facilitação, instrumento necessário para estimular o diálogo entre os litigantes e
a consequente resolução do litígio.
Tânia Lobo Muniz (2009 p. 111) destaca como deve ser o papel
do mediador nos processos de autocomposição, quando afirma que “[..] a
importância de se adequar os processos deformação e seleção de mediadores
na busca daqueles que tenham o perfil do mediador: deve ter a alma de um
humanista, a mente de um estrategista e o coração de um negociador”.
Ainda de acordo com Petrônio Calmon (2015, p. 118):
[...] a finalidade da mediação é resolver a lide
sociológica, ou seja, o relacionamento como um
todo, proporcionando a possibilidade de continuidade
pacífica da relação; o método utilizado exalta a
participação dos envolvidos; e a mediação não se
vincula ao Poder Judiciário ou a qualquer outro ente
estatal. Para uma mediação exitosa, faz-se mister
estar motivado a participar, fazer-se responsável por
si mesmo, estar disposto a discordar e estar disposto
a concordar.
Importa salientar que a expressão “lide sociológica”, conforme a
definição do Glossário do Centro de Mediadores Instituto de Ensino, órgão
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credenciado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), “É
a situação conflituosa sendo trazida pelas próprias partes, possui um potencial
de alcançar aspectos e detalhes relevantes do conflito que não poderiam ser
adquiridos através da apreciação da lide processual”.
2.1 AUTONOMIA DE VONTADE
Cabe destacar entre os princípios que regem a mediação o da autonomia
de vontade, segundo o qual as partes envolvidas no procedimento de mediação
não devem ser compelidos a tomar decisões, mas sim participar voluntariamente,
para que a mediação será regida “conforme a livre autonomia dos interessados,
inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais” (art. 166,
§4º, CPC/2015).
Pelo que se vê, um dos objetivos primordiais da mediação é fazer com
que as partes tenham responsabilidade, que sejam capazes de elaborar acordos
por livre e espontânea vontade, sendo o mediador responsável apenas pelo
restabelecimento ou promoção do diálogo com o fim de solucionar o conflito
de maneira pacífica.
Conforme o Manual de Mediação Judicial, organizado por André
Gomma de Azevedo (2016, p. 29):
A ideia de que o jurisdicionado, quando busca o Poder
Judiciário, o faz na ânsia de receber a solução de um
terceiro para suas questões, vem, progressivamente,
sendo alterada para uma visão de Estado que orienta
as partes a resolverem, de forma mais consensual
e amigável, seus próprios conflitos e, apenas
excepcionalmente, como última hipótese, se decidirá
em substituição às partes.
Assim como o processo civil é regido por princípios fundamentais,
tais como isonomia, contraditório, inafastabilidade do controle jurisdicional,
inclusive de imparcialidade do juiz, entre outros de extrema importância, a
mediação também é regida por diferentes princípios. Passaremos, portanto, a
observar os princípios que regem esse meio de resolução pacífica de conflitos.
2.2 PRINCÍPIOS DA MEDIAÇÃO
Em uma verdadeira lição acerca da organização da Justiça em prol da
cultura da paz, Kazuo Watanabe (2011) discorre a respeito do tratamento que
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deve ser dispensado aos conflitos, enfatizando os métodos auto compositivos
implementados pela Política Pública de Tratamento Adequado dos Conflitos de
Interesses, exposta na Resolução n. 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça,
ao considerar a mudança necessária para ocorrer a promoção da mediação entre
particulares. Watanabe faz um alerta sobre a necessidade de o Poder Judiciário
incorporar os meios alternativos de resolução de conflitos, advertindo que:
O mecanismo predominantemente utilizado pelo nosso
Judiciário é o da solução adjudicada dos conflitos, que se dá
por meio de sentença do juiz. E a predominância desse critério
vem gerando a chamada “cultura da sentença”, que traz como
consequência o aumento cada vez maior da quantidade de
recursos, o que explica o congestionamento não somente das
instâncias ordinárias, como também dos Tribunais Superiores
e até mesmo da Suprema Corte. Mais do que isso, vem
aumentando também a quantidade de execuções judiciais, que
sabidamente é morosa e ineficaz, e constitui o calcanhar de
Aquiles da Justiça.
O acesso à justiça foi bastante ampliado com a edição da Lei n.
13.140/2015, que promoveu a cultura auto compositiva capaz de descongestionar
os órgãos do Poder Judiciário. Entre os diversos princípios que regem as medidas
alternativas de solução de conflitos, verifica-se o mesmo do CPC/2015 disposto
no art. 2º, V, da Lei de Mediação, estabelecendo que esse método de resolução
de disputas será orientado pelo princípio da “autonomia da vontade das partes”.
Outros princípios são essenciais para a promoção da cultura da solução
amigável de disputas entre particulares. Segundo o art. 1º do Código de Ética
de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução n. 125/2010,
do CNJ), “São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e
mediadores judiciais: confidencialidade, competência, imparcialidade, neutralidade,
independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes”.
Destaque-se que o princípio da competência é aquele segundo o qual
o mediador somente poderá atuar na mediação se tiver passado por curso
de capacitação e aprovado no treinamento de técnicas auto compositivas de
solução de conflitos, as quais são necessárias para satisfazer a pretensão das
partes. Assim, o mediador obrigatoriamente deverá reunir as qualificações para
atender às expectativas, preocupações e questionamentos dos mediados, além
de submeter-se à reciclagem permanente e à avaliação do usuário.
Já o princípio da validação foi conceituado por Tânia Almeida (2014,
p. 1047-1084), citada por Bruno Takahashi, Daldice Maria Santana de Almeida,
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Daniela Monteiro Gabbay e Maria Cecília de Araujo Asperti (2019, p. 37),
quando afirma que:
[...] tem por objetivo legitimar, no sentido de justificar
positivamente, condutas aparentemente inadequadas
dos mediandos: a interrupção da fala do outro e/ou
posturas reativas, agressivas ou provocativas”. Para
tanto, é de grande importância o uso da linguagem
positiva. Assim, segundo a mesma autora, esperase “distanciar os mediantes de uma visão crítica a
respeito do comportamento do outro, trazendo-os
também para uma avaliação e um cuidado com o
próprio comportamento”. Dessa forma, objetiva
proporcionar um “cenário respeitoso e colaborativo,
favorecedor do processo de diálogo”.
Além dos princípios, o Código de Ética relaciona regras que regem o
procedimento de mediação. Os deveres do mediador estão relacionados nos
§§1º ao 5º do artigo 2º:
§1º Informação - Dever de esclarecer os envolvidos
sobre o método de trabalho a ser empregado,
apresentando-o de forma completa, clara e precisa,
informando sobre os princípios deontológicos
referidos no capítulo I, as regras de conduta e as
etapas do processo.
§2º Autonomia da vontade – Dever de respeitar
os diferentes pontos de vista dos envolvidos,
assegurando-lhes que cheguem a uma decisão
voluntária e não coercitiva, com liberdade para tomar
as próprias decisões durante ou ao final do processo,
podendo inclusive interrompê-lo a qualquer momento.
§3º Ausência de obrigação de resultado – Dever
de não forçar um acordo e de não tomar decisões
pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso
da conciliação, criar opções, que podem ou não ser
acolhidas por eles.
§4º Desvinculação da profissão de origem – Dever de
esclarecer aos envolvidos que atua desvinculado de
sua profissão de origem, informando que, caso seja
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necessária orientação ou aconselhamento afetos a
qualquer área do conhecimento poderá ser convocado
para a sessão o profissional respectivo, desde que
com o consentimento de todos.
§5º Teste de realidade – Dever de assegurar que os
envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam
perfeitamente suas disposições, que devem ser
exequíveis, gerando o comprometimento com seu
cumprimento.
Todos os cinco deveres deixam clara a necessidade de imparcialidade
do mediador judicial, enquanto o art. 5º do mesmo Código determina que
os mediadores devem ser “aplicados os mesmos motivos de impedimento e
suspeição dos juízes”.
2.3 POSSÍVEL DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES
Luciane Moessa de Souza (2014, p. 34-35) insinua a possibilidade de
haver desigualdade entre as partes em determinados conflitos, destacando a
necessidade de a atuação do mediador ser imparcial, seguindo o princípio de
neutralidade. Para essa autora:
Em situações de conflito, é muito comum que
exista uma condição de desigualdade de poder entre
os envolvidos. Sendo a solução construída pelas
partes, parece evidente que eventual desequilíbrio
neste aspecto não pode ser ignorado, a pretexto de
neutralidade do mediador, devendo haver, pelo
contrário, uma abordagem apropriada a cada tipo de
conflito. Ou seja, a forma de atuação do mediador
deve buscar contrabalançar este desequilíbrio, já
que ele pode afetar a capacidade de participação da
parte com menor poder na construção da solução
consensual.
Tal reflexão sobre o dever de imparcialidade do mediador mencionada
na obra de Luciane Moessa de Souza provém das pesquisas do norte-americano
Owen Fiss, que atuou na década de 1980 com meios alternativos de solução
de controvérsias orientados à “ideologia de mercado”, afirmando, segundo
a tradução livre dessa autora, “que as premissas subjacentes ao movimento
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seriam: uma sociologia individualista; a privatização de fins; a suposição de
uma harmonia natural; e a recusa a reconhecer o Poder Judiciário como um
ramo coordenado do governo”.
Luciane Moessa de Souza listou os problemas apontados pelo
pesquisador norte-americano, destacando os dois principais, a saber:
a) a frequente situação de desigualdade de poder entre
as partes, notadamente de poder econômico, que
torna mais difícil o acesso às informações necessárias
para se firmar um acordo esclarecido, bem como
torna maior a pressão pelo acordo em uma situação
de dificuldade para fazer face aos custos do processo;
b) a dificuldade de se identificar a pessoa responsável
por firmar o acordo dentro de grandes empresas ou
entes governamentais;
Esse destaque demonstra a preocupação com a suposta parcialidade
do terceiro envolvido no processo, o qual tem o dever de neutralidade. Em sua
tradução, a autora destaca o risco de o mediador tender a ser parcial, ao citar
Owen Fiss, que argumentou em sua palestra (2009, p. 5) ser “[...] fato que a
desigualdade de poder entre as partes é um fator relevante a ser considerado
– como também é fato que ela afeta em grande medida os resultados dos
processos judiciais”.
Podemos inferir da leitura dos artigos 1º e 2º do referido Código de
Ética que esse modelo de solução de conflitos com a intermediação de um
terceiro torna o mediador moralmente obrigado a ser imparcial.
Contudo, no Manual de Mediação para a Defensoria Pública, elaborado
por Ana Rosenblatt, Felipe Kirchner, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa e Ricardo
Russel Brandão Cavalcanti, ao citarem Tânia Almeida, percebe-se a menção
à expressão “imparcialidade ativa”. Essa autora ressaltou que no processo de
mediação “não há perdedor nem vencedor”, em entrevista concedida ao jornalista
Marcelo Pinto para o Consultor Jurídico (2014), em que a entrevistada discorria
acerca do então Projeto de Lei n. 7169/2014, que acabou se tornando a Lei da
Mediação, quando assinalou ainda que, no caso de as partes de um processo de
mediação “buscarem terceiros, será para ajudar na autocomposição [quando as
partes são autoras da solução], e não na heterocomposição [quando a decisão é
dada por um terceiro, seja juiz ou árbitro]”.
Ao citarem Tânia Almeida, os autores do Manual de Mediação para
a Defensoria Pública (2014, p. 70) esclarecem que “utiliza-se a expressão
“imparcialidade ativa” para fazer referência a:
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[...] uma imparcialidade construída de maneira
dinâmica, por meio de movimentos de aproximação
empática/distanciamento
nas
intervenções
do mediador com os mediandos. Por meio
do balanceamento, o mediador equilibra suas
intervenções: confere igual tempo de fala aos
mediandos, exerce a escuta ativa, legitima e valida os
mediandos de maneira equilibrada.
Este é o tema do próximo tópico: a multiparcialidade, segundo os
autores do Manual de Mediação para a Defensoria Pública, um modelo
contemporâneo de resolução de conflitos em que “o mediador ‘toma partido’
de todos os mediandos”.
3 PLURIPARCIALIDADE NOS PROCESSOS DE MEDIAÇÃO JUDICIAL
Conforme vimos, o dever de imparcialidade do mediador tem
diversificações na literatura da Psicologia Jurídica, área de especialidade
da Psicologia que estuda a compreensão do indivíduo por meio de seu
comportamento particular, levando em consideração seus aspectos sociais e
históricos, de personalidade e ainda biológicos.
Sabedores de que o devido processo legal tem a missão constitucional
de oferecer às partes o contraditório, os mediadores devem estar conscientes de
que não fazer justiça com as próprias mãos, mas sim assegurar imparcialidade
na condução de diálogos entre os litigantes, de modo que possam encontrar
solução consensual para o conflito.
Nesse sentido, os mediadores precisam estar conscientes de que atuam
como transformadores sociais, devem ser como os juristas, na concepção de
João Batista Herkenhoff (online, 2010), ao conceituar que:
O jurista, que optou pela transformação social, deve
ter ouvidos para ouvir os clamores de Justiça do povo.
Ter alma e sensibilidade para ler as leis que o povo
pressente como justas e quer escrever. Optar por um
projeto de mundo fundado na igualdade, que abomine
os privilégios e todas as formas de exploração do ser
humano. Entrar em relação de comunhão com as
classes populares, no rito de um sacerdócio ungido na
opção pelos deserdados da lei, pelos órfãos de direito.
Colocar seu saber a serviço dessa causa.
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Para Luiz Sérgio Fernandes de Souza (2004, p. 207), “o jurista se utiliza
de determinadas falácias, despertando no receptor normativo uma disposição
em aceitar certas imposições de sentido da norma, com vistas à obtenção do
consenso social”.
Um estudo realizado por Adriana Goulart de Sena Orsini, professora da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em coautoria
com a professora Nathane Fernandes da Silva, da Universidade Federal de Juiz
de Fora (2016), analisou com bastante profundidade a neutralidade, a isenção, a
imparcialidade ou equidistância na mediação, passando a analisar a atuação do
mediador pautada pela pluriparcialidade.
Ao discorrerem acerca da necessidade de os mediadores terem
de “garantir a participação equilibrada dos mediados, que não podem ser
simplesmente levados ao acordo, mas devem compreender as implicações e
consequências de sua participação no processo mediativo”, as autoras se valem
de conceitos de “empoderamento na mediação – empowerment, de acordo
com a mediação estadunidense –, que diz respeito ao incentivo pelo mediador
para que os mediados tenham uma compreensão mútua de seus interesses e
sentimentos” (ORSINI; SILVA, 2016, p. 16).
Com a citação de diversos autores, Orsini e Silva fazem um
apanhado das diferenças doutrinárias acerca dos institutos da imparcialidade,
neutralidade e equidistância, em que renomados juristas opinam a respeito de
conceituações diversas. Sobre a neutralidade, resta demonstrada a completa
intangibilidade do instituto, haja vista o ser humano simplesmente não ter
a capacidade de participar de processo de composição entre particulares,
mesmo na qualidade de terceiro, sem deixar que sua visão de mundo interfira
na autonomia de vontade das partes.
Sobre a equidistância, Orsini e Silva se valem da teoria de Maria de
Nazareth Serpa (1999, p. 242) para esclarecer que tal instituto:
[...] não corresponde a um exercício frio e distante
das partes, afastando-se ou se colocando acima do
processo de mediação e dos mediados, mas se refere a
conferir iguais oportunidades a todos os envolvidos no
conflito, de modo a dar voz e vez de forma igualitária
aos interessados na solução ou na administração da
situação conflituosa (ORSINI; SILVA, 2016, p. 25).
A conclusão a que chegam é ser necessário que “o mediador, pautado
pela pluriparcialidade, possa agir fora das amarras da isenção” (ORSINI;
SILVA, 2016, p. 27).
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Já o Manual de Mediação da Justiça Federal (2019), elaborado por
Bruno Takahashi, Daldice Maria Santana de Almeida, Daniela Monteiro
Gabbay e Maria Cecília de Araujo Asperti, citam Christopher W. Moore (2003,
p. 53) destacando que “a imparcialidade não necessariamente significa que o
terceiro facilitador esteja separado das pessoas, do conflito ou das questões
em que elas estão engajadas. Ele defende que o mais adequado é referir-se a
multiparcialidade ou omniparcialidade”.
Ao discorrerem sobre dilemas éticos e desequilíbrio de poder, os autores
do referido manual de mediação evidenciam que alguns princípios estão “sujeitos
à ponderação”, afirmando haver “duas tendências: ora a maior valorização de
distanciamento e de isenção do terceiro facilitador; ora a recomendação para
que ele esteja mais próximo e mais atento às necessidades das partes”.
Podemos perceber a preocupação dos autores em diferentes reflexões
acerca da autocomposição, inclusive com demonstração de casos concretos, ao
ensinarem técnicas avançadas de mediação. Citam Ronit Zamir (2010-2011, p.
492-499) destacando que “a despeito da exigência da imparcialidade, o terceiro
facilitador deve formar relações de confiança com as partes”.
Essa reflexão sobre a formação de confiança entre o mediador e as partes
envolvidas no conflito levado ao processo de mediação merece ser evidenciada,
já que os autores levantam o questionamento a respeito de o mediador atuar
“ao mesmo tempo em que deve ser próximo para ter a confiança das partes,
não deve pender para nenhum dos lados”, mas sim “estabelecer uma relação de
confiança com ambas”.
Ainda utilizando as lições de Zamir, esclarecem que:
[...] a tensão seria derivada de dois conceitos éticos
diferentes: a ética da imparcialidade e a ética do
cuidado. O primeiro se traduz na exigência de um
distanciamento em relação às partes em nome de
justiça objetiva, criando a problemática distinção entre
o processo e o conteúdo, impedindo que o terceiro
facilitador intervenha no conteúdo da disputa. O
segundo representa responsabilidade em relação à parte
e preocupação quanto as suas necessidades – o que
pode exigir que o terceiro, especialmente se conciliador,
intervenha no conteúdo da disputa (TAKAHASHI;
ALMEIDA; GABBAY; ASPERTI, 2019, p. 40).
Como se vê, a neutralidade do mediador não é tão absoluta quanto se
imagina, conforme mencionam Orsini e Silva (2016, p. 20), ao citarem Menkel-
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Meadow, Love e Schneider (2006), autores que defendem a ideia de que “a
existência de uma pessoa neutra, que não possua preferências ou predileções
sobre determinada parte ou assunto é duvidosa”.
3.1 IMPARCIALIDADE E NEUTRALIDADE
Para o mediador e planejador de sistemas de administração de disputas
norte-americano Christopher W. Moore, a imparcialidade e a neutralidade são
dois institutos que precisam ser criteriosamente avaliados em processos em que
a mediação será utilizada para resolver disputas, destacando a necessidade de
explorar esses conceitos com maior profundidade.
Ao fazer referência a diversos autores que se debruçaram no estudo
de técnicas auto compositivas, Moore explica que a imparcialidade significa
a ação do terceiro elemento na mediação com “ausência de tendenciosidade
ou preferência em favor de um ou mais negociadores, de seus interesses ou
das soluções específicas que eles estão defendendo” (MOORE, 1998, p. 55).
Já no que se refere à neutralidade esse autor conceitua como a atuação do
mediador isenta de “relacionamento ou comportamento entre o interventor e os
disputantes”, afirmando que mediadores não podem obter qualquer vantagem
das negociações ou relacionamento do qual poderiam se beneficiar.
Após esclarecer como diferentes mediadores norte-americanos interferem
em litígios em que os valores envolvidos são de grande quantidade de dinheiro
e ainda a necessidade de enorme dispêndio de tempo, nos quais os litigantes
merecem uma negociação em que haja equidade entre as partes para conseguirem
a resolução da disputa de forma mais justa possível, Moore afirma que:
A imparcialidade e a neutralidade não significam
que um mediador não possa ter uma opinião pessoal
sobre um resultado desejável para uma disputa.
Ninguém pode ser inteiramente imparcial. O que a
imparcialidade e a neutralidade significam e que os
mediadores podem separar suas opiniões pessoais
quanto ao resultado da disputa do desempenho
de suas funções e se concentrar nas maneiras de
ajudar as partes a tomar suas próprias decisões sem
favorecer indevidamente uma delas. O último teste da
imparcialidade e da neutralidade do mediador está no
julgamento dos disputantes: eles devem perceber que
o interventor não é abertamente parcial, mas neutro
para aceitar a sua ajuda (MOORE, 1998, p. 56).

91

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Obviamente, o mediador precisa ter a capacidade de analisar e avaliar
as situações para interferir no conflito positivamente, orientando os litigantes
para que consigam manter comunicação que leve à resolução. Para tanto, o
terceiro terá de formular hipóteses por meio da identificação de possíveis
causas do desentendimento, a complexidade da disputa e outros fatores que
possam capacitar as partes a tomarem suas próprias decisões e, dessa maneira,
chegarem a um acordo, a uma solução.
Pode ocorrer um impasse que faça que o mediador tenha de agir mais
ativamente, pois, como bem apontado por Moore, “embora o mediador seja
imparcial e neutro, isso não significa que não deva trabalhar com as partes sobre
questões essenciais para desenvolver uma decisão imparcial e justa” (MOORE,
1998, p. 75).
Um relato bastante apropriado é o da mediadora Ana Luiza Isoldi
(online, 2018), que escreveu suas experiências no blog Mediando por aí,
discorrendo sobre os problemas de desconfiança enfrentados:
Muitas vezes me deparei com a angústia de ter um
lado meu recomendando seguir com este rigor a
neutralidade, impactando o menos possível, levando
pouco de mim e mais da técnica, e outro lado meu
mostrando que tinha recursos que poderiam ser úteis
e que deveriam ser trazidos àquele contexto para gerar
reflexão e clareza. Me parece ingênuo acreditar que o
mediador conseguirá, na condução do procedimento,
despir-se de sua história, de sua formação, de sua
origem, de suas crenças, de seus valores pessoais, de
sua visão de mundo, de seu senso de Justiça, de suas
ideologias sociais, políticas, econômicas, religiosas.
Não é possível libertá-lo de seu inconsciente, de seus
registros, de sua memória, de seus desejos, de sua
vivência. [...] A influência do mediador é inevitável.
É impossível participar de alguma interação humana
sem impactar, sem outorgar alguma contribuição
própria. É inevitável sentir ressonância nas relações.
O mediador também se relaciona, sente, julga, respira,
vive. A questão é o que fazemos com tudo isto?
Conforme a lição de Rodolfo Pamplona Filho e Charles Barbosa (2011,
p. 261), “a essência do humano que deve buscar o juiz no campo do processo
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– cuja compreensão constitui condição de qualidade na apreciação da demanda
– relaciona-se com a denominada neutralidade subjetiva, consubstanciada no
tratamento igual das partes”.
Passemos, então, a verificar a Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015,
continuando a analisar a suposta imparcialidade do mediador.
4 LEI DE MEDIAÇÃO
Poucos meses após o instituto da mediação ter sido introduzido no
Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), considerado por muitos juristas
como um grande avanço, foi editada a Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei
de Mediação), que, dentre outras várias disposições, em seu art. 2º estabelece os
princípios pelos quais a mediação será orientada. O primeiro inciso relaciona
que os processos envolvendo particulares utilizando a mediação como meio de
solução de controvérsias, incluindo os conflitos no âmbito da administração
pública, deverão ser conduzidos com imparcialidade do mediador.
O mediador, conforme os requisitos da Lei de Mediação, deve ser
terceiro imparcial sem poder decisório, escolhido ou aceito pelas partes,
auxiliando e estimulando o desenvolvimento de soluções consensuais para
determinada controvérsia entre particulares envolvendo direitos disponíveis ou
direitos indisponíveis, desde que admitam transação.
Mas um dos princípios mais importantes que regem o processo de mediação
é a imparcialidade do moderador, uma vez que esse auxiliar da Justiça não deve
demonstrar predileção por qualquer das partes, mas sim assegurar isonomia.
O mediador somente deve facilitar o processo com total garantia de
autonomia aos particulares em conflito, promovendo resultado imparcial.
O art. 24 da Lei de Mediação dispõe que os “tribunais criarão centros
judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização
de sessões e audiências de mediação”. Foram criados Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), os quais, em conformidade com o
art. 25 da mesma lei, em casos de “mediação judicial os mediadores não estarão
sujeitos à prévia aceitação das partes”, que serão “assistidas por advogados ou
defensores públicos”, nos processos de mediação que deverão ser concluídos
“em até sessenta dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de
comum acordo, requererem sua prorrogação” (arts. 26 e 28).
A lei sob análise determina ainda que “A pessoa designada para atuar
como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função,
qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação
à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser
recusado por qualquer delas” (art. 5º, par. único).
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Entretanto, como sabemos, nem todos cumprem rigidamente com
os preceitos da legislação, problemática que pode levar a acordos firmados
com interferência indevida do mediador. Por isso, um dos possíveis meios de
impedir a parcialidade do terceiro que atua em processos auto compositivos é a
remuneração ser justa e adequada.
A Lei de Mediação, em seu art. 13, dispõe que “A remuneração devida
aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes”,
sendo assegurada a gratuidade da mediação aos necessitados (art. 4º, §2º).
A negação da cooperação geralmente ocasiona conflitos entre
particulares. Assim, pode haver cláusula contratual com previsão de mediação,
estabelecendo os critérios de escolha do mediador (art. 22, III). Contudo, “a
outra parte não ficará obrigada a aceitar qualquer dos nomes da lista”, segundo
explica Cahali (2015, p. 108).
Os auxiliares da Justiça que atuam como terceiros nesse método
inovador alternativo de resolução de conflitos que é a mediação têm sua
remuneração regulada pela Resolução n. 271/2018, do CNJ. Contudo, mesmo
pessoas bem remuneradas podem deixar de cumprir suas tarefas com a
integralidade que se espera.
Portanto, na busca do consenso entre particulares em conflito o dever
de imparcialidade do mediador precisa ser um mandamento, especialmente
nos momentos em que esclareça às partes sobre as circunstâncias fáticas e
jurídicas que trarão consequências pelas decisões que tomarão ao longo de todo
o processo de mediação.
Conforme ressaltou Ana Karine Pessoa Cavalcante Miranda Paes
de Carvalho no artigo em que discorre sobre os princípios que sustentam a
construção da democracia, é preciso dar maior “relevância à necessidade de
tornar os cidadãos conscientes do seu poder para resolverem os seus conflitos
através do diálogo produtivo, construindo pontes que edificam relações
cooperativas entre os membros da comunidade, abrindo novos caminhos para
uma positiva transformação sociocultural” (CARVALHO, s.d., p. 4).
CONCLUSÃO
Após termos visto um breve histórico do dever de imparcialidade e
ainda passarmos pela análise da positivação dos meios alternativos de resolução
de conflitos no Código de Processo Civil de 2015, passamos a averiguar os
princípios que regem a mediação e a possibilidade de haver uma suposta
parcialidade dos terceiros escolhidos pelas partes em demandas judiciais que
podem ser solucionadas por métodos autocompositivos.
A associação de ideias de experientes mediadores e juristas, tão bem
como a averiguação do ordenamento jurídico pertinente ao tema, foram
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trazidas ao debate para permitir a análise da possível atuação parcial do
mediador judicial. Conforme ressaltado neste artigo, não se pretendeu esgotar
o assunto, mas sim levantar hipóteses para uma reflexão que possa trazer luz
às técnicas autocompositivas, especialmente na chamada pluriparcialidade e
na mediação ativa.
Como demonstrado na introdução, este trabalho não tem viés
conclusivo, mas foi idealizado como forma de trazer à discussão o tema da
imparcialidade necessária para haver equidade nos acordos entre litigantes que
optem pela mediação como forma de resolução de conflitos.
A discussão se faz necessária em razão de o papel do mediador ser
de conduzir negociações, sem influenciar. Todavia, existe a possiblidade de
haver interferência indevida, causada pelos mais diversos fatores, na autonomia
de vontade das partes. Afinal, lembrando Menkel-Meadow, Love e Schneider
(2006), “a existência de uma pessoa neutra, que não possua preferências ou
predileções sobre determinada parte ou assunto é duvidosa”.
Espera-se de todos os operadores do Direito o engajamento no debate
sobre a possibilidade de intervenção, no mínimo, antiética da parte de alguns
mediadores, de modo que o poder econômico ou as relações interpessoais
entre litigantes e auxiliares da Justiça não sejam vistos como interferência
indevida na aplicação de métodos de resolução pacífica de conflitos. Afinal, a
autocomposição também é medida promotora de paz social.
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RESUMO
Ao possibilitar o julgamento antecipado parcial do mérito o Código de
Processo Civil cria celeuma no âmbito recursal por dar tratamento dispare a
duas decisões de idêntico conteúdo, apenas por terem se dado em momentos
processuais distintos e em razão de o veículo escolhido pelo legislador para
desafia-las ser diferente. Dentre as diversas problemáticas envolvendo o tema, o
trabalho se concentra apenas na questão do efeito suspensivo, tendo por objetivo
buscar soluções para a assimetria criada pelo Código. Para tanto, utilizou-se o
método lógico dedutivo, combinado aos precedentes de pesquisa bibliográfica
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e documental. Como principal contribuição do trabalho tem-se a necessidade
de concessão habitual de efeito suspensivo no caso das decisões antecipadas
parciais de mérito.
PALAVRAS-CHAVE: Julgamento antecipado parcial de mérito. Recurso Cabível.
Eficácia da decisão. Efeito suspensivo. Adequação procedimental.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Julgamento Antecipado Parcial do Mérito e
Natureza da Decisão - 3. Recurso Cabível, Efeito Suspensivo e Eficácia Da
Decisão - 4. Regime Diferenciado do Recurso De Agravo de Instrumento no
tocante ao Efeito Suspensivo - 5. Conclusão – 6. Referências bibliográficas.
ABSTRACT
By allowing partial early judgment of the merit, the Code of Civil Procedure
creates a problem in the appeals field for giving different treatment to two
decisions of identical content, only because they occurred in different procedural
moments and because the vehicle chosen by the legislator to challenge them are
different. Among the various problems involving the issue, the work focuses
only on the issue of suspensive effect, aiming to seek solutions to the asymmetry
created by the Code. For this, the deductive logical method was used, combined
with precedents of bibliographic and documentary research. The main
contribution of the work is the need for the usual granting of suspensive effect
in the case of partial anticipated decisions of merit.
KEYWORDS: Partial early judgment of merit. Suitable appeal. Effectiveness of
the decision. Suspensive effect. Adequacy of the procedure.
INTRODUÇÃO
A luta do processo contra o tempo não é recente e o tema da
cisão do julgamento do mérito adveio justamente desta preocupação com a
intempestividade da prestação da tutela jurisdicional.
Os dados levantados no relatório “Justiça em Números”, elaborado
pelo CNJ, apontam para um preocupante panorama de crise do Judiciário
brasileiro que não consegue entregar a prestação jurisdicional em tempo e
condições adequadas.
Na Justiça Estadual, no ano de 2017 (dois mil e dezessete), por
exemplo, um processo em fase de conhecimento demorava cerca de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses até a sentença e 3 (três) anos e 7 (sete) meses para baixa1.
1

Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Número 2018: ano-base 2017, Brasília: CNJ, 2018.
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O último relatório elaborado pelo CNJ2, referente ao ano de 2018
(dois mil e dezoito), apontou um tempo médio de duração dos processos em
tramitação no 2º grau de 2 (dois) anos e 1 (um) mês e na fase de conhecimento de
1º grau de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses — o que reflete uma justiça atrasada
que distribui mal o ônus do tempo do processo e uma prestação jurisdicional
deficitária e injusta que poderá implicar o perecimento de direitos. 3
Neste contexto, o Código de Processo Civil de 2015 erigiu como
um de seus pilares a busca pela eficiência e razoável duração do processo,
materializada por meio da adoção de novos institutos e técnicas, como é o caso
da solução imediata dos feitos maduros para julgamento, ainda que julgados
em mais de um momento4, que a muito vinha sendo discutida na doutrina e
jurisprudência e o Código sacramentou de forma expressa nos artigos 354,
parágrafo único, e 356.
Na seção que trata sobre o tema, o diploma é claro ao dispor que quando
um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroversa ou
estiver em condição de imediato julgamento, sem necessidade de produção de
mais provas, o Juiz decidirá parcialmente o mérito, garantindo a tutela imediata
do direito em consonância com a razoável duração do processo. 5
Também, não restam dúvidas quanto à natureza desta decisão.
Verifica-se que o Código adotou o critério misto que leva em conta o momento
processual em que a decisão é proferida, além de seu conteúdo.
Destarte, sentença é todo pronunciamento que põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum ou extingue a execução e decisão interlocutória, por
exclusão, é, então, qualquer decisão que não corresponda a esta descrição (art.
203, §2º, CPC).
Portanto, a decisão que julgar o mérito do processo ao final do pleito
possuirá natureza de sentença, sendo atacada por meio de recurso de apelação e,
por sua vez, a que julgar parcela do mérito em sede antecipada, possuirá natureza
interlocutória e será desafiada por meio do recurso de Agravo de Instrumento. 6
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3d
e40c32167.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.
2
______. Justiça em Números 2019: ano-base 2018, Brasília: CNJ, 2018. Disponível em: https://
www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.
pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.
3
DIDIER JR, Fredie (Org.). Novo CPC doutrina selecionada: Procedimento comum. v.2.
Juspodivim. Salvador, 2016, p. 378.
4
Ibid., p. 369.
5
MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2009, p. 283.
6
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. atual.
Salvador: JusPodivm, 2018, p. 661.
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Ocorre que, em que pese à assertividade técnica do código, o recurso
de Agravo de Instrumento não possui diversas das garantias do recurso de
Apelação, presença de revisor, efeito suspensivo, possibilidade de sustentação
oral, cabimento de embargos infringentes contra o acordão e tramitação
imediata de eventual Recurso Especial/ Extraordinário em caso de apelação, o
que a priori evidencia uma disparidade de tratamento infundada adotada pelo
Código entre a decisão de mérito dada ao final do processo e àquela dada no
meio, apesar de terem o mesmo conteúdo e possuírem a mesma função.
Dentre as diversas problemáticas acima expostas envolvendo o tema,
o presente estudo irá se debruçar apenas sobre a questão do efeito suspensivo
— zona de penumbra na práxis forense.
Afinal, deveria se adequar o regime do Recurso de Agravo de
Instrumento no caso das decisões parciais de mérito para que seja equiparado ao
regramento do recurso de Apelação, atribuindo-se efeito suspensivo automático
ou de praxe nestes casos?
Para tanto, o trabalho se desenvolverá em três capítulos, para além
da conclusão e introdução; o primeiro capítulo compreenderá o instituto do
julgamento antecipado parcial de mérito e a natureza da decisão que julga parcela
do mérito antecipadamente; o segundo, a recorribilidade, efeito suspensivo e
eficácia da decisão recorrida; por fim, no último item, adentrar-se-á no cerne da
questão da adoção ou não de um regime diferenciado ao recurso de Agravo de
Instrumento no caso das decisões antecipadas parciais de mérito no tocante ao
efeito suspensivo, objeto de análise do presente estudo.
Para tanto, far-se-á uso de pesquisa aplicada com abordagem qualitativa
a partir do estudo de doutrinas, códigos comentados e artigos múltiplos.
1 JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO E NATUREZA DA DECISÃO
O mister de se obter a prestação de uma tutela jurisdicional célere
e efetiva levou o Código de Processo Civil a consagrar de forma expressa a
possibilidade da solução fracionada do mérito. 7
De acordo com o artigo 356 do Código de Processo Civil o juiz
resolverá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos ou parte deles for
incontroverso ou estiver em condições de resolução imediata.8
Conforme assevera CÂMARA, “Pode ser que, concluídas as
providências preliminares (ou constatado que nenhuma delas era necessária),
CARMONA, Carlos Alberto al. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas.
[livro eletrônico]. São Paulo: Atlas, 2015.
8
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: cognição jurisdicional
(processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. 2. 17. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2018, p. 206.
7
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o juiz se depare com um processo cujo mérito já se encontra em condições de
receber imediato julgamento [...]” 9, neste caso deverá julgar imediatamente o
mérito por meio de decisão antecipada parcial de mérito.
A possibilidade de cisão do mérito trazida pelo Código de Processo
Civil veio para sanar disparidade do tratamento entre demandas conexas
e acumulo simples de pedidos, conferindo isonomia e racionalidade, não
necessitando mais o demandante que optou por cumular pedido ter de aguardar
a produção de todas as provas, mesmo já havendo pedido apto a julgamento
desde o saneamento, para só então, quando todos os pedidos estiverem aptos,
obter o bem da vida em sede de sentença final. 10
Agora, tão logo presentes os requisitos legais para o julgamento
antecipado do mérito o juiz estará autorizado a decidir definitivamente e
antecipadamente o pedido, prosseguindo o feito com relação aos demais pedidos
que dependam de maior dilação probatória. 11
Ao consagrar a possibilidade de julgamento imediato do mérito
em mais de um momento, o Código de Processo Civil passou a autorizar
que o magistrado prolate mais de uma decisão resolvendo o mérito dentro
de um mesmo procedimento, ou seja, que fracione a sentença por meio de
decisão interlocutória de mérito, diante das hipóteses expressamente previstas
no art. 356 do CPC, em evidente rompimento com “o mito da unicidade do
julgamento da causa” 12.
Aliás, os comandos do dispositivo legal são, na verdade, mais do que
mera autorização. Trata-se de imposição de um dever ao magistrado que deverá
julgar antecipadamente o mérito em todos os casos dispostos no art. 356 do
CPC, prosseguindo o feito apenas com relação aos perdidos, ou parcela, não
aptos a julgamento. 13
Em vista de possibilitar referida cisão do mérito, a sistemática do
Código de Processo civil foi alterada inteiramente; inclusive, modificados os
conceitos de sentença e decisão interlocutória, conceitos estes que ensejaram
mudanças na sistemática recursal correspondente.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2019. p. 211.
10
MACHADO, Marcelo Pacheco. Novo CPC: só quero saber de julgamento parcial do mérito.
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/novo-cpc/novo-cpc-so-querosaber-de-julgamento-parcial-do-merito-26102015. Acesso em: 29 abr. 2020.
11
MACHADO, loc. cit.
12
MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Curso de Processo Civil. vol. 2. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2016, p. 119.
13
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 463.
9
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Nos termos do art. 203, §1º, CPC, sentença é o pronunciamento
por meio do qual se põe fim à fase cognitiva ou de execução do processo e
que tem por conteúdo o disposto nos arts. 485 ou 487 do CPC. Já, a decisão
interlocutória, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre neste conceito14. Neste sentido, NERY JUNIOR 15:
O pronunciamento do juiz só será sentença se a)
contiver uma das matérias previstas no CPC 485 ou
487 (CPC 203, §1º) e, cumulativamente, b) extinguir
a fase cognitiva do processo comum ou a execução
(CPC 203, §1º), porque se o pronunciamento de
natureza decisória for proferido no curso do processo
comum ou de execução, isto é, sem que se lhe
coloque termo, deverá ser definido como decisão
interlocutória [..].
Logo, a decisão que julga parcela do mérito no meio do processo é
decisão interlocutória, porquanto a fase cognitiva da parcela do mérito ainda
não julgada prosseguirá para a instrução probatória. 16
Veja-se que para a classificação dos pronunciamentos judiciais, o
Código de Processo Civil adotou o critério misto que leva em conta o momento
processual em que a decisão é proferida, além de seu conteúdo, conforme se
aufere do seu art. 203, §1º e §2º, razão pela qual não restam dúvidas acerca da
natureza interlocutória da decisão que julga imediatamente o mérito no meio do
processo, discussão esta, já superada pela doutrina.
Neste sentido, Rodrigo Ramina17:
Considerando que a sentença é o ato que põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum (art. 203, §
1.º), não pode ser sentença o ato que julga o mérito
no curso do processo. Não sendo sentença, mas
tratando-se de pronunciamento judicial com conteúdo
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: cognição jurisdicional
(processo comum de conhecimento e tutela provisória). v. 2. 17. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2018, p. 419.
15
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo
Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.716.
16
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 547.
17
DE LUCCA, Rodrigo Ramina. Julgamentos antecipados parciais de mérito. Revista de
Processo. v. 257, n. 2016, p. 125-150, 2016.
14
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decisório, então o ato é uma decisão interlocutória de
mérito (art. 203, § 2.º).
Posto isso, verifica-se que a decisão antecipada parcial de mérito,
em que pese resolva o mérito, dispondo das hipóteses dos art. 485 ou 487 do
CPC, nos moldes de uma sentença, se fundamente em cognição exauriente,
seja proferida após a fase de saneamento, possua natureza definitiva e aptidão
para produzir coisa julgada material, não se enquadra no conceito de sentença
apenas por razões formais, em virtude de não pôr fim por completo ao processo,
não porque substancialmente, sob o prisma do seu conteúdo, não equivalha à
sentença, inclusive pondo fim à parcela do mérito sobre a qual decide. 18
Assim, a verdade é que se trata de decisão hibrida formalmente de
caráter interlocutório, mas com conteúdo essencial de sentença. 19
2 RECURSO CABÍVEL, EFEITO SUSPENSIVO E EFICÁCIA DA DECISÃO
Igualmente, não há dúvidas acerca do recurso cabível. Tratandose de decisão interlocutória, nos termos do §5º do art.356 do CPC, a decisão
que julgar parcialmente o mérito antecipadamente será impugnável por meio
do recurso de Agravo de Instrumento. Neste aspecto, algumas ponderações
merecem ser tecidas.
O efeito suspensivo atribuído aos recursos impede que a decisão
produza de imediato seus efeitos, sendo que a regra geral adotada pelo
código é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, ou seja, não
possuem efeito suspensivo ope legis, ou melhor, por força de lei, conforme
art. 995 do CPC. 20
Por sua vez, o referido efeito pode decorrer da lei (ope legis), como
dito, a exemplo do recurso de Apelação ao qual a lei atribuiu efeito suspensivo
automático no art. 1.012, ou de decisão judicial que atribua efeito suspensivo
(ope judicis), como no caso do Agravo de Instrumento (art. 1. 019, I, CPC).
No tocante ao efeito suspensivo ope legis, seu fundamento reside na
incerteza acerca da assertividade da decisão de primeiro grau, buscando-se uma
menor chance de erros em vista de garantir maior segurança jurídica. 21
LEMOS, Vinicius Silva. O agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito.
In: Revista de Processo. 2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_
bol_2006/RPro_n.259.12.PDF. Acesso em: 18 ago. 2020.
19
LEMOS, loc. cit.
20
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil:
cognição jurisdicional (processo de conhecimento e tutela provisória), vol. 2. 16. ed. reformada
e ampliada de acordo com o novo CPC- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 494.
21
BERMUDES, Sérgio. Considerações sobre o efeito suspensivo dos recursos cíveis. Revista
18
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Neste sentido, Fredie Didier destaca que o efeito suspensivo, neste
caso, seria como medida cautelar para fins de evitar o considerável risco de
dano22 caso a decisão de mérito dada ao final do pleito produzisse seus efeitos
de imediato e viesse futuramente a ser modificada em sede recursal. 23
Observa-se que no caso do recurso de Agravo de Instrumento, a lei
não atribuiu tal efeito automático, razão pela qual a decisão por ele impugnada
surte efeitos tão logo seja publicada, ainda que pendente recurso (art. 995,
caput, CPC). 24
Portanto, a decisão que julgar parcela do mérito antecipadamente,
embora, possua conteúdo decisório tal qual o de uma sentença, irá produzir,
desde logo, seus efeitos, ficando a mercê, para o impedimento da produção
imediata de seus efeitos, da concessão do efeito suspensivo pelo relator, ante o
requerimento da parte e desde que preenchidos cumulativamente os requisitos
da probabilidade do direito e perigo de dano dispostos no art. 995, CPC25, em
um latente regime de eficácia privilegiado se comparado ao da sentença. 26
Por seu turno, a decisão que decide o mérito ao final do processo
segue lógica completamente inversa, ante a mera recorribilidade27, já nasce
ineficaz e apenas produzirá seus efeitos após não interposto o correspondente
recurso ou ante sua rejeição, única e exclusivamente pelo fato de ser desafiada
por meio do recurso de Apelação ao qual o Código concedeu efeito suspensivo
ope legis, é a regra disposta no caput do artigo 1.012 do Código de Processo
Civil, excetuados os casos expressos em lei (§1º).
À vista disso, observa-se que o Código deu especial atenção à
materialização dos princípios da efetividade, celeridade e eficiência, contudo
deixou de lado à segurança jurídica, devido processo legal e proporcionalidade,
dando tratamento dispare injustificadamente a decisões que possuem o
mesmo conteúdo decisório, apenas por terem sido proferidas em momentos
processuais distintos.
da EMERJ, v.3, n.11, 2000, p. 67-68. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_
online/edicoes/revista11/revista11.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.
22
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 9. ed. v. 2. Salvador: Juspodivm,
2014. p. 137.
23
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 17. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2013. vol. 5. p. 469-472.
24
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. 4. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2018.
25
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria
geral do processo. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. vol. 1. p 547.
26
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Panorama atual do novo
CPC. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 502.
27
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 17. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2013. vol. 5. p. 469-472.
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Por isso que Marcelo Pacheco Machado28 destaca que o Código de
Processo Civil corrige disparidade do código de 1973 ao possibilitar a cisão
do mérito, mas acaba criando nova discrepância e, agora, no âmbito recursal.
Dispondo, na sequência, só querer saber de julgamento parcial de mérito, que,
neste contexto, se apresenta como um prêmio, já que os atos decisórios atacados
por meio de Agravo produzem imediatamente seus efeitos, diferentemente do
“grande castigo” de se receber uma sentença favorável que possui, em regra,
eficácia suspensa, apenas em razão de ser atacada por apelação.
3 REGIME DIFERENCIADO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
TOCANTE AO EFEITO SUSPENSIVO
Como dito, a decisão que julga parcela do mérito antecipadamente
possui exatamente o mesmo conteúdo da decisão dada ao final do processo,
uma vez que proferida com base em cognição exauriente e possui aptidão para
produzir coisa julgada material. 29
Nesta seara, injustificada a diferença de tratamento adotada pelo
código ao conceder regime de eficácia privilegiado30 à decisão que possui o
mesmo conteúdo decisório daquela dada ao final do processo, apenas por ter
se dado em momento processual distinto e em razão de o veículo escolhido
pelo legislador ser outro, em completa violação aos princípios da isonomia
processual e segurança jurídica31. Neste sentido, Pedro Miranda de oliveira32:
[...] na interpretação dos dispositivos de um Código,
é sempre imprescindível procurar coerência, a fim
de que dele emane um sistema. Seria absolutamente
assistemático e incoerente supor que a decisão parcial
de mérito, apenas porque foi proferida por meio de
um julgamento antecipado (interlocutória de mérito)
tenha eficácia imediata, enquanto uma sentença
(concedida ao final) não tem esse atributo.

MACHADO, Marcelo Pacheco. Novo CPC: só quero saber de julgamento parcial do mérito.
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/novo-cpc/novo-cpc-so-querosaber-de-julgamento-parcial-do-merito-26102015. Acesso em: 18 ago. 2020.
29
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Panorama atual do novo
CPC. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 502.
30
LUCON, loc. cit.
31
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2
[livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
32
LUCON, op. cit. p. 433.
28
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Para mais, se o fundamento para a concessão de efeito suspensivo
ope legis no caso do recurso de apelação é a ideia de cautela visando evitar
o considerável risco de dano caso a decisão de mérito produza seus efeitos
de imediato e venha futuramente a ser modificada em sede recursal33 e há
identidade de conteúdo entre as referidas decisões, não subsistem razões para
se deixar de atribuir, senão automaticamente, de praxe, o efeito suspensivo.
Seria ilógico pressupor, para fins de justificar o tratamento diferenciado
adotado pelo diploma legal, que o mencionado fundamento esteja presente em
uma situação e não em outra, considerando serem estas idênticas.
Igualmente, desproporcional a submissão de decisão com igual
conteúdo ao de uma sentença a regime equivalente ao do recurso de Agravo
de Instrumento previsto para atacar decisão interlocutória que não possui esse
conteúdo especial, sem nenhum ajuste ou adequação.
Inclusive, está é a premissa por de trás da paridade de tratamento,
“[...] assegurada às partes em relação ao exercício de direitos e faculdades
processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de
sanções processuais [...]” 34, prevista como norma fundamental no Código de
Processo Civil e como cláusula constitucional na forma do caput do art. 5º da
Constituição Federal.
Também, aí reside um dos fundamentos para que o juiz, requerido
pela parte, nos moldes do regramento previsto em lei para o recurso de Agravo,
conceda de modo habitual o efeito suspensivo, uma vez que o próprio Código
de Processo Civil a ele confia tarefa fundamental de assegurar que as partes
disponham verdadeiramente dos instrumentos processuais, isto é, atribui ao
magistrado à incumbência de materializar a simetria processual diante das
problemáticas oriundas da aplicação da norma. 35
Destarte este é o entendimento compartilhado por grande parcela da
doutrina que defende à adoção de um regime diferenciado ao recurso de Agravo
de Instrumento interposto em face desta decisão com especial conteúdo, para
fins de manter a coerência e simetria do sistema.
Neste ínterim, Pedro Miranda de Oliveira entende que, nestes casos,
o efeito suspensivo é automático igual ao da Apelação decorrente naturalmente
do art. 1.012 do CPC, já que em se tratando de decisões idênticas deve ser
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil, lei n° 5.869, de 11
de janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 469-472.
34
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Instituiu o Código de Processo Civil. Diário
Oficial da União, Brasília, 17 de março de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 18 ago. 2020.
35
CARMONA, Carlos Alberto al. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas.
[livro eletrônico]. São Paulo: Atlas, 2015.
33
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conferida a mesma chance de rediscussão da matéria sem a produção dos efeitos
da decisão atacada. 36
Igualmente, Rogério Molica e Elias Marques de Medeiros Neto que
entendem que o recurso de Agravo deveria ser recebido com duplo efeito,
admitindo-se o efeito suspensivo automático. 37
O Ceapro também compartilha deste entendimento, conforme
o Enunciado 1338: “O efeito suspensivo automático do recurso de apelação,
aplica-se ao agravo de instrumento interposto contra a decisão parcial do mérito
prevista no art. 356 (artigo 1.015)”.
Contrario senso, Vinicius da Silva Lemos sustenta que ante a ausência
de previsão legal impossível a concessão automática do efeito suspensivo,
razão pela qual este deve ser concedido habitualmente na forma procedimental
do agravo, “com viés de interpretação pela necessidade- e não possibilidadedo relator conceder para igualar as situações recursais [...]” 39, entendimento
adotado neste trabalho.
Por brevidade, sob o fundamento da ausência de previsão legal, nos
moldes do sustentado por Vinicius da Silva Lemos, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, em recentíssima decisão, deixou de acolher a tese do efeito
suspensivo ex lege:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE
MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EFEITO
SUSPENSIVO
EX
LEGE.
INEXISTÊNCIA. ANALOGIA COM APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. Em vista de previsão
legislativa específica para a concessão de efeito
suspensivo para Agravo de Instrumento, é indevida
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Panorama atual do novo
CPC. Florianópolis: Empório do Direito, p. 433, 2017.
37
MOLICA, Rogerio. NETO, Elias Marques de Medeiros. Afinal: o agravo de instrumento
interposto contra a decisão parcial de mérito do art. 356 do novo CPC deve ser admitido
com efeito suspensivo automático do artigo 1.012 do novo CPC? Disponível em: https://www.
migalhas.com.br/CPCnaPratica/116,MI264632,71043- Afinal+o+agravo+de+instrumento+inter
posto+contra+a+decisao+parcial+de. Acesso em: 29. Abr. 2019.
38
Disponível em: http://www.ceapro.org.br/enunciados.html. Acesso em: 18 ago. 2020.
39
LEMOS, Vinicius Silva. O agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito. In: Revista
de Processo. 2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_
divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.259.12.
PDF. Acesso em: 18 ago. 2020.
36
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integração legal por meio de analogia para aplicar,
para o recurso mencionado, a norma que rege a
apelação”- (TJMG- AGT: 10000181199316002,
Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento:
28/03/2019, Dje: 29/03/2019).
Assim, constata-se que o Juízo ad quem optou por aplicar o regramento
próprio do recurso de Agravo de Instrumento por considerar indevida a
integração legal por meio de analogia.
Neste sentido, cabe enfatizar o entendimento adotado. Se não
concedido automaticamente o efeito suspensivo por ausência de previsão legal
que o seja de praxe, na forma prevista no Código para o recurso de Agravo,
não “só com o viés de interpretação pela necessidade- e não possibilidade- do
relator conceder para igualar as situações recursais [...]” 40, mas também porque
se o fundamento para a concessão do efeito suspensivo automático na sentença
é o risco de dano41 e, portanto, a necessidade de cautela por si só já é tida
como suficiente para a concessão automática do efeito suspensivo no caso do
recurso de apelação, tratando-se de decisões idênticas, o fundamento também
se faz presente a sustentar a concessão habitual, no caso da decisão antecipada
parcial de mérito. Afora isso, também considerando o próprio dever que tem
o magistrado de materializar a simetria processual e garantia dos demais
princípios para além da pura e simples celeridade processual.
Ainda, equivocada a afirmação, calcada em viés mais positivista,
de que o sistema jurídico pode tratar situações idênticas de modo diferente,
optando por tornar mais importante a decisão antecipada parcial de mérito do
que a sentença, sem violação à isonomia, e que se assim o fez não cabe ao
aplicador faze-lo. 42
Com a Constitucionalização do Direito Processual Civil o processo
não pode mais ser visto como estanque, o interprete deve sempre fazer uma
leitura orientada pela Constituição Federal. Aliás, é o que dispõe expressamente
o art. 1º do Código de Processo Civil.
Destarte, partindo-se de uma análise constitucionalizada do processo,
não se podem deixar de lado os princípios da isonomia processual e segurança
jurídica, apenas se pautando em uma legalidade e celeridade vazias. Conforme
LEMOS, loc. cit.
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 9 ed. v. 2. Salvador: Juspodivm,
2014. p. 137.
42
Cf. SILVA, Beclaute Oliveira; DA SILVA, Ivan Luiz; ARAÚJO, José Henrique Mouta. Eficácia do
agravo de instrumento na decisão antecipada parcial de mérito. Revista Eletrônica de Direito
Processual, v. 17, n. 2, 2016.
40
41
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bem destaca Teresa Arruda Alvim “[...] pode ser absolutamente desastrosa a
insistência em manter o raciocínio orientado exclusivamente pelo método
clássico de pensar” 43.
Nota-se, ainda, que de nada basta à busca por uma celeridade a
qualquer custo, posto que seria esta inócua. Inclusive, isto vai de encontro à
própria exposição de motivos do código a qual dispõe que “a celeridade não é
um valor que deva ser perseguido a qualquer custo” 44.
Além do mais, em se tratando o Código de Processo Civil de um
sistema é necessário que a problemática seja amadurecida a partir de sua análise
como um todo, analise esta que não leva a outra conclusão senão a necessidade
de correção da ausência de sistematicidade e coerência do código por meio da
concessão de habitual do efeito suspensivo automático, no caso das decisões
antecipadas parciais de mérito.
CONCLUSÃO
O Código de Processo Civil erigiu como um de seus pilares a busca
pela eficiência e razoável duração do processo, adotando novos institutos
e técnicas como é o caso do julgamento antecipado do mérito, disposto
expressamente no art. 356.
Neste interim, o diploma legal sacramentou de forma expressa a
possibilidade de julgamento antecipado do mérito no art. 356, prosseguindo
o feito apenas com relação aos perdidos, ou parcela, que não estejam aptos
a julgamento. 45
Ato contínuo, para fins de possibilitar à cisão do mérito, a
sistemática do Código foi inteiramente alterada com modificação dos
conceitos de decisão interlocutória e sentença, o que também interferiu no
âmbito da sistemática recursal.
Destarte, sentença é todo pronunciamento que põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum ou extingue a execução e, por exclusão, decisão
interlocutória é, então, qualquer decisão que não corresponda a esta descrição
(art. 203, §2º, CPC).
Assim, com adoção do critério misto, que leva em conta o momento
processual em que a decisão é proferida, além de seu conteúdo, conforme aufereWAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da Sentença. 6. ed. São Paulo: RT,
2007. p. 493.
44
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Instituiu o Código de Processo Civil. Diário
Oficial da União, Brasília, 17 de março de 2015. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/
bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.
45
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016. p. 463.
43
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se do seu art. 203, §1º e §2º 46, a decisão que julga imediatamente o mérito no
meio do processo é classificada como decisão interlocutória, em que pese o
especial conteúdo de sentença e, portanto, é desafiada por meio do recurso de
Agravo de Instrumento com “regime de eficácia privilegiado” 47, em razão de o
recurso de Agravo não possuir efeito suspensivo automático.
Por seu turno, a decisão que decide o mérito ao final do processo
segue lógica completamente inversa, por ser atacada por meio de recurso de
Apelação, o qual possui efeito suspensivo ope legis, já nasce ineficaz, nos
moldes do caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, excetuados os
casos expressos em lei (§1º).
Assim, evidenciou-se que o Código acabou por buscar uma celeridade
a qualquer custo, dando tratamento dispare injustificadamente a decisões que
possuem o mesmo conteúdo decisório, apenas por terem sido proferidas em
momentos processuais distintos.
Desta forma, a partir da leitura de doutrinas, artigos diversos e códigos
comentados, o presente trabalho buscou solucionar a zona de penumbra criada
no dia a dia forense para responder ao questionamento acerca de qual tratamento
deveria ser adotado no tocante ao efeito suspensivo nestes casos.
Concluiu-se que, na medida em que a decisão que julga parcela do
mérito antecipadamente apresenta o mesmo conteúdo da decisão dada ao final
do processo, uma vez que proferida com base em cognição exauriente e possui
aptidão para produzir coisa julgada material48, seria ilógico e assistemático
conferir-lhe tratamento dispare apenas por ter se dado em momento processual
distinto e em razão de o veículo escolhido pelo legislador ser outro, o que viola,
inclusive, os princípios da isonomia processual e segurança jurídica. 49
Contudo, não há como sustentar por equiparação que o efeito
suspensivo decorreria do próprio art. 1.012 do CPC que trata do recurso de
Apelação, ante a ausência de previsão legal e considerando que na práxis
forense essa tese seria facilmente afastada conforme o foi pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais ao julgar o Agravo Interno em Agravo de Instrumento
de nº 1000018119931600250.
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Instituiu o Código de Processo Civil. Diário
Oficial da União, Brasília, 17 de março de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 18 ago. 2020.
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Deste modo, a melhor alternativa para fins de combater à
assistematicidade sem fugir do regramento próprio previsto em lei para o
recurso de Agravo de Instrumento é a concessão habitual de efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento que ataca decisão antecipada parcial de mérito,
quando requerido pela parte, “com viés de interpretação pela necessidade — e
não possibilidade — do relator conceder para igualar as situações recursais”
51
, com os seguintes fundamentos: (i) tratando- se de decisões de idêntico
conteúdo, deve ser garantido tratamento isonômico, em consonância com o
princípio da isonomia processual, previsto como norma fundamental no Código
de Processo Civil e como cláusula constitucional na forma do caput do art. 5º
da Constituição Federal e da segurança jurídica; (ii) se o fundamento para a
concessão do efeito suspensivo automático na sentença é o risco de dano52 e,
portanto, a necessidade de cautela por si só já é tida como suficiente para a
concessão automática do efeito suspensivo no caso do recurso de apelação,
tratando-se de decisões idênticas, o fundamento também se faria presente
a sustentar a concessão de praxe, no caso da decisão antecipada parcial de
mérito; (iii) o próprio Código de Processo Civil confia ao magistrado à tarefa
fundamental de assegurar que as partes disponham verdadeiramente dos
instrumentos processuais, ou seja, lhe atribui à incumbência de materializar a
simetria processual diante das problemáticas oriundas da aplicação da norma53;
(iv) com a Constitucionalização do Direito Processual Civil o processo não
pode mais ser visto como estanque, o interprete deve sempre fazer uma leitura
orientada pela Constituição Federal, conforme art. 1º, CPC; (v) a problemática
deve ser analisada a partir do Código de Processo Civil como um sistema; (vi) a
própria disposição de motivos do Código de Processo dispõe que “a celeridade
não é um valor que deva ser perseguido a qualquer custo”. 54
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RESUMO
O presente artigo tem como finalidade apresentar a conciliação e a mediação
como formas de resolução de conflitos tributários. A problemática está em
verificar a viabilidade da utilização destes instrumentos, diante da ineficiência
do processo administrativo e judicial, que contraria os princípios da relação
jurídica entre o Fisco e o cidadão-contribuinte. A metodologia utilizada baseiase em estudo doutrinário, consulta à legislação pertinente e análise de dados.
Por conclusão, tem-se que o uso dos métodos consensuais em âmbito fiscal
resulta na desjudicialização, na efetivação dos preceitos constitucionais e na
possibilidade da utilização de recursos públicos em outros setores da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Princípios constitucionais; Conflitos tributários; Justiça em
números; Métodos consensuais; Efetivação de direitos.
ABSTRACT
This article aims to present conciliation and mediation as instruments for tax
conflicts’ resolution. The issue is to verify the use of self-composing methods,
given the inefficiency of the administrative and judicial process, which
contradicts the principles of the legal relationship between the tax authorities
and the taxpayer citizen. The methodology used is based in a doctrinal study,
legislation consult and data analysis. In conclusion, it is clear that the use of
consensual methods in the fiscal sphere results in desjudicialization, in the
implementation of constitutional precepts and in the possibility of using public
resources in other sectors of society.
KEYWORDS: Constitutional principles; Tax conflicts; Justice in numbers;
Consensual methods; Effective rights.
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INTRODUÇÃO
Esta exposição tem como tema central investigar a aplicabilidade dos
métodos consensuais de resolução de conflitos na seara tributária.
A concepção tradicional de resolução das controvérsias, pautada na
instauração de conflito adversarial, aliada à complexidade do fluxo administrativo
e processual das lides tributárias, ocasionaram graves problemas: a obstrução
dos órgãos administrativos e judiciais com uma carga excessiva e onerosa
de demandas, a falta de efetividade arrecadatória do Estado que inviabiliza a
capacidade de investimento em políticas públicas e o distanciamento da relação
entre o Fisco e o cidadão-contribuinte.
Diante de tal contexto, esta pesquisa objetiva analisar o emprego dos
métodos complementares de solução de conflitos, especialmente a mediação e
a conciliação, pautadas no diálogo e na utilização de técnicas não impositivas,
em consonância aos princípios da relação jurídica tributária e à disseminação
da cultura da paz.
A pesquisa justifica-se tendo em vista as recentes diretrizes do
Conselho Nacional Justiça e as alterações legislativas que fomentam a prática
dos meios autocompositivos de solução de litígios.
Para tanto, a metodologia utilizada baseia-se em estudo doutrinário,
consulta à legislação pertinente e análise de dados.
Primeiramente, serão abordados os preceitos constitucionais dominantes
na relação jurídica tributária, abrangendo o processo administrativo e judicial.
Em um segundo momento será exposto o fluxo processual do
processo administrativo e judicial tributário, desde a fase de instauração até a
apreciação recursal.
Posteriormente, serão apresentadas as características das técnicas
consensuais, os dados quantitativos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e do relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, serão demonstrados os dispositivos jurídicos que autorizam
a utilização dos instrumentos conciliatórios em âmbito fiscal e a experiência
recente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com a instalação dos
Centros Judiciários Fazendários, que revelam a eficácia da implementação
de tais institutos.
1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA
A constitucionalização do Direito produz impactos relevantes em
todos os ramos jurídicos. A Constituição passa a ser não apenas um sistema
em si, mas também um modo de interpretar todos os demais ramos do Direito.
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Os valores, os fins públicos, as regras e princípios da Lei Maior passam a
condicionar a validade de sentidos de todas as normas infraconstitucionais
(BARROSO, 2013, p. 33).
A Constituição estabelece as diretrizes para as demais normas
integrantes do sistema jurídico, tornando-se a fonte dos valores dominantes na
sociedade, positivados através dos princípios constitucionais (TAVARES, 2012,
p. 460-461).
Os princípios são as vigas mestras da constituição e concretizam-se
não só no decorrer do texto constitucional, mas também através da legislação
ordinária, que deverá guardar consonância e ir lhes dando gradativamente uma
maior compreensão (BASTOS, 2002, p. 229).
No que tange à relação jurídica tributária e, consequentemente, ao
Direito Processual Tributário, diante da amplitude da temática, especialmente
por abarcar o Direito Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito
Tributário e o Direito Processual Civil, a matéria deve ser estudada sob um
conjunto de primados que devem operar de forma convergente (MARINS,
2018, p. 89).
Entre as diversas fontes de valores da sociedade, premente ressaltar
os princípios fundamentais estabelecidos no Título I da Carta Magna, entre eles
a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento nacional e a construção de
uma sociedade justa.
A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República
Federativa do Brasil e representa um complexo de direitos que são inerentes
à espécie humana, como vida, lazer, saúde, educação, cultura e trabalho que
devem ser propiciados pelo Estado e, para este fim, é cobrada uma grande
carga tributária do contribuinte. Esses direitos configuram-se como centro
fundante da ordem jurídica e objetivam fortalecer os direitos da pessoa
(AGRA, 2018, p. 156).
A consagração da dignidade humana no texto constitucional é o
reconhecimento de que a pessoa deve constituir o objetivo supremo da ordem
jurídica, impondo aos poderes públicos o dever de respeito, proteção e promoção
dos meios necessários a uma vida digna (NOVELINO, 2010, p. 340).
A construção de uma sociedade justa e o desenvolvimento nacional
estão estabelecidos no artigo 3º da Lei Maior, constituídos como objetivos da
federação. Eles formam as normas programáticas que têm por objetivo criar
um Estado de Bem-Estar Social, ou seja, são os objetivos que o Estado tentará
concretizar ao longo do tempo (AGRA, 2018, p. 161).
Quanto aos primados da Administração Pública, cabe destacar a
supremacia e a indisponibilidade do interesse público, a eficiência (inserida no
caput do artigo 37 da Carta Magna, pela Emenda Constitucional nº 19/1998)
e a legalidade.
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O princípio da supremacia do interesse público é fundamental para
a gestão administrativa de qualquer sociedade e significa que o interesse
público assume maior relevância que o privado, referindo-se aqui aos
anseios da população, que deve ser o objetivo maior das políticas públicas.
(AGRA, 2018, p. 437).
Nessa toada, em razão do princípio da indisponibilidade, são vedados
quaisquer atos pelo administrador que impliquem renúncia de direitos da
Administração ou que injustificadamente onerem a sociedade. Os interesses
e bens públicos são indisponíveis, ou seja, não pertencem à Administração,
tampouco a seus agentes. A eles cabe apenas sua gestão, em prol da coletividade,
que é a titular dos direitos e interesses públicos (ALEXANDRINO; PAULO,
2007, p. 130-131).
O conceito jurídico da eficiência abrange a organização da estrutura
administrativa e a conduta dos agentes públicos, vinculados à promoção das
finalidades da Administração em favor dos administrados e a coordenação da
atuação administrativa com os interesses das partes envolvidas e da coletividade
(MIRAGEM, 2017, p. 47).
A eficiência administrativa revela as expectativas da sociedade de que
os serviços públicos sejam prestados com celeridade, segurança, pontualidade
e de modo equânime. Exige o aproveitamento otimizado dos recursos, de modo
que os objetivos do Estado possam ser alcançados em termos quantitativos e
qualitativos (RAMOS, 2012, p. 482).
Consagrada no artigo 5º, inciso II, da Carta Magna, entende-se
a legalidade como a garantia concedida aos cidadãos de que somente por
lei poderão ser obrigados a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Assim,
a legalidade impõe-se nas relações processuais e nos atos do Poder Público
de uma maneira geral, como por exemplo nos procedimentos administrativos
preliminares, no processo judicial tributário (artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal) e em toda atividade processual tributária (SEGUNDO, 2018, p. 21).
No Brasil, como em geral nos países que consagram a divisão dos
Poderes do Estado, o princípio da legalidade constitui o mais importante limite
aos governantes na atividade de tributação (MACHADO, 2016, p. 34).
Em âmbito constitucional e processual, o artigo 5º, inciso LXXVIII,
assegura a todos como garantia fundamental, tanto no âmbito administrativo
quanto judicial, o direito à razoável duração do processo, bem como a meios que
garantam sua tramitação de modo célere (WAMBIER; TALAMINI, 2018, p. 79).
Outro princípio de natureza processual e constitucional que merece
especial relevo é o devido processo legal. O artigo 5º, inciso LIV, do Texto
Constitucional enaltece a sua aplicação ao processo administrativo tributário,
na medida em que este tem por finalidade a exigência do adimplemento do
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tributo, ao dispor que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens seu
o devido processo legal” (MELO, 2018, p. 35-36).
Nas palavras de Hugo de Brito Machado Segundo:
A relação processual é uma relação jurídica,
submetida a uma série de princípios, em sua maioria
constitucionais, que estabelecem diretrizes a serem
seguidas pelas partes e especialmente pelo julgador no
exercício da função de aplicar o direito na resolução
de conflitos, quer na esfera judicial, no exercício da
atividade jurisdicional propriamente dita; quer na
esfera administrativa, na qual a resolução de conflitos
por meio de um processo contraditório se submete
aos praticamente mesmos princípios do processo
judicial. (2018, p. 16).
Feitas as considerações iniciais, impende destacar a necessidade
da observância dos preceitos constitucionais na relação jurídica tributária,
abrangendo o processo administrativo e judicial tributário.
2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL TRIBUTÁRIO
As leis processuais e a atuação da administração têm de ser compreendida
como uma forma de concretização do direito ao processo justo. No Estado
Constitucional, o processo só pode ser compreendido como o meio pelo qual
se tutela os direitos na dimensão da Constituição (ARENHART; MARINONI;
MITIDIERO, 2017, p. 496-497).
O simples disciplinamento de condutas através de normas jurídicas
não é suficiente para pôr fim aos conflitos de interesses. Impõe-se a adoção de
um mecanismo próprio para garantir a efetividade, no caso concreto, do direito
previsto, porém violado. Esse mecanismo, composto de uma série de atos, é
denominado processo (SEGUNDO, 2018, p. 5).
No que tange ao direito processual tributário, pode-se dizer que as
normas que regulamentam os atos de fiscalização, o modo de apuração do
montante do tributo, o prazo de impugnação pelo contribuinte, a interposição
de recursos, entre outros, são normas de direito processual em sentido amplo,
que regem o processo administrativo tributário, que se desenvolve no âmbito da
Administração Tributária. Por outro lado, as normas que disciplinam a execução
do crédito apurado pelo Fisco, a penhora de bens, a propositura de ação para
anular o lançamento, entre outros, são normas de direito processual em sentido
estrito, que tratam do processo judicial tributário (SEGUNDO, 2018, p. 8-9).
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Em verdade, o sistema brasileiro de solução administrativa de lides
tributárias é fruto de lenta evolução legislativa. Subsistem as normas processuais
existentes na Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), no Decreto
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal Federal), na Lei nº 9.784/1999
(LGPAF), nas leis estaduais e municipais e, mais recentemente, no Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015). Sua revigoração constitucional deu-se somente
através da Constituição Federal (artigo 5º, inciso LV) que consagrou o Processo
Administrativo como garantia fundamental, individual do cidadão, formado pelos
princípios da ampla defesa e do contraditório (MARINS, 2018, p. 140).
O processo administrativo tributário decorre das divergências oriundas
da relação entre o Fisco e o contribuinte. De um lado, a Fazenda Pública que
almeja o recebimento de determinada quantia considerada devida, decorrente
do descumprimento de uma obrigação, e de outro, o contribuinte, que entende
ser a exigência indevida (MELO, 2018, p. 17).
Em âmbito federal, a demanda administrativa tributária compreende
os impostos federais (imposto de renda, IPI, ITR, imposto de importação
e exportação, IOF, etc) e as contribuições sociais, como o PIS, a Cofins e a
contribuição social sobre o lucro, que são administradas pela Secretaria da
Receita Federal (MARTINS, 2012, p. 235-236).
A lide administrativa fiscal de julgamento reparte-se em quatro
etapas: (a) fase de instauração; (b) fase de preparação e instrução; (c) fase de
julgamento; (d) fase de recurso. (MARINS, 2018, p. 269).
Importante frisar que a atuação no âmbito do processo administrativo
não exige capacidade postulatória, ou seja, o próprio contribuinte ou o
representante legal da pessoa jurídica pode elaborar sua defesa e apresentá-la,
bem como não há despesas com custas ou preparo (JESUS, 2017, p. 364).
A fase de instauração inicia-se no exato momento em que o lançamento
é impugnado pelo sujeito passivo. O artigo 139 do Código Tributário Nacional
dispõe que com a ocorrência do fato gerador surge a obrigação tributária, que
é ilíquida, e que o lançamento, converte em crédito tributário (CASSONE;
ROSSI, 2012, p. 2-7).
Trata-se o lançamento de ato administrativo intitulado Auto de
Infração, Auto de Infração e Imposição de Multa, Notificação de Lançamento,
dentre outros, decorrente de ato jurídico expedido por agente competente da
Administração Pública, na forma prescrita em lei, com motivação e finalidade,
tendente a exigir o adimplemento de obrigação tributária (principal e/ou
acessória) pelo contribuinte (MELO, 2018, p.82-83).
Realizado o ato de lançamento, estabelece-se pretensão fiscal sobre
a esfera patrimonial do contribuinte e abre-se a oportunidade da impugnação
administrativa que, quando tempestivamente formalizada no prazo de trinta dias
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(artigo 10, V, e 11, II, do Decreto 70.235/1972), instaura a lide administrativa
que se submete ao regime jurídico de processo, com todas as garantias de raiz
constitucional (MARINS, 2018, p. 155).
O ônus da prova dos fatos em disputa não é do contribuinte. O ônus
da prova quanto ao fato constitutivo do direito é de quem o alega, no caso
a Fazenda Pública, aplicando-se a Teoria Geral da Prova, consubstanciada no
Código de Processo Civil. Ocorre que, em face de fortes indícios da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, pode dar-se a inversão do ônus da prova
(MACHADO, 2016, p. 462-463).
A defesa administrativa é o instrumento pelo qual o contribuinte
demonstra a sua inconformidade com o ato de lançamento tributário ou a
autuação praticada. Será postulado à autoridade administrativa a revisão
do ato praticado, e deverá conter: endereçamento à autoridade julgadora,
qualificação, exposição da matéria de fato, razões de direito (com documentos
comprobatórios das alegações e, se necessário, pedido de produção de provas)
e pedido de procedência (JESUS, 2017, p. 364).
Consequência relevante da apresentação da impugnação
administrativa é a suspensão dos efeitos do ato enquanto não houver solução
definitiva ao que foi suscitado pelo impugnante. Trata-se de uma decorrência
do processo administrativo, que visa assegurar ao administrado uma solução
útil e uma manifestação definitiva do Poder Público acerca da legalidade do ato
questionado (SEGUNDO, 2018, p. 125).
Além disso, o contribuinte fará jus a certidões que espelhem a
existência de processo administrativo tributário, e que apresente os mesmos
efeitos de uma certidão negativa (certidão positiva com efeito de negativa).
A certidão negativa de débito (CND) ou positiva com efeito de negativa é
necessária para que o administrado possa se habilitar em processos de licitação
e concorrências públicas. (JESUS, 2017, p. 365).
Quanto à fase de julgamento, na maior parte dos entes tributantes
a decisão de primeiro grau é proferida por julgador monocrático. Em âmbito
federal também era assim, os julgamentos de primeira instância eram realizados
pelo Delegado de Julgamento. Esse órgão monocrático foi substituído pelas
Delegacias de Julgamentos, formadas por Turmas Julgadoras, órgãos de natureza
colegiada da Receita Federal, compostos por servidores da Administração
Fazendária (SEGUNDO, 2018, p. 166-167).
Assim, quanto aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o processo será julgado pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento, em trinta dias (MARTINS, 2012, p. 237).
Com o escopo de conferir qualidade e respeitar o princípio do duplo
grau de jurisdição, após intimado o contribuinte do conteúdo do ato decisório
final realizado pela Delegacia de Julgamento, inicia-se a etapa recursal.
(MARINS, 2018, p. 290).
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Oportuna a ressalva de que é inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamentos prévios de dinheiros ou bens como condição para a
admissibilidade de recurso administrativo, entendimento pacificado através da
Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal.
Impende destacar ainda que o ajuizamento de ação importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal
(Lei nº 6.830/80).
Na maior parte dos entes tributantes, o julgamento de segundo grau é
feito por órgãos colegiados compostos por representantes da Fazenda Pública e
pelos representantes dos contribuintes (SEGUNDO, 2018, p. 171-172).
Em âmbito Federal, a Lei 11.941/2009 extinguiu os Conselhos de
Contribuintes e atribuiu ao CARF a função de ser o órgão recursal de julgamento
administrativo, composto por três Seções, especializadas por matéria, constituídas por
quatro Câmaras de Julgamento, órgãos administrativos compostos paritariamente,
formados em igual número por especialistas em assuntos tributários, divididos
entre representantes da Fazenda Nacional (Auditores-Fiscais) e representantes dos
contribuintes, indicados por entidades de classe de nível nacional representativas do
setor produtivo e dos trabalhadores (MARINS, 2018, p. 290-292).
Também compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
julgamento de recursos especiais, através de sua Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), na hipótese de divergências entre as turmas ou câmaras do
CARF, passível de interposição tanto pelo sujeito passivo como pela Fazenda
Pública, destinado a uniformizar a jurisprudência do órgão (SEGUNDO,
2018, p. 174-175).
Decorrido o prazo de intimação das decisões da Delegacia de
Julgamentos ou decididos os recursos pelo CARF por decisão não mais sujeita
a recurso (art. 42 do Decreto n. 70.235/72), conclui-se o processo administrativo
fiscal e constitui-se definitivamente o crédito tributário (PAULSEN, 2018, p. 474).
Apesar da existência do processo administrativo, pautado pelos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o sujeito passivo da obrigação
tributária muitas vezes resta inconformado diante da exigência do tributo ou
da imposição de certa penalidade, podendo dispor do processo judicial para
o controle da legalidade dos atos da Administração Tributária pelo Poder
Judiciário (MACHADO, 2016, p. 473).
Aplica-se o Código de Processo Civil ao processo judicial tributário,
em geral e subsidiariamente, embora também haja leis e dispositivos de caráter
especial a serem aplicados, como é o caso da Lei de Execuções Fiscais (Lei
nº 6.830/80) e a Lei da Medida Cautelar Fiscal (Lei nº 8.397/92) (PAULSEN,
2018, p. 477-478).
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O procedimento comum é o procedimento padrão aplicável a todas
as causas, independentemente das peculiaridades do direito material trazido ao
Judiciário, exceto se o próprio Código de Processo Civil ou alguma lei prever
outro procedimento (CAMBI, 2017, p. 333).
O processo de conhecimento em matéria tributária é de iniciativa do
contribuinte, porque o poder de decisão no processo administrativo é sempre do
Fisco, inexistindo razões para que o ente público provoque o controle judicial
da legalidade de suas próprias decisões (MACHADO, 2016, p. 473).
Há uma série de ações de iniciativa do contribuinte, como por
exemplo a ação anulatória de lançamento tributário, ação declaratória, ação
de consignação em pagamento, ação de repetição de indébito, mandado de
segurança, ação direta de inconstitucionalidade (MARTINS, 2012, p. 244-250),
exceção de pré-executividade, entre outras demandas, visando a garantia de
seus direitos perante o ente público.
O procedimento comum pode ser dividido em várias fases: I)
postulatória, que abrange a petição inicial e sua análise, a citação do réu, a
audiência de conciliação e mediação, a contestação e a reconvenção; II)
ordinatória, que inclui as providências preliminares e de saneamento, o
julgamento conforme o estado do processo, o saneamento e a organização do
processo; III) instrutória, que abarca, se necessário, a produção de prova na
audiência de instrução; IV) decisória, que ocorre após a produção de provas
e as alegações finais das partes, com a sentença do juiz; V) recursal: depois
da sentença, a parte sucumbente pode apelar, sem prejuízo de outros recursos
cabíveis das decisões dos tribunais ou de atos proferidos durante o curso
processual (CAMBI et al., 2017, p. 333).
Quanto ao Fisco, este independe do Judiciário para constituir seus
créditos, entretanto, não possui a prerrogativa de efetuar, por ato próprio, a
constrição ao patrimônio do devedor, devendo buscar em Juízo a execução
judicial dos créditos tributários, por meio de execução fiscal, bem como o
acautelamento da execução por medida cautelar (PAULSEN, 2018, p. 477).
Apesar de o processo tributário judicial prescindir da esfera
administrativa, denota-se uma grande complexidade no fluxo processual das
demandas fiscais, que vem de encontro à diversos princípios constitucionais
e administrativos, como a razoável duração do processo e a efetividade, bem
como gera um elevado dispêndio de dinheiro público.
Tal panorama abre a possibilidade de buscas por outros meios de
resolução de conflitos, que tragam benefícios para os sujeitos envolvidos na
relação tributária.
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3 A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO COMO MÉTODOS CONSENSUAIS DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Os meios alternativos de resolução de conflitos (MASC) despontam
como uma resposta à massificação de demandas, visando a obtenção de
decisões eficazes à população. Os meios alternativos, preferivelmente chamado
de adequados, surgem como um complemento à solução adjudicada mediante
sentença (ALMEIDA; PANTOJA; 2016, p. 56-58).
Nesse contexto, com a expansão da globalização, mudou-se o
significado do acesso à justiça: se antes a expressão significava pura e
simplesmente o acesso de todos as pessoas ao Judiciário e a possibilidade de
submeter cada vez mais litígios ao arbítrio do juiz togado, hoje o acesso à justiça
pode ser compreendido como o acesso aos meios adequados de resolução para
cada tipo de litígio, de forma a proporcionar às partes a solução mais satisfatória
para suas contendas (KFOURI; NETTO; GARCEL, 2020, p. 2).
A morosidade e o custo da Justiça trazem à tona os três fundamentos
das vias conciliativas: o fundamento funcional, social e político. O primeiro diz
respeito a busca da racionalização da distribuição da Justiça, com a desobstrução
dos tribunais e a atribuição da solução de certas controvérsias aos instrumentos
autocompositivos. O segundo está relacionado à função de pacificação social
das vias conciliativas: ao contrário da sentença, que se limita a ditar de forma
autoritativa a regra para o caso concreto, a conciliação e a mediação possibilitam
a resolução da lide sociológica, mais ampla, prevenindo situações de tensões e
rupturas. Por fim, o fundamento político que se resume na participação popular
na administração da justiça (GRINOVER, 2016, p. 45-49).
Os métodos consensuais assumiram protagonismo no sistema jurídico
com o advento da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça,
regulamentação de vanguarda, que instituiu a Política Judiciária Nacional de
tratamento de conflitos. Sistematicamente, a Política Judiciária Nacional possui
como objetivo a utilização da conciliação e da mediação para realizar uma
mudança na mentalidade da comunidade, no intuito de se obter a pacificação
social, escopo magno da jurisdição (LAGRASTA, 2016, p. 59-60).
A política prevista na Resolução nº 125 se estrutura como um tripé,
tendo no topo o Conselho Nacional de Justiça, com atribuições de nível
nacional; abaixo deste, os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (NUPEMEC’s) de cada Tribunal, responsáveis
pela implementação da Política Pública em âmbito estadual e pela fiscalização
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s), que
são as “células” de funcionamento da política conciliatória, nas quais atuam
os grandes responsáveis pelo sucesso da mesma, que são os conciliadores,

131

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

mediadores e demais facilitadores e servidores capacitados para atuar nas
audiências de conciliação, mediação e prestar orientação aos jurisdicionados
(RICHA; LAGRASTA, 2016, p. 87).
A conciliação é um método consensual de solução de controvérsias
por meio do qual busca-se resolver as divergências entre as partes com a ajuda
de um terceiro, denominado conciliador. A conciliação muito se assemelha a
mediação, estando a diferença na forma de condução do diálogo entre as partes.
Na conciliação, o terceiro facilitador interfere na discussão entre as pessoas
propondo soluções para a lide (SALES, 2007, p. 42-43).
A mediação é conceituada como um método de resolução de conflitos
em que se convoca um terceiro mediador, que atua de modo confidencial,
imparcial e equidistante, e cuja função é promover a melhora de comunicação
entre os envolvidos, propiciando autoconhecimento, para que as partes
se autodeterminem a uma solução (KEPPEN, 2009, p. 83), aumentando a
autonomia dos sujeitos para decidir questões do cotidiano e evitando, assim, a
apreciação das controvérsias somente na esfera judicial.
O acompanhamento estatístico específico do desempenho das estruturas
judiciárias vinculadas à disseminação dos métodos autocompositivos também é
destaque no Resolução nº 125/2010, com previsão no artigo 2º, inciso III.
Com a edição da Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015) e do Código
de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), consagrou-se definitivamente a
promoção da solução consensual dos conflitos como princípio fundamental do
ordenamento jurídico brasileiro (ALMEIDA; PANTOJA; 2016, p. 58-59).
O Código de Processo Civil dispõe sobre o estímulo a utilização dos
métodos adequados em seu capítulo inaugural, no artigo 3º, §2º, inserido nas
normas fundamentais do processo civil, ao estabelecer que o Estado promoverá,
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
Nessa toada estabelece em seu artigo 165 que “os tribunais
criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis
pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo
desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a
autocomposição”.
Da mesma forma, a Lei 13.140/2015 reafirma a mediação no âmbito
da administração pública e entre particulares como meio autocompositivo de
solução de controvérsias, elencando princípios, requisitos e procedimentos a
serem seguidos.
Sendo assim, o Judiciário deve prover meios e fomentar a utilização
das técnicas consensuais, em caráter pré-processual ou no decorrer do
andamento das demandas, diminuindo a judicialização e incentivando os
cidadãos a resolverem seus conflitos de forma autônoma por meio do diálogo.
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Neste pensar, o enfoque adversarial da lide, caracterizado pela
hipertrofia do argumento unilateral e pela polarização de posições é substituído
por uma solução transformadora, que depende do reconhecimento das diferenças
e da identificação de interesses comuns e contraditórios e que, quando bem
conduzida, pode resultar em mudanças positivas e oportunidades de ganho
mútuo (VASCONCELOS, 2008, p. 20).
4 MÉTODOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS TRIBUTÁRIOS
Conforme informações do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais divulgadas em 07/02/2019, o estoque de processos administrativos
fiscais que tramitam no órgão público é de 122.371 processos, que correspondem
a R$ 603,77 bilhões em crédito tributário. Após a informação de que seriam
necessários setenta e sete anos para julgar todo o estoque (dado proveniente
de estudo realizado em 2015), foi adotada uma política de reestruturação do
Conselho, sendo que o CARF estima que o tempo médio para o julgamento de
todo o acervo é de aproximadamente seis anos.
Na esfera judicial, o Relatório Justiça em Números é elaborado
pelo Conselho Nacional de Justiça através do seu Departamento de Pesquisas
Judiciárias, em sua atribuição legal de dar transparência e publicidade às
informações relativas ao Poder Judiciário brasileiro. Em sua 15ª edição, o
relatório reúne diversos dados relevantes dos noventa órgãos do Poder Judiciário
elencados no artigo 92 da Constituição da República, no período de 2009 a
2018, excluindo o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça,
que possuem relatórios à parte.
Da análise do relatório verifica-se que o Poder Judiciário possuía em
2018 uma despesa de aproximadamente 94 bilhões, tendo quase 79 milhões
de processos em tramitação, aguardando uma solução definitiva. Fazendo uma
conta simples de divisão do total do custo do Judiciário com a quantidade total
de processos, pode-se dizer que cada processo custa em média R$ 1.191,00
reais aos cofres públicos.
Conforme os dados do relatório, impende ressaltar que em 2018, pela
primeira vez na última década, houve redução no volume de casos pendentes.
Ingressaram no Judiciário 28,1 milhões de processos e foram baixados 31,9
milhões. Foram proferidas 32 milhões de sentenças e decisões terminativas,
com aumento de 939 mil casos (3%) em relação à 2017.
No campo tributário, historicamente as execuções fiscais têm sido
apontadas como o principal fator de morosidade da Justiça. O executivo fiscal
chega a Juízo depois que as tentativas de recuperação do crédito se frustraram na
via administrativa, demandando repetidas etapas e providências na localização
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do devedor ou de patrimônio capaz de adimplir o débito fiscal, o que demanda
um longo período de tempo e uma pequena possibilidade de recuperação.
As execuções fiscais representam aproximadamente 39% do total de
casos pendentes no Judiciário e 73% dos processos de execução. Dos 78,7
milhões de processos no Poder Judiciário, 42,6 milhões (54%) se referem à fase
de execução, sendo que 31 milhões se referem às execuções fiscais.
Esses processos são responsáveis pela alta taxa de congestionamento1
do Poder Judiciário, os quais representaram 90% em 2018, a maior taxa entre
os tipos de processos constantes no relatório. Isso significa que de cada cem
processos de execução fiscal que tramitaram no ano, apenas dez foram baixados.
Desconsiderando esses processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário
cairia em 8,5 pontos percentuais, passando de 71,2% para 62,7% em 2018.
Outrossim, o tempo de giro do acervo desses processos é de oito anos
e oito meses, ou seja, mesmo se o Judiciário parasse de receber novas execuções
fiscais, ainda seria necessário todo esse tempo para liquidar o estoque existente.
No que se refere ao tempo de tramitação nas diversas fases do
processo, cumpre-se ressaltar que em fase de execução, a duração média dos
processos que ainda estavam pendentes em 2018 nas Varas Estaduais (1º grau)
é de aproximadamente seis anos e quatro meses e nas Varas Federais (1º grau),
oito anos e um mês.
Diante do atual panorama constatado, surge uma indagação a ser
respondida: os métodos consensuais de resolução de conflitos poderiam ser
utilizados, em âmbito fiscal, na efetivação dos princípios da relação jurídica
tributária e trazendo benefícios à sociedade?
Para a obtenção da resposta, é de suma importância verificar o
entendimento predominante no Direito Brasileiro e a recente experiência do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos Fazendário do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
4.1 A POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO NOS CONFLITOS FAZENDÁRIOS
A perspectiva da resolução consensual de conflitos prepondera
atualmente nas mais diversas legislações e dispositivos do Direito brasileiro.
Com a vigência do novel Código de Processo Civil, estabeleceuse um novo modelo de estruturação processual, o de cooperação entre
os sujeitos processuais. Dessa forma, o magistrado e as partes deverão
interagir entre si visando uma decisão justa e efetiva em tempo razoável
Taxa de congestionamento: Indicador que mede o percentual de casos que permaneceram
pendentes de solução ao final do ano-base, em relação ao que tramitou (soma dos pendentes e dos
baixados) (p. 78 do Relatório Justiça em Números 2019).
1
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a fim de primar pelos princípios do processo civil constitucional, como o
devido processo legal, a razoável duração do processo e a segurança jurídica
(NETTO; GUILHERME, 2018, p. 96).
Além da perspectiva cooperativa, a legislação processual prevê em
seu artigo 334 a realização da audiência de conciliação e mediação após o
recebimento da petição inicial e anteriormente à contestação, o que revela a
preocupação do legislador em incentivar a construção mútua de uma solução
adequada. A audiência somente não é realizada se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição ou quando o caso não admitir a
autocomposição (artigo 334, § 4º).
Os primados constitucionais e administrativos da legalidade, da
supremacia e da indisponibilidade do interesse público seriam, a princípio,
um obstáculo para a participação da Fazenda Pública nas sessões de mediação
e conciliação.
No entanto, a inadmissibilidade da autocomposição não pode ser
confundida com a indisponibilidade do interesse público. Em muitos casos o
direito litigioso é indisponível, mas é possível haver autocomposição. Em ação
de alimentos, por exemplo, é possível haver o reconhecimento da procedência
do pedido pelo réu e acordo quanto ao valor e a forma de pagamento, bem como
em processos coletivos, em que se pode celebrar compromisso de ajustamento
de conduta. No que tange ao Poder Público, este pode resolver o conflito por
meio da autocomposição, desde que haja autorização normativa para isso, em
que cada ente federado disciplinará, por lei própria, as formas e os limites do
acordo (DIDIER JR., 2015, p.273).
O enunciado 33 do II Fórum Nacional do Poder Público corrobora o
entendimento supracitado ao dispor que “a audiência de conciliação do artigo
334 somente é cabível à Fazenda Pública se houver autorização específica para
os advogados públicos realizarem acordos”.
Assim, o ente público poderá utilizar-se dos métodos autocompositivos
como forma de resolução de lides tributárias, desde que respeitado o princípio
da legalidade. Afinal, a lógica é que o administrador não possa atuar de forma
a dispor do interesse público, e, sendo assim, sua atuação fica dependendo
da autorização do titular do interesse público (o povo), responsável pela
elaboração das leis, por meio de seus representantes legitimamente escolhidos
(CARVALHO, 2015, p. 62).
O I Fórum Nacional do Poder Público editou o enunciado nº 06 quanto
ao caráter confidencial da mediação envolvendo o ente público, ao dispor que
“a confidencialidade na mediação com a Administração Pública observará os
limites da lei de acesso à informação”.
No que se refere ao princípio da publicidade, este foi objeto de
apreciação no enunciado nº 16 do I Fórum Nacional do Poder Público e no
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Enunciado nº 573 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, os quais
dispõem que o ente fazendário deverá publicizar as hipóteses em que os órgãos
da Advocacia estão autorizados a transacionar.
Além do que a transação é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário, prevista no artigo 156, inciso III, e 171, caput, do Código
Tributário Nacional.
Nesta lógica, a recente Medida Provisória nº 899/2019, publicada em
17/10/2019, em tramitação no Congresso Nacional para se converter em lei
ordinária, trata exatamente da transação tributária estabelecida no artigo 171
supracitado, ao estabelecer “os requisitos e as condições para que a União, as
suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem
transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de crédito da Fazenda Pública,
de natureza tributária ou não tributária.”
Ademais, a alteração no Decreto Lei nº 3.365/41 pelo advento da
Lei nº 13.867/2019 reafirma a atual tendência de utilização dos instrumentos
consensuais, a qual passou a possibilitar o uso da mediação para a definição dos
valores de indenização nos processos envolvendo a desapropriação feita pelo
Poder Público, o que significa que as partes poderão realizar concessões a fim
de que se chegue a um acordo.
Isto posto, os órgãos públicos deverão fomentar a utilização da
mediação e da conciliação, disseminando a cultura da paz e acelerando a
desobstrução do Judiciário e a solução definitiva da lide.
Como consequência, assistir-se-á, dessa forma, a profunda
transformação do país, que substituirá a “cultura da sentença” pela “cultura da
pacificação”, disso nascendo, como produto de suma relevância, a maior coesão
social (WATANABE, 2016, p. 58).
4.2 MÉTODOS CONSENSUAIS NA PRÁTICA: A EXPERIÊNCIA DO CENTRO
JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS FAZENDÁRIO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
A experiência recente da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Paraná comprova que métodos consensuais e eficientes de resolução de conflitos
podem trazer vantagens ao Tesouro Nacional e ao cidadão-contribuinte.
Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos Fazendários foram
inaugurados no segundo semestre de 2019, com o objetivo de realizar audiências
de conciliação e mediação entre a Fazenda Pública e o contribuinte. Esses Centros
Judiciários temáticos foram inaugurados inicialmente nas Comarcas de Londrina e
Telêmaco Borba e obtiveram resultados positivos no início de seu funcionamento,
tanto antes do ajuizamento da ação (pré-processual), quanto na fase processual.
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Em levantamento realizado pelo Núcleo de Inteligência da 2ª VicePresidência em parceria com o Departamento de Informática do Tribunal do
Paraná, foram realizadas no Centro Judiciário Fazendário de Telêmaco Borba
242 audiências, que resultaram em 85 conciliações e R$ 142.436,93 reais em
valores arrecadados ao município, em três meses de funcionamento.
Durante a XIV Semana Nacional da Conciliação, foi realizado mutirão do
Centro Judiciário Fazendário da Comarca de Londrina, abrangendo o pagamento
de IPTU, por meio do qual foram realizadas 542 sessões de conciliação, com
223 acordos (índice de 41%) e R$ 2.531.174,90 reais arrecadados ao Município
de Londrina, ou seja, em uma semana foi arrecadado mais de dois milhões e
quinhentos mil reais aos cofres públicos de Londrina, mediante a utilização de
métodos consensuais de solução de conflitos, os quais poderão ser utilizados e
revertidos para o cidadão nas políticas públicas do ente municipal.
Compete informar que em apenas três meses de funcionamento, estes
Centros já atenderam mais de mil paranaenses.
Considerando a conta realizada no tópico supra, a qual revela que um
processo custa aproximadamente R$ 1.191,00 reais, além de ter sido arrecadado
mais de 2,6 milhões de reais aos dois municípios citados, foram realizados 308
acordos, o que gera uma economia de mais de 300 (trezentos) mil reais aos
cofres públicos com a extinção das contendas, que podem ser utilizadas nos
mais diversos setores da sociedade.
A utilização dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos
Fazendários traz benefícios tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda
Pública: para o ente público traz a uma maior efetividade arrecadatória,
redução de tempo de recebimento de receitas tributárias e o impacto social
pela melhora do relacionamento com o contribuinte; já para o cidadão traduzse na possibilidade de acesso ao parcelamento do seu débito, autonomia
na negociação, regularização de sua situação com o Fisco e a alternativa
conciliatória pré-processual.
Perfaz ressaltar a existência de lei para os casos conciliatórios
encaminhados aos Centros Judiciários Fazendários. No município de Telêmaco
Borba, foi sancionada a Lei Complementar nº 57/2019, instituindo o programa
de recuperação fiscal – REFIS, destinado a promover a regularização de créditos
tributários municipais. No Município de Londrina, a Lei 12.829/2019 concede
prazo ao contribuinte aderir ao Programa de Regularização Fiscal – PROFIS,
concedendo desconto para o pagamento de débitos fiscais.
Na esfera estadual foi promulgada a Lei nº 19802/2018 do estado
do Paraná, instituindo o tratamento diferenciado para o pagamento de dívidas
tributárias relacionadas ao ICM e ao ICMS. Já na seara federal, entre outras
leis existentes, a Lei nº 9.964/2000 instituiu o REFIS para o pagamento
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de tributos da União, a Lei 13.496/2017 instituiu o Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT) na Secretaria da Receita Federal do Brasil
e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e recentemente a Medida
Provisória nº 899/2019, em trâmite no Congresso Nacional, dispõe sobre a
transação entre a União e o contribuinte.
A aplicação conjunta da legislação, da doutrina e da utilização da
mediação e da conciliação nos Tribunais permite uma melhor elucidação sobre
o tema, de modo a ser possível analisar os efeitos da aplicação dos meios
adequados de solução de controvérsias no campo tributário.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, como resposta a problemática proposta na pesquisa
é de se concluir que a aplicabilidade dos métodos consensuais de resolução
de conflitos traz benefícios à relação entre o Fisco e o cidadão-contribuinte e,
consequentemente, à sociedade.
A utilização dos instrumentos conciliatórios está em consonância
com os princípios processuais, administrativos e constitucionais da relação
jurídica tributária.
Os princípios processuais do devido processo legal e da razoável
duração do processo são respeitados, através do diálogo e da construção de
uma solução adequada, e principalmente pela conclusão rápida da demanda,
podendo ocorrer até mesmo anteriormente à lide judicial.
Observa-se a efetivação dos preceitos do Direito Administrativo da
legalidade, por meio da necessidade de lei autorizando a Fazenda Pública a
transacionar, e da eficiência, pela diminuição das demandas administrativas,
desjudicialização e a consequente economia de dinheiro público.
Por arremate, o fundamento maior da Constituição Federal, a
dignidade da pessoa humana, e os objetivos da federação de construção de uma
sociedade justa e o desenvolvimento nacional, poderão ser atingidos através da
maior efetividade arrecadatória do Estado, que poderá ser revertida em políticas
públicas e ações em benefício ao cidadão, e pela ascensão da cultura do diálogo
entre as pessoas, que proporcionará a pacificação social.
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RESUMO
O Ponto Empresarial, também chamado de propriedade comercial ou ponto
comercial, é um atributo conferido ao imóvel utilizado para o exercício da
atividade empresarial. Para poder desempenhar a atividade econômica o
empresário utiliza um imóvel, no qual instala o estabelecimento. A exploração
da atividade econômica pelo estabelecimento, num determinado imóvel, pode
agregar valores excepcionais ao imóvel. Esse valor agregado ao imóvel em
virtude da exploração da atividade empresarial é denominado ponto comercial.
O ponto em que está situado o estabelecimento físico, portanto, é que tem
um valor especial.1 Independentemente de quem seja o imóvel utilizado
1

Tatiana Bonatti Peres esclarece que“ A locação empresarial é a locação de imóvel urbano para fins
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para a instalação do estabelecimento empresarial físico (o imóvel pode ser
do próprio empresário ou o empresário pode ser locatário do imóvel que
pertence a terceiro) o ponto pertencerá ao empresário que contribuir com o
seu trabalho para a valorização.2Embora se expresse pelo lugar do exercício
da atividade, trata-se de um elemento abstrato, distinto do imóvel sobre o qual
recai. O ponto representa uma qualidade agrada ao imóvel pelo desempenho
da atividade empresarial.
PALAVRAS-CHAVE: Ponto Empresarial; Contrato de Locação Empresarial e
Ação Renovatória.
ABSTRACT
The Business Point, also called commercial property or business point, is an
attribute conferred on the property used for the exercise of business activity.
não residenciais, isto é, para finalidades comerciais ou industriais, exceto as finalidades agrícolas,
pecuárias, agropecuárias, extrativistas ou mistas, que são consideradas locações de imóvel
rural (por sua destinação), independentemente de sua localização. Tais locações são chamadas
de arrendamentos e regidas por outra lei especial, o Estatuto da Terra e seu Regulamento (Lei
4.504/1964 e Decreto 59.566/1966). A locação empresarial está regulada pela Lei do Inquilinato
(Lei 8.245/1991), a qual apresenta uma série de direitos ao locatário, que lhe são assegurados,
independentemente de previsão contratual, visando, dentre outras coisas, a proteção da atividade
empresária e do “ponto”. [...] Também não são consideradas locações empresarias, pois regidas
pelo Código Civil (arts. 565 a 578) e outras leis especiais, o arrendamento mercantil, em qualquer
de suas modalidades e as locações: (i) de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos
Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; (ii) de vagas autônomas de garagem ou de
espaços para estacionamento de veículos; (iii) de espaços destinados à publicidade; e (iv) em
apart-hotéis, hotéis–residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços
regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar.» PERES, Tatiana Bonatti.
Locação empresarial. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro
de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho,
Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/234/
edicao-1/locacao-empresarial
2
“Um elemento de relevância história par ao estabelecimento é o ponto comercial ou empresarial,
o local em que o empresário se estabelece, onde seus clientes sabem ondem o encontrar. [...]
Não se deve compreender o direito de inerência ao ponto empresarial como um bem incorpóreo.
Trata-se de um direito decorrente de um contrato de locação. Carece de autonomia como bem
jurídico reconhecido como produto do intelecto humano. Indubitavelmente é um valor agregado
ao Estabelecimento que pode ser transferido a eventual adquirente, uma vez que a Lei de Locações,
em seu art. 51, §1º, estende esse direito ao cessionário ou sucessor da locação.“MIGUEL, Paula
Castello. Estabelecimento empresarial no Código Civil. Tratado de Direito Comercial. Fabio
Ulhoa Coelho (coord.), volume 6: Estabelecimento Empresarial, Propriedade Industrial e Direito
da Concorrência. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 44.
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In order to perform the economic activity, the entrepreneur uses a property, in
which he installs the establishment. The exploitation of economic activity by the
establishment, in a given property, can add exceptional values to the property.
This value added to the property due to the exploitation of the business activity
is called a commercial point. The point at which the physical establishment is
situated, therefore, is that it has a special value.1 Regardless of who the property
is used for the installation of the physical business establishment (the property
can be owned by the entrepreneur or the entrepreneur can be renter of the
property that belongs to a third party) the point will belong to the entrepreneur
who contributes with his work for the valorization. Although expressed by the
place of the activity, it is an abstract element, distinct from the property on
which it falls. The point represents a quality pleasing to the property by the
performance of the business activity.
KEYWORDS: Ponto
Renovation Action.
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SUMÁRIO
1 Tutela Jurídica do Ponto Empresarial e Renovação Compulsória do Contrato
de Locação; 2 Requisitos e Procedimento da pretensão renovatória do Contrato
de Locação; 3 Exceções de retomada; 4 Fixação de aluguel provisório a pedido
do locador; 5 Direito ao recebimento de indenização; 6 Desapropriação do
imóvel utilizado pelo empresário locatário; 7 Locação built to suit; 8 Shoppings
Centers; Conclusão; Referências.
INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende apresentar aspectos referentes à tutela
jurídica da questão do ponto empresarial, bem como sua renovação compulsória
no contrato de locação, através de conhecimentos doutrinários e decisões de
tribunais, e previsão legal de locação de imóveis não residenciais a partir da Lei
de Locações.
Cabe destacar, os requisitos e o procedimento para obtenção de
renovação do contrato de locação empresarial, com o ingresso de ação
renovatória, estabelecida nos artigos 51 e seguintes, e nos artigos 71 e seguintes
da Lei nº 8.245/91.
De acordo com a disciplina legal, destaca-se a possibilidade da
retomada do imóvel pelo locador, necessitando fundamentar de forma pontual e
não genérica, os requisito não cumpridos pelo locatário; trata-se de exceção de
retomada, onde o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as ações renovatórias
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não se confundiriam com as demandas revisionais.
Questões referentes à fixação de aluguel provisório a pedido do
locador, no curso do processo renovatório; direito de recebimento de indenização
quando do pedido de desocupação do imóvel, ou por desapropriação do imóvel
utilizado pelo empresário locatário, merecem atenção e possibilitam ingresso
no Judiciário para pleitear o ressarcimento.
A Locação built to suit, quando ajustada dessa forma, obedecerá às
condições livremente pactuadas no contrato respectivo, segundo a própria Lei
de Locações.
Por fim, as locações em shoppings centers, seguindo a locação built
to suit, também apresentará condições livremente ajustadas entre as partes,
pois as possibilidades de estipulação de cláusulas peculiares nestes contratos
se justificam, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visando
permitir a obtenção do fim econômico desejado.
1 TUTELA JURÍDICA DO PONTO EMPRESARIAL E RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
A tutela jurídica do ponto comercial pode se expressar por duas formas.
Primeiramente, a tutela jurídica do ponto pode ocorrer por responsabilização
civil decorrente de danos emergentes ou lucros cessantes. Se a atividade for
exercida em imóvel próprio, o empresário proprietário poderá ser indenizado
por danos causados ao imóvel ou por ilegítima privação da utilização do bem.
Se o empresário explorar a atividade em imóvel alheio, caso sejam praticados
danos ou embaraços ao uso do bem, as indenizações pelos danos emergentes
deverão ser pagas ao proprietário do imóvel (locador) e os lucros cessantes ao
empresário locatário.
A responsabilização civil, nesses casos, será orientada pelas normas
gerais do Direito Civil. De outro lado, nos casos em que o empresário explorar a
atividade em imóvel alheio, na condição de locatário, a tutela jurídica do ponto
também pode ocorrer pela efetivação do direito de permanência no imóvel
ou pelo pagamento de indenização decorrente da ausência de renovação do
contrato de locação, ajustado conforme alguns parâmetros legais.
Como o ponto empresarial é um dos fatores preponderantes para o
sucesso empresarial3, o empresário tem interesse em permanecer exercendo
“[...] O aspecto geográfico ganha importância, visto que a principal característica do
estabelecimento empresarial, sua capacidade de gerar lucros ao titular (goodwill), sofre influência
direta do local onde está instalado. Outra consequência é a valorização do próprio imóvel
em função da atividade econômica ali explorada. [...] Não só o mercado reconhece o aspecto
econômico pertinente ao ponto comercial, sendo também abrigado pelo direito positivo, se
3
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a sua atividade no mesmo local.4 A proteção jurídica desse interesse é
denominada por Fabio Ulhoa de direito de inerência ao ponto empresarial.
Para garantir o exercício do direito de inerência ao ponto empresarial
o legislador incluiu no ordenamento jurídico a possibilidade de o empresário
locatário pretender a renovação compulsória do contrato de locação.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o cabimento da ação
renovatória não estaria adstrito ao imóvel para onde convergeria a clientela,
mas se irradiaria para todos os imóveis locados com o fim de promover o pleno
desenvolvimento da atividade empresarial. Isso porque, em última análise, todos
esses imóveis contribuiriam para a manutenção ou crescimento da clientela.
Assim, seria juridicamente possível a pretensão de renovação compulsória
de contrato de locação empresarial fundamentada na instalação de antena de
celular em imóvel locado pelo empresário.5
O fundamento principal da decisão radica-se no entendimento de que
uma antena de celular instalada em imóvel locado caracteriza fundo de comércio.
Logo, admitir-se-ia o manejo da pretensão renovatória, nos termos do artigo 51
da Lei n. 8.245/91. A Ministra Relatora, Nancy Andrigui, destacou que o ponto
empresarial, por ser um dos bens incorpóreos utilizados pelo empresário para o
exercício da empresa, precisa receber tutela e proteção jurídica.
Nesse sentido, ao lembrar que a ação renovatória constitui um
instrumento importante de proteção do Ponto Empresarial, a relatoria
constituindo um dos fundamentos da proteção outorgada ao estabelecimento empresarial.
Portanto, é um direito subjetivo, considerado um bem imaterial (art. 83, III, do CC), dotado
de valor econômico, atrelado ao estabelecimento empresarial instalado no local e, portanto,
elemento integrante deste. [...] O ponto comercial é juridicamente protegido, independentemente
do título sob o qual o empresário ali se encontra, se mediante uma relação obrigacional (locação)
ou pela propriedade do imóvel, variando a forma da tutela jurídica. ” BARBOSA, Pedro Henrique
Laranjeira. Locação empresarial. Tratado de Direito Comercial. Fabio Ulhoa Coelho (coord.),
volume 6: Estabelecimento Empresarial, Propriedade Industrial e Direito da Concorrência. 1ª
ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.121. Acesso em https://jus.com.br/artigos/79433/notificacao-dolocatario-para-desocupacao-do-imovel.
4
[...] cumpre distinguir o ponto comercial e o direito à renovação do contrato de locação
empresarial. O primeiro corresponde ao direito subjetivo que detém o empresário sobre o local em
que está instalado o estabelecimento, adquirido por meio da aquisição da propriedade ou através
de relação jurídica obrigacional, não dependendo do último para existir. O direito à renovação
compulsória também é direito, mas diferente do ponto comercial. É direito de caráter misto, já
que está fundado em uma relação jurídica e se manifesta sobre um bem imóvel, sendo oponível
erga omnes.” BARBOSA, Pedro Henrique Laranjeira. Locação empresarial. Tratado de Direito
Comercial. Fabio Ulhoa Coelho (coord.), volume 6: Estabelecimento Empresarial, Propriedade
Industrial e Direito da Concorrência. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.121. Acesso em https://jus.
com.br/artigos/79433/notificacao-do-locatario-para-desocupacao-do-imovel.
5
REsp 1790074/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 28/06/2019.
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realçou que a previsão legal concretiza “a intenção do legislador de evitar o
locupletamento do locador, inibindo o intento de se aproveitar da valorização
do imóvel resultante dos esforços empreendidos pelo locatário no exercício
da atividade empresarial”. Disse, ainda, que “o cabimento da ação renovatória
não está adstrito ao imóvel para onde converge a clientela, mas se irradia para
todos os imóveis locados com o fim de promover o pleno desenvolvimento da
atividade empresarial, porque, ao fim e ao cabo, contribuem para a manutenção
ou crescimento da clientela”.
A preocupação do legislador em proteger os interesses dos empresários
não é nova. O Decreto nº 24.150/1934, conhecido como lei de luvas, passou a
regulamentar as condições e processo de renovamento dos contratos de locação
de imóveis destinados a fins comerciais ou industriai, justamente para proibir
que os locadores condicionassem a renovação dos contratos de locação ao
pagamento de quantias exorbitantes pelos empresários locatários.
Segundo o art. 29 do referido Decreto, são nulas de pleno direito
cláusulas do contrato de locação que estabelecerem o pagamento antecipado
de alugueis, por qualquer forma que seja, benefícios e especiais ou
extraordinários, e nomeadamente “luvas” e imposto sobre a renda, bem como
a rescisão dos contratos pelo só fato de fazer o locatário concordata preventiva
ou ter decretada a sua falência.
O Código Comercial de 1850 tratou detalhadamente da locação comercial.
Segundo o art. 226, a locação mercantil é o contrato pelo qual uma das partes se
obriga a dar à outra, por determinado tempo e preço certo, o uso de alguma coisa, ou
do seu trabalho. O que dá a coisa ou presta serviço chama-se locador, e o que a toma
ou aceita o serviço, locatário. O art. 227, por seu turno, previa que o locador seria
obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada no tempo e na forma do contrato;
pena de responder pelos danos provenientes da não-entrega.
A Lei nº 6.649⁄79, que passou a regular a locação predial urbana previu
no art. 1º, §2º, que as locações para fins comerciais ou industriais continuariam
regidas pelo Decreto nº 24.150/1934.
Essa situação perdurou até o advento da Lei nº 8.245/91, que passou
a disciplinar o contrato de locação para fins não residenciais.
2 REQUISITOS E PROCEDIMENTO DA PRETENSÃO RENOVATÓRIA DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO
O exercício do direito de exigir a renovação compulsória do contrato
de locação está condicionado ao preenchimento de alguns requisitos legais.
A matéria está disciplinada, basicamente, nos artigos 51 e seguintes e
71 e seguintes da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).
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Antes de analisar os detalhes da pretensão renovatória é recomendável
lembrar que, não obstante a incidência das mencionadas normas, se o contrato
de locação for realizado entre empresários, o ajuste deve também ser orientado
pelas regras gerais que disciplinam os negócios jurídicos empresariais.6 Nesse
caso, aplicam-se, por exemplo, algumas diretrizes constantes dos enunciados
das Jornadas de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal - CJF.
O enunciado número 24 das Jornadas de Direito Comercial do
Conselho da Justiça Federal – CJF dispõe que os contratos empresariais
coligados, concretamente formados por unidade de interesses econômicos,
permitem a arguição da exceção de contrato não cumprido, salvo quando a
obrigação inadimplida for de escassa importância.
De outro passo, o enunciado número 26 das Jornadas de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal – CJF prevê que o contrato
empresarial cumpre sua função social quando não acarreta prejuízo a direitos
ou interesses, difusos ou coletivos, de titularidade de sujeitos não participantes
da relação negocial.
No mesmo sentido, o enunciado número 28 das Jornadas de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal – CJF reconhece que em razão do
profissionalismo com que os empresários devem exercer sua atividade, os
contratos empresariais não podem ser anulados pelo vício da lesão fundada
na inexperiência. Por fim, o enunciado número 29 das Jornadas de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal – CJF propõe que se aplicam
aos negócios jurídicos entre empresários a função social do contrato e a
boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), em conformidade com as
especificidades dos contratos empresariais.
A petição inicial da ação renovatória, nos termos do art. 72 da Lei de
Locações, além de preencher os requisitos do art. 319 do Código de Processo
Civil, deverá ser instruída com: i) prova do preenchimento dos requisitos
indicados nos incisos I, II e III do art. 51; ii) prova do exato cumprimento do
contrato em curso; iii) prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram
sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; iv) indicação clara e precisa
das condições oferecidas para a renovação da locação; v) indicação do fiador
quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação
do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no ministério da
fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado
civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde
logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; vi)
As normas referidas nesse capítulo foram extraídas dos seguintes endereços: https://www.
camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884 e http://www4.planalto.
gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1.
6
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prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita
os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; vii) prova,
quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível
ao proprietário.
Nos moldes do art. 319, do Código de Processo Civil, petição inicial
indicará: i) o juízo a que é dirigida; ii) os nomes, os prenomes, o estado civil,
a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; iii) o fato e os
fundamentos jurídicos do pedido; iv) o pedido com as suas especificações; v)
o valor da causa; vi) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade
dos fatos alegados; e vii) a opção do autor pela realização ou não de audiência
de conciliação ou de mediação.
Com relação aos requisitos subjetivos, Ricardo Negrão (NEGRÃO,
2019, p. 172) destaca que o locatário deve sempre demonstrar que é empresário
individual, Empresa individual de responsabilidade limitada ou sociedade. Em
caso de morte, o autor deverá demonstrar que é sócio sobrevivente ou sucessor,
com legitimidade para propositura da demanda.
Nas hipóteses de sublocação total, cessão, arrendamento ou
usufruto do estabelecimento empresarial, por ato inter vivos, o sublocatário,
cessionário, arrendatário ou usufrutuário, respectivamente, poderão deduzir
a pretensão renovatória desde que as transferências tenham sido consentidas
pelo locador. Ainda com relação à legitimidade, se o contrato autorizar a
utilização do imóvel por sócio, a pretensão renovatória poderá ser deduzida
pela sociedade ou pelo sócio.
Acerca da legitimidade, apesar de nos dedicarmos ao estudo das
demandas renovatórias que envolvem empresários, é válido lembrar que o art.
51, § 4º, da Lei nº 8.245/91, ampliou o acesso à demanda renovatória para
alguns agentes econômicos que não se enquadram no conceito jurídico de
empresário, conforme o art. 966 do Código Civil.
O mencionado artigo 51, §4º, prevê que o direito a renovação do
contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com
fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos
previstos na lei. Sobre essa questão, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que “[...] com a entrada em vigor da nova Lei de Locações (Lei nº
8.245⁄91), que, por sua vez, tratou expressamente do tema, ampliou-se o direito
à renovação, que deixou de visar apenas à proteção do fundo de comércio, para
também proteger as outras atividades empresariais, e até as sociedades civis que
não têm como objeto a atividade empresarial, desde que visem o lucro. É o caso
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das escolas, das clínicas, consultórios, etc. [...]”7
O mencionado artigo 51 elenca alguns requisitos essenciais para a
pretensão renovatória.
O primeiro requisito indicado na lei é a existência de um contrato
escrito. Embora a locação, de modo geral, seja um contrato em que não se exige
forma escrita, para dar ensejo à propositura da ação renovatória o empresário
locatário deve ter firmado um contrato necessariamente escrito.
Além de escrito, somente a contratação por tempo determinado, de
no mínimo 5 anos, dará ensejo à ação renovatória. Em todo o caso, admitese a soma de contratos por tempo determinado (acessio temporis), desde que
não haja solução de continuidade entre eles. Divergindo do posicionamento
majoritário Fabio Ulhoa Coelho que seria possível a suma de contratos por
tempo indeterminado para alcançar o prazo de cinco anos.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “[...] o ressarcimento
pelo fundo de comércio requer o preenchimento dos requisitos elencados na Lei
8.245⁄91, socorrendo apenas a locação não residencial por prazo determinado
sujeita à renovação compulsória.
Na situação em apreço, é inconteste que o contrato de locação
subjacente à controvérsia não tem destinação residencial, mas foi firmado por
prazo indeterminado, asserção que, inclusive, se extrai da sentença de primeiro
grau (fls. 1.020). Destarte, não se tratando de locação passível de renovação
compulsória, e não havendo nos autos sequer notícia de pleito renovatório,
incabível a indenização pelo fundo de comércio, consoante os rígidos contornos
traçados na Lei 8.245⁄91. [...]8
O posicionamento majoritário, portanto, é no sentido de que a soma
de prazos (accessio temporis) só será admitida entre contratos por tempo
determinado, ainda não vencidos. Excepcionalmente o Superior Tribunal de
Justiça admite a accessio temporis entre contratos já vencidos, desde que não
haja descontinuidade entre os contratos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “[...]
Embora inadmitida na letra mesma da lei atualmente em vigor, a existência
de hiato entre os contratos escritos, por “ininterruptos” os prazos contratuais
a serem somados, esta Corte Superior de Justiça firmou sua jurisprudência no
sentido de afirmar a possibilidade do accessio temporis, mesmo após a edição
da Lei nº 8.245/91, nas hipóteses em que for curto o período existente entre os
contratos escritos. 2. Em hipóteses tais, em que mediou período razoável entre
STJ, REsp 1323410/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/11/2013, DJe 20/11/2013.
8
STJ, REsp 1060300/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 20/09/2011.
7
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os contratos escritos - dezesseis meses -, não há como se ter como admissível a
accessio temporis. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. [...]”9
Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
prazo máximo de prorrogação do contrato locatício não residencial estabelecido
em ação renovatória é de cinco anos.10
Para pretender a renovação compulsória o empresário locatário
também deverá provar que exerce regularmente a mesma atividade empresarial,
nos últimos 3 anos que antecedem o pedido de renovação.
Este requisito serve para demonstrar que o empresário já se consolidou
fisicamente na região em que se encontra o ponto, por conseguinte, possui uma
clientela que precisa preservar.
Sob pena de decadência, o empresário locatário deverá propor a ação
renovatória nos 6 (seis) primeiros meses do último ano de vigência do contrato
que se pretende renovar. Considerando a natureza decadencial do prazo,
aplicam-se as disposições do art. 132, §3, do Código Civil e da Lei nº 810/49,
que define o ano civil. De acordo com o art. 132, §3º, salvo disposição legal ou
convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo,
e incluído o do vencimento.
Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de
início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Nos termos da Lei nº
810/49: i) considera-se ano o período de doze meses contado do dia do início
ao dia e mês correspondentes do ano seguinte; ii) considera-se mês o período
de tempo contado do dia do início ao dia correspondente do mês seguinte; e iii)
quando no ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente ao do
início do prazo, este findará no primeiro dia subsequente.
Preenchidos todos os requisitos, caso a petição inicial esteja adequada,
o juiz determinará a citação do locador.
Se a demanda for proposta pelo sublocatário do imóvel ou de parte
dele, como regra, o sublocador e o locador serão citados como litisconsortes.
3 EXCEÇÕES DE RETOMADA
Citado, o locador poderá apresentar resposta no prazo legal. As matérias
que poderão ser deduzidas pelo locador por ocasião de sua resposta, denominadas
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO. HIATO
LONGO ENTRE CONTRATOS ESCRITOS. ACCESSIO TEMPORIS. INADMISSÃO.
PRECEDENTES - STJ, AgRg no REsp 61.436/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 17/04/2006.
10
Jurisprudência em Teses – Edição nº 53. AgInt no AREsp 1236687/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018
9
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exceções de retomada, estão elencadas no art. 72 da Lei de Locações.
O locador poderá apresentar as seguintes exceções de retomada: Em
primeiro lugar, o locador poderá alegar que a pretensão do locatário não atende
aos requisitos legais lei. Ao alegar que o locatário não preenche os requisitos
legais, o locador deve demonstrar pontualmente, de maneira fundamentada,
quais os requisitos legais que não foram atendidos pelo locatário pretendente.
Não basta, portanto, mera alegação genérica de não estão presentes requisitos
legais. Ademais, a despeito da carência de algum elemento, tratando-se de vício
sanável, a parte autora poderá suprir a falta e regularizar a pretensão.
O locador também poderá alegar que a proposta do locatário é
inferior ao valor locativo real do imóvel na época da renovação, valorização
trazida por aquele ao ponto ou lugar. Quando houver alegação de que o valor
da proposta de aluguel do locatário é inferior ao valor locativo real do imóvel,
o locador tem o ônus de apresentar objetivamente as condições de locação que
repute ser adequadas.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as ações renovatórias não
se confundiriam com as demandas revisionais. Na demanda revisional, segundo
o STJ, as acessões realizadas pelo locatário não deveriam consideradas no
cálculo do novo valor do aluguel, para um mesmo contrato. Essas acessões,
no entanto, poderiam ser consideradas para a fixação do aluguel por ocasião da
renovatória no novo contrato11.
Também poderá ser alegada a existência de uma proposta de locação
por parte de terceiro, em condições mais vantajosas que as ofertadas pelo locatário
pretendente. Nessa hipótese o locador deverá demonstrar objetivamente, e de
maneira detalhada, os termos da proposta do terceiro. O locador tem de juntar
prova documental da mencionada proposta, subscrita pelo terceiro e por duas
testemunhas, com clara indicação do ramo que pretende explorar. Não poderá
haver exploração, no entanto, de atividades do mesmo do locatário.
O locatário poderá, em réplica, aceitar as mencionadas condições
para obter a renovação do contrato. Se realmente for demonstrada a vantagem
da proposta de terceiro e o locatário não puder cobrir a proposta, no caso de
cessação do contrato por esse motivo, na sentença de improcedência do pedido
renovatório o juiz poderá fixar um valor de indenização a ser pago pelo locador
ao locatário. O locador e o terceiro proponente serão solidariamente responsáveis
pelo pagamento dos valores indenizatórios fixados em decorrência da negativa
de prorrogação do contrato de locação.
Além disso, defesa do locador poderá ser fundada no inciso I, do art.
52, da Lei de Locações. O referido dispositivo prevê que o locador não estará
REsp 1411420/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 19/05/2015, REPDJe 01/02/2016, DJe 12/11/2015.
11
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obrigado a renovar o contrato se, por determinação do Poder Público, tiver
que realizar no imóvel obras que impliquem transformação radical do bem,
ou que, independentemente de determinação do Poder Púbico, fará relevantes
modificações no imóvel, capazes de aumentar significativamente o seu valor ou
a sua utilidade negocial.
Assim, caso o imóvel tenha de ser submetido a obras dessas naturezas
será reputada legítima a recusa da prorrogação do contrato de locação. De todo
modo, a defesa do locador não poderá ser genericamente apresentada, sem
demonstração efetiva da configuração da hipótese legal. Logo, o locador tem
o ônus de provar que realmente houver a determinação do Poder Público ou
que de fato realizará as obras de relevante modificação do imóvel, mediante
apresentação de relatório pormenorizado dessas obras, assinados por engenheiro,
com indicação de estimativa de valorização do imóvel.
O locador poderá, ainda, nos termos do inciso II, do art. 52, da Lei
de Locações, apresentar exceção de retomada fundamentada na pretensão de
utilização do imóvel por ele próprio ou para a transferência de estabelecimento
empresarial, existente há mais de um ano.
A pretensão da retomada do imóvel, nesse caso, só será legítima se o
estabelecimento que se pretende transferir pertença à pessoa jurídica cuja maioria
do capital social pertença ao locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.
Nesse caso não poderá haver utilização do imóvel para realização de
atividade empresarial do mesmo ramo do locatário, exceto se a locação também
contemplar o fundo de comércio, com as correspondentes instalações. Essa
exceção de retomada não é admitida nas locações de shopping center.
Se, no prazo de três meses, contados da entrega da posse do imóvel,
o locador não lhe der o destino alegado e não iniciar as obras, o locatário terá
direito de pretender o pagamento de indenização, nos termos do art. 52, §3º, da
Lei de Locações.
4 FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO A PEDIDO DO LOCADOR
Por ocasião da contestação o locador poderá requerer a fixação de
aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato
a ser renovado. O valor do aluguel provisório não poderá ser superior a oitenta
por cento do valor indicado no pedido.
Nesse sentido, caso haja requerimento do locador, o juiz poderá
estabelecer na sentença periodicidade de reajustamento do aluguel diversa da
prevista no contrato renovando.
Conforme previsto no art. 73 da Lei de Locações, renovado o
contrato pela procedência do pedido, as diferenças dos aluguéis vencidos serão
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executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.
De outro lado, julgado improcedente o pedido, não sendo renovado o
contrato de locação, havendo pedido expresso na contestação, o juiz determinará
a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias
para a desocupação voluntária. A expedição do mencionado mandado está
condicionada ao prévio requerimento do locador na contestação.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é indispensável a
notificação pessoal do locatário por meio de mandado de despejo, no qual
conste o prazo de 30 dias, disposto no art. 74 da Lei n. 8.245/91, para que
proceda à desocupação do imóvel em execução provisória.12 Segundo a Corte
a notificação será necessária para que se proceda à desocupação do imóvel em
execução provisória de sentença que julgou improcedente ação renovatória.13
Nas sanções de despejo, renovatória ou revisional, também segundo
o STJ, o recurso de apelação terá apenas efeito devolutivo, nos termos do
art. 58, inciso V, da Lei n 8.245/1991. Foi decidido, contudo, que, em casos
excepcionais, o relator pode atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nas
ações de despejo, renovatória ou revisional, nos termos do art. 558, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.14
5 DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
Como visto, em alguns casos, sobretudo os indicados no art. 52, §3º,
da Lei de Locações, o empresário locatário que tiver de desocupar o imóvel
poderá exigir o pagamento de indenização cujos valores correspondam a danos
emergentes ou lucros cessantes.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o referido
dispositivo busca “[...] evitar a retomada insincera, assegurando ao locatário
o direito de vir a ser ressarcido pelos danos causados pelo locador que se
utiliza indevidamente da prerrogativa legal, empregando-a como subterfúgio
especulativo, conferindo destinação diversa da declarada ou, ainda, quedandose inerte pelo prazo de três meses contados da entrega do imóvel [...]”15
O valor da indenização a ser fixado pelo juiz pode ser apurado com apoio
de profissionais especializados no valuation (avaliação) de negócios, conforme
parâmetros contábeis usualmente aceitos. A aferição do valor econômico e do
Jurisprudência em Teses – Edição nº 53.
AgRg nos EDcl no AREsp 389.671/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014.
14
Jurisprudência em Teses – Edição nº 53
15
STJ, REsp 141.576/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em
21/08/2003, DJ 22/09/2003.
12
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valor de mercado do empreendimento, dependendo das peculiaridades do caso
concreto, pode ser feita também pela utilização de outros métodos eficientes
para alcance dos propósitos avaliativos. (BARBOSA, 2015, p. 131)16
Para o Superior Tribunal de Justiça o direito à indenização pelo fundo
de comércio está intrinsecamente ligado ao exercício da ação renovatória
prevista no art. 51 do referido diploma. A corte também reconheceu que se
aplicam, por analogia, os direitos de indenização e retenção previstos no art. 35
da Lei de Locações às acessões edificadas no imóvel locado.17
Em síntese, o direito ao recebimento de indenização por parte do
locatário existirá se a desocupação ocorrer em virtude da alegação de melhor
proposta de terceiro, se o locador, no prazo de três meses, contados da entrega
da posse do imóvel, não lhe der o destino alegado ou não iniciar as obras
essenciais. De todo modo, não haverá direito à indenização na hipótese em que
a proposta do locatário não atender ao valor locativo real do imóvel, descontada
a valorização decorrente da atividade do locatário
O Superior Tribunal de Justiça decidiu não ser devida indenização de
lucros cessantes antes do início de atividade empresarial (Resp. 1750233)18. No caso
julgado o empresário pretendia o recebimento de indenização por lucros cessantes,
fundado na ausência de entrega de empreendimento imobiliário no qual alugaria
uma loja. Por ocasião do julgado o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que se
a atividade empresarial do requerente ainda não tinha se iniciado não seria possível
aferir a probabilidade de que os lucros pretendidos de fato ocorreriam.
A ministra Nancy Andrighi, também destacou a distinção entre lucros
cessantes e perda de uma chance. O lucro cessante, previsto no Código Civil,
segundo a relatora representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de
lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor.
O reconhecimento dos lucros cessantes, disse, exige mais do que a
simples possibilidade de realização do lucro; requer probabilidade objetiva e
circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência
do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros
cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta”.
O entendimento desta corte é no sentido de não admitir a indenização
por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros
hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria aqueles que
BARBOSA, Pedro Henrique Laranjeira. Locação empresarial. Tratado de Direito Comercial.
Fabio Ulhoa Coelho (coord.), volume 6: Estabelecimento Empresarial, Propriedade Industrial e
Direito da Concorrência. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.131.
17
Jurisprudência em Teses – Edição nº 53
18
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1
787602&num_registro=201801555630&data=20190208&formato=PDF
16
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supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que
sequer foi iniciada”. Perda de uma chance, sem previsão expressa, de outro
lado, é um instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e
jurisprudência brasileiras.
A teoria da perda de uma chance reconhece que a prática de um ato
ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor
gera o dever de indenizar. Foi feita menção ao Resp. 1.190.180 que definiu
a perda de uma chance como algo intermediário entre o dano emergente e
os lucros cessantes. A ministra reafirmou, portanto, que nos lucros cessantes
haveria uma vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance haveria uma
probabilidade perdida de se auferir a vantagem.
6 DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO EMPRESÁRIO LOCATÁRIO
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
desapropriação de imóvel pode gerar, em favor do locatário, direito indenizatório
atinente ao fundo de comércio.19
A Corte, porém, entende que a indenização pela perda do fundo de
comércio, quando pleiteada por terceiro, locatário do imóvel expropriado,
depende da propositura de demanda autônoma para reconhecimento desse
direito. Logo, essa pretensão não pode ser concretizada na própria ação de
desapropriação.20
7 LOCAÇÃO BUILT TO SUIT
A locação built to suit está prevista no artigo 54-A, da Lei de Locações.
Esta modalidade de locação não residencial de imóvel urbano ocorre
quando o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma,
por si mesmo ou por terceiros, do imóvel a ser locado, por tempo determinado.
AgInt no AREsp 1593879/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 275.586/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2013; REsp 1.395.221/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013; REsp 1.337.295/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2014.
20
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR FUNDO DE COMÉRCIO PELO
LOCATÁRIO DO IMÓVEL EXPROPRIADO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO
PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A indenização pela perda do fundo de
comércio quando pleiteada por terceiro, locatário do imóvel expropriado, exige o ajuizamento de
ação própria destinada à busca desse direito, não cabendo a tal pleito a Ação de Desapropriação.
2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1258122/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016)
19
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O pretendente à locação é quem irá impor os parâmetros para a
aquisição, construção ou reforma do bem.
Nas locações ajustadas dessa forma prevalecerão as condições
livremente pactuadas no contrato respectivo.
Considerando as particularidades deste negócio, as partes poderão
contratar a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo
de vigência do contrato de locação.
Além disso, se houver denúncia antecipada do vínculo locatício pelo
locatário, este deverá pagar a multa convencionada, que não excederá, porém, a
soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação.
Sobre esse tema, o enunciado número 25 das Jornadas de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal – CJF preconiza que a revisão do
contrato por onerosidade excessiva fundada no Código Civil deve levar em
conta a natureza do objeto do contrato. Nas relações empresariais, deve-se
presumir a sofisticação dos contratantes e observar a alocação de riscos por
eles acordada.
Na mesma perspectiva, o enunciado número 67 das Jornadas de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal – CJF reconhece que na locação
built to suit, é válida a estipulação contratual que estabeleça cláusula penal
compensatória equivalente à totalidade dos alugueres a vencer, sem prejuízo da
aplicação do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil.
8 SHOPPINGS CENTERS
A autora Tatiana Bonatti Peres explica que os Shoppings Centers (ou
centros de compras) correspondem a empreendimentos de grandes proporções
que reúnem variadas lojas, de múltiplos seguimentos, com diversos donos.
Vale dizer, inúmeros estabelecimentos empresariais distintos, explorados por
diversos empresários. A configuração dos estabelecimentos é objetivamente
planejada, segundo determinadas peculiaridades (tenant mix), com a exploração
de marcas renomadas no mercado (as lojas âncora) destinadas a atrair clientela
para marcas menos conhecidas (lojas satélites), sob administração única.
Os produtos e serviços são oferecidos com comodidades específicas,
como climatização, estacionamento, espaços de lazer, segurança etc. Embora
os contratos em shopping center, favoreçam a liberdade contratual, eles estão
sujeitos ao controle judicial, notadamente no caso de abusos. (PERES, 2017)21
PERES, Tatiana Bonatti. Shopping center. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial.
Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo:
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017.
21
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As relações locatícias entre lojistas e empreendedores de shopping
center são mencionadas no artigo 54 da lei de locações. Nos contratos de
locação em shopping center, segundo a orientação legislativa, deve prevalecer
a autonomia das partes. Assim, salvo algumas condições impostas pela lei,
devem ser observadas condições livremente pactuadas nos contratos realizados
entre lojistas e empreendedores de shopping center.
A despeito da liberdade contratual, a lei prevê que o empreendedor
não poderá cobrar do locatário em shopping center despesas referentes a: i)
obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;
ii) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como
das esquadrias externas; iii) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela
dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação; iv)
obras ou substituições de equipamentos, que consistam em modificações do
projeto ou do memorial descritivo da data do habite-se; e v) obras de paisagismo
nas partes de uso comum.
De todo modo, todas as despesas a cargo do locatário devem ser
previamente indicadas e justificadas em orçamento, salvo nos casos de urgência
ou força maior, devidamente demonstradas. O locatário poderá, a cada sessenta
dias, por si ou entidade de classe que o represente, exigir a comprovação das
referidas hipóteses.
Assim como ocorre nas locações built to suit, por ter características
muito peculiares, nas locações em shopping center prevalecerão as condições
livremente ajustadas entre as partes. As possibilidades de estipulação de
cláusulas peculiares nos contratos de shopping center se justificam, segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para permitir que as partes
obtenham o fim econômico almejado.
Entre essas cláusulas, se destacam a res sperata, a previsão de aluguel
mínimo, de aluguel percentual, de aluguel dobrado no mês de dezembro,
de fiscalização da contabilidade, de imutabilidade do ramo de negócio, de
impossibilidade de cessão ou sublocação, além da cláusula de raio. 22
O autor Fabio Ulhoa Coelho ensina que o contrato realizado entre
o lojista e o empreendedor do shopping center é um contrato de locação, com
cláusulas especiais, alinhadas às características próprias de empreendimentos
dessa natureza. As referidas cláusulas, basicamente, tratam das remunerações
que deverão ser pagas pelo lojista ao empreendedor do shopping center, a
exemplo das disposições que preveem pagamento de aluguel em parcela fixa,
reajustável segundo índices e periodicidades específicas, ao lado de pagamentos
proporcionais ao faturamento do locatário.
STJ, REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
10/05/2016, DJe 20/06/2016.
22

159

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Os valores das parcelas variáveis poderão ser apurados por auditorias
das contas do locatário, feitas pelo locador, inclusive com acesso a documentos
e dados sobre a atividade econômica do locatário. Em períodos de excepcional
estímulo ao consumo, como em datas festivas, os empreendedores promovem
sorteios entre os consumidores, usualmente mediante a distribuição de cupons
numerados em quantidade proporcional ao valor da compra realizada.
Além da finalidade atrativa da clientela, esses sorteios também se
destinam ao controle do faturamento dos lojistas. (COELHO, 2012, p. 200)
O enunciado número 30 das Jornadas de Direito Comercial do Conselho da
Justiça Federal – CJF prevê que nos contratos de shopping center, a cláusula
de fiscalização das contas do lojista é justificada desde que as medidas
fiscalizatórias não causem embaraços à atividade do lojista.
O autor Barcellos lembra da existência de outras espécies de centros
comerciais semelhantes ao shopping center. O shopping center seria uma
espécie peculiar do gênero centro comercial, diversa de outras concentrações
de comércio, como galerias de lojas, lojas de departamentos ou hipermercados.
As grandes lojas de departamentos e os hipermercados diferem dos shoppings
centers porque são exploradas diretamente pelo empresário titular do
estabelecimento.
Nesses espaços, ainda que terceiros aluguem áreas específicas para
exploração de atividades econômicas secundárias, como salões de beleza e
lanchonetes, a entidade de conjunto se sobressai. Logo, ao contrário do que se
passa nos shoppings centers, nas lojas de departamentos e hipermercados há
concentração no exercício das atividades e não desconcentração com vários
autônomos e distintos, cada qual com o seu estabelecimento, exercendo sua
empresa individualmente. No shopping, as atividades são realizadas de forma
integrada, porém inúmeros empresários, com autonomia limitada.
Essa é a diferença, com relação às galerias, nas quais os lojistas têm
completa autonomia. No shopping center há renuncia parcial da autonomia
pelos lojistas que, ao contratarem com o empreendedor, assumem inúmeras
obrigações de fazer e não fazer, objetivando, conjuntamente, praticar atividades
empresariais de maneira integrada. Portanto, embora sejam realidades
imobiliárias semelhantes, o shopping center se distingue dos demais centros
de comércio maneira peculiar de integração empresarial que representa.
(BARCELOOS, 2015, p. 139)23
O enunciado número 83 das Jornadas de Direito Comercial do
Conselho da Justiça Federal – CJF prevê que o complexo edilício constituído
BARCELLOS, Rodrigo Arantes. Shopping center. Tratado de Direito Comercial. Fabio Ulhoa
Coelho (coord.), volume 6: Estabelecimento Empresarial, Propriedade Industrial e Direito da
Concorrência. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 139.
23
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por unidades condominiais comerciais autônomas, sem exploração econômica
coordenada de forma unitária, ainda que chamado “shopping do tipo vendido”,
não caracteriza contrato de shopping center.
CONCLUSÃO
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o shopping center deve
reparar o cliente pelos danos morais decorrentes de tentativa de roubo, não
consumado apenas em razão de comportamento do próprio cliente, ocorrida
nas proximidades da cancela de saída de seu estacionamento, mas ainda em
seu interior. REsp 1.269.691-PB, Rel. originária Min. Isabel Gallotti, Rel. para
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/11/2013.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a receita proveniente
da locação de vagas em estacionamento de shopping center ou de centros
comerciais de prestação de serviços ou de venda de produtos, integra a base
de cálculo da COFINS, mesmo que esses estejam constituídos na forma
de condomínio e que não haja a intervenção de terceira pessoa jurídica
empresária. REsp 1.301.956-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
10/2/2015, DJe 20/2/2015.
A Corte também decidiu não ser abusiva a mera previsão contratual
que estabelece a duplicação do valor do aluguel no mês de dezembro em
contrato de locação de espaço em shopping center. REsp 1.409.849-PR, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/4/2016, DJe 5/5/2016
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que,
em tese, não é abusiva a previsão, em normas gerais de empreendimento de
shopping center (“estatuto”), da denominada “cláusula de raio”, segundo a
qual o locatário de um espaço comercial se obriga - perante o locador - a não
exercer atividade similar à praticada no imóvel objeto da locação em outro
estabelecimento situado a um determinado raio de distância contado a partir
de certo ponto do terreno do shopping center. REsp 1.535.727-RS, Rel. Min.
Marco Buzzi, julgado em 10/5/2016, DJe 20/6/2016.
Portanto, ainda que, no contrato de locação estabelecido com o
empreendedor de shopping center, conste como locatário apenas o sócio
majoritário, de acodo com o Superior Tribunal de Justiça, a sociedade
empresária possui legitimidade ativa ad causam concorrente para pleitear
indenização por danos ao estabelecimento instalado no centro comercial.
REsp 1.358.410-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado
em 4/8/2016, DJe 5/9/2016.
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RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo estudar e investigar o efetivo trabalho
desenvolvido pelas Igrejas cristãs na efetivação das políticas públicas,
traduzidas por ações sociais para a consecução dos objetivos fundamentais
preceituados nos arts. 1º, 3º e 4º da Constituição brasileira, relativos à dignidade
da pessoa humana, à construção de uma sociedade justa e solidaria, à garantia
do desenvolvimento nacional e à erradicação da pobreza e a marginalização e
redução das desigualdades sociais e regionais. Para concretização dos objetivos
do presente artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas, utilizando-se o
método dedutivo, na doutrina sobre o Direito Constitucional, bem como em
livros, artigos científicos e sítios da internet que abordam os temas de assistência
social e projetos sociais conduzidos pelas Igrejas cristãs no Brasil. Sabendo-se
que o Estado é deficiente na efetivação dos direitos fundamentais previstos na
Constituição, a pesquisa mostra de forma clara e por intermédio de exemplos
de projetos sociais que as Igrejas cristãs trabalham em complemento ao Estado
na concretização das políticas públicas direcionadas à efetivação dos direitos
fundamentais da pessoa humana, de forma silenciosa e intensa, exercendo
um papel fundamental na efetivação da políticas públicas e na promoção da
dignidade da pessoa humana.
PALAVRAS-CHAVE: direitos fundamentais; objetivos fundamentais; ação social;
Igreja Cristã; dignidade.
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ABSTRACT
This research aims to study and investigate the effective work developed by
the Christian churches in the implementation of public policies, translated
by social actions to achieve the fundamental objectives set forth in articles
1, 3 and 4 of the Brazilian Constitution, concerning the dignity of the human
person, the construction of a just and supportive society, the guarantee of
national development and the eradication of poverty and the marginalization
and reduction of social and regional inequalities. To achieve the objectives
of this article, bibliographical research was conducted using the deductive
method in the doctrine of Constitutional Law, as well as in books, scientific
articles and websites that address the themes of social assistance and social
projects conducted by the Christians churches in Brazil. Knowing that the State
has no capacity for the realization of the fundamental rights provided for in
the Constitution, the research shows clearly and through examples of social
projects that Christian churches work together with the State in the realization
of public policies directed to the fundamental rights of the human person, in
a silent and intense way, playing a fundamental role in the implementation of
public policies and in the promotion of the dignity of the human person.
KEYWORDS: fundamental rights; fundamental objectives; social action;
Christian church; dignity.
SUMÁRIO: Introdução; 1. A dignidade da pessoa humana como fundamento
constitucional e os objetivos constitucionais – a interpretação dos artigos 1º, 3º
e 4º e os direitos fundamentais; 2. O atendimento aos direitos fundamentais pela
administração pública. uma realidade nacional?; 3. O papel das igrejas cristãs
como parceiras do estado na promoção dos direitos fundamentais; 3.1 Projetos
e ações sociais da igreja batista; 3.2 A irmandade evangélica Betânia; 3.3 A
aliança evangélica do reino unido – projeto calçada; 3.4 Igreja adventista do
amazonas – projeto luzeiro; 3.5 A ação social da igreja metodista; Conclusão;
Referências.
INTRODUÇÃO
Anteriormente ao século XX, o crescimento econômico era mais
valorizado do que os cidadãos. O respeito à individualidade do homem efetivouse formalmente no século XX. O valor do ser humano passou a ser discutido
e questionado por intermédio de tratados entre os Estados, com o propósito de
promover um aspecto social vis-à-vis o desenvolvimento estatal e, traduzindo-
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se para a atualidade, o início da discussão sobre a dignidade da pessoa humana e
o direito social, o aprimoramento das políticas públicas. É promulgada em 1988
a nova Constituição, denominada também Constituição Cidadã, preceituando
como princípio fundamental do Estado a dignidade da pessoa humana e a
cidadania. A presente pesquisa traz um estudo sobre os princípios fundamentais
constantes da Constituição e investiga o papel do Estado na consecução dos
objetivos fundamentais. Afinal, o Estado tem condições e mostra-se eficiente
para atuar por si só na efetivação das políticas públicas, para garantir os direitos
fundamentais enumerados na Constituição? Há dispositivos legais posteriores à
Constituição Cidadã que abrem espaço para o apoio de entidades assistenciais
na cooperação para efetivação das políticas públicas? A cidadania trouxe em seu
novo conceito um acréscimo social, de maneira que os direitos sociais foram
inseridos como direitos fundamentais de segunda geração, a serem efetivados
pela Administração estatal por meio de políticas públicas.
Está claro que o Estado não tem sido eficaz o suficiente em realizar
a igualdade social por um rol extenso de motivos, a serem analisados neste
estudo. Por conseguinte, as Igrejas cristãs aumentaram em muito o seu
auxílio ao Estado na efetivação das políticas públicas, tornando-se um apoio à
concretização dos direitos sociais e fundamentais. Por fim, apresenta-se neste
estudo vários projetos sociais exitosos que dão seguimento incontestável às
políticas públicas que visam a redução das desigualdades sociais e dignidade da
pessoa humana. Este tema foi escolhido com o precípuo objetivo de valorizar
a intensa efetivação dos objetivos fundamentais promovida pelas Igrejas cristãs
no Brasil, que trabalham muitas vezes de forma silenciosa e intensa.
Para concretização dos objetivos do presente artigo foram realizadas
pesquisas bibliográficas, utilizando-se o método dedutivo, na doutrina sobre
o Direito Constitucional, bem como em livros, artigos científicos e sítios da
internet que abordam os temas de assistência social e projetos sociais conduzidos
pelas Igrejas cristãs no Brasil.
1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
E OS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS – A INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, 3º
E 4º E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
A proposta deste capítulo é analisar a forma pelo qual a Constituição
brasileira disciplina os direitos e garantias fundamentais no âmbito do
processo de democratização do Estado brasileiro, em especial na esfera dos
direitos fundamentais.
Ao iniciar-se este estudo, por motivo de sua importância, comentase os princípios fundamentais dispostos no Título I da Constituição, que é
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composto por quatro artigos e são a base para a sua reflexão, desenvolvimento
e considerações finais. Cada um desses dispositivos apresenta um tipo de
princípio fundamental. Dentre os princípios fundamentais, o foco desta pesquisa
refere-se aos arts. 1º, 3º e 4º da Constituição, que tratam dos fundamentos
constitucionais, dos objetivos (garantias) fundamentais e dos princípios que
regem a República em suas relações internacionais.
O art. 1º da Constituição trata dos fundamentos da República; o art.
3º, dos objetivos fundamentais; e o art. 4º, dos princípios da República nas
relações internacionais.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, [...],
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;
[...]. (BRASIL, 1988).
Os fundamentos constitucionais são os princípios fundamentais, os
valores que guiaram o Poder Constituinte originário ao elaborar a Carta Magna,
ou seja, são as escolhas políticas fundamentais. Os princípios constitucionais
politicamente conformadores do Estado constituem o cerne político de uma
Carta Magna política. (CANOTILHO, 1998, p. 87).
A República Federativa do Brasil tem como principal fundamento
a dignidade da pessoa humana, consistindo no valor-fonte do ordenamento
jurídico, a base de todos os direitos fundamentais. Trata-se de princípio que
coloca o ser humano como a atenção central para o Estado brasileiro: a proteção
às pessoas deve ser vista como um fim em si mesmo.
Alexandre de Moraes interpreta a dignidade da pessoa humana,
entre outros predicados, como um exercício mínimo invulnerável que deve ser
assegurado por todo estatuo jurídico:
A dignidade é um valor espiritual e moral inerente
à pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da
própria vida e que traz consigo a pretensão ao
respeito por parte dos demais, constituindo-se um
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mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente,
possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a
necessária estima que merecem todas as pessoas
enquanto seres humanos (2015, p. 18).
O art. 3º Trata dos objetivos fundamentais:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (BRASIL, 1988).
Os objetivos fundamentais preconizados na Constituição não
são menos importantes, considerados em si a meta primeira que devem ser
alcançadas pelo Estado, esclarecendo-se que não são enumeradas na Carta
Magna de forma exaustiva. A promoção do bem de todos, sem preconceitos,
preconizada pela Constituição à condição de objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil, consagra a igualdade material como um dos
objetivos da República Federativa do Brasil. O Estado não pode contentar-se
com a atribuição de igualdade perante a lei aos indivíduos; ao invés disso, deve
trabalhara para mitigar as disparidades econômicas e sociais. Os objetivos
fundamentais são preceitos impulsionadores à edição de leis e atos normativos
e também em sua aplicação.
Como resposta ao inciso III do art. 3º da Constituição, a Emenda
Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, instituiu o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, autorizando, dentre outras, a possibilidade
de aumento adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os produtos e
serviços supérfluos e nas condições definidas em lei complementar. O objetivo
do mencionado Fundo é viabilizar a todos os cidadãos acesso à subsistência, de
forma digna, com a aplicação dos recursos às ações suplementares de nutrição,
habitação, educação, saúde, reforço de renda alimentar e outros programas de
interesse social direcionados à melhor qualidade de vida das pessoas carentes.

174

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

O art. 4º, inciso II, da Constituição, trata da relação do Estado
com o plano internacional, ou seja, dos fundamentos do Estado em relação
à comunidade internacional. É a ligação do sistema nacional com o sistema
internacional, abrindo um diálogo entre o Direito Internacional Público e o
Direito Constitucional (MASSAÚ, 2017). Trata-se da irradiação normativa
de dentro do espaço constitucional para o internacional, principalmente no
que se refere aos órgãos ou às instituições competentes relativamente às
relações internacionais.
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se
nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
[...]
II - prevalência dos direitos humanos;
[...]. (BRASIL, 1988)
Como bem pontua Guilherme Camargo Massaú sobre as relações
internacionais do Brasil e os direitos fundamentais:
Tal temática ainda se constitui em uma “lacuna” no
direito constitucional brasileiro, devido à escassez de
análises, de debates e de reflexões sobre os princípios
que regem as relações internacionais. Para além da
determinação do significado de cada princípio, é
importante abordar a função normativa do Art. 4º
da CF. Para tal, delimitou-se a análise ao inciso II
(prevalência dos direitos humanos), justamente, para
se trabalhar o espectro do referido artigo. Porém,
os direitos humanos serão situados no devido lugar
constitucional, já que se desdobram, internamente,
em direitos fundamentais (2017).
O mencionado artigo refere-se entre outros,
Por conseguinte, mencionado dispositivo legal traz um objetivo a ser
buscado pelo Brasil em suas relações internacionais: a integração econômica,
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de
uma comunidade latino-americana de nações.
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2 O ATENDIMENTO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. UMA REALIDADE NACIONAL?
Neste capítulo abordar-se-á a eficácia do atendimento aos direitos
fundamentais pela Administração Pública, bem como quais as dificuldades
encontradas para cumprir seu intento. O tema é importante e complexo.
A efetividade e eficácia dos direitos sociais são objeto de controvérsias
tanto pela Administração Pública quanto pelos cidadãos. Questiona-se a
eficiência, a suficiência e também a concretização dos instrumentos jurídicos
que estão à disposição para a plena realização dos objetivos fundamentais
enunciados na Constituição. Afinal, é de conhecimento geral no Brasil e no
exterior o avanço da Constituição brasileira nos direitos e garantias fundamentais;
no entanto, há uma porcentagem muito significativa da população brasileira que
vive abaixo da linha da pobreza e muito aquém em viver dentro dos valores da
dignidade da pessoa humana.
O texto constitucional, para muitos, não passa de um projeto a
ser cumprido em longo prazo, de caráter teórico e com metas inatingíveis.
O atendimento no serviço médico público é incipiente em vários estados da
Federação, há milhões de cidadãos em condições precárias de habitação e
desnutrição, entre outras dificuldades, o baixo fornecimento de medicamentos
de alto custo, bem como a falta de insumos necessários para a manutenção da
saúde, como bombas de insulina, que são muitas vezes negadas aos cidadãos
pelo Poder Judiciário em ações judiciais.
Há uma deficiência explícita do Estado brasileiro; indaga-se,
abertamente, se os programas e as políticas nacionais pertinentes ao atendimento
da população carente e existem e, em resposta afirmativa, por que não são
cumpridos. Questiona-se o empenho da Administração Pública em atender às
políticas pertinentes aos direitos fundamentais sociais (art. 6º da Constituição),
aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e à erradicação da
pobreza, enunciados na Constituição.
Andreas Joachim Krell analisa a atuação do Estado e as divergências
de percepção sobre os direitos fundamentais, que é muitas vezes erroneamente
encarado como um direito contra o Estado:
Os direitos fundamentais sociais não são direitos
contra o Estado, mas sim direitos por meio do Estado,
exigindo do Poder Público certas prestações materiais.
O Estado, por meio de leis, atos administrativos e
da criação real de instalações de serviços públicos,
deve definir, executar e implementar, conforme
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as circunstâncias, as chamadas “políticas sociais”
(educação, saúde, assistência, previdência, trabalho,
habitação) que facultem o gozo efetivo dos direitos
constitucionalmente protegidos (KRELL).
As Constituições da maioria dos Estados Europeus, bem como
de Estados latino-americanos, têm uma perspectiva diferente quanto à
implementação das normas programáticas sobre direitos fundamentais e
garantias pressupostos em seus diplomas legais. Andreas Krell esclarece que
esses Estados definem metas e finalidades por meio de normas-programa que
constituem um direito diretamente aplicável, em que o legislador ordinário
deve elevar a um nível adequado de concretização, onde estão prescritas as
realizações, por parte do Estado, de determinados fins e tarefas. Essas normasprograma não são apenas recomendações ou meros preceitos morais com
eficácia ético-política (KRELL).
Ingo Sarlet, ao tratar da matéria, assevera que os direitos fundamentais
enunciados na Constituição não formam um grupo homogêneo quanto ao
conteúdo e sua forma de positivação (1988, p. 199). Em complemento, Celso
Bastos pontifica que a sua redação foi considerada confusa e metodologicamente
inadequada, sem uma linha de raciocino ou a adesão a uma teoria, o que levou
a redação do capítulo a parecer contraditório sobre os direitos e garantias
individuais (1988, p. 21).
Luiz Roberto Barroso, ao analisar a matéria, pondera que a eficácia
social reduzida dos direitos fundamentais sociais não se deve à falta de leis
ordinárias, mas à prestação não efetiva dos serviços sociais básicos pela
Administração Pública (1996, p. 117).
Merlin Clève enfatiza que a efetivação dos direitos sociais já conta
com as normas necessárias e suficientes em muitas áreas de atuação pública,
adicionando que a questão parece estar na formulação, implementação e
manutenção das respectivas políticas públicas e o tema de gastos nos orçamentos
da União, dos Estados e Municípios. Nas situações em que já foi implantado
o serviço público necessário para a satisfação de um direito fundamental, a
sua não prestação em descumprimento da lei ordinária pode ser atacada com o
mandado de segurança (1998, p. 231). Certamente que há muitas situações de
total inércia do Poder Público ou mesmo o funcionamento precário de serviços.
José Reinaldo de Lima Lopes esclarece que o direito à saúde está
previsto nos arts. 196 a 200 da Constituição, não constando que seja um direito
subjetivo público, nem que haja responsabilidade da autoridade quando da falta
ou insuficiência do serviço. Nesse contexto, ressalta-se que a qualidade dos
serviços públicos de saúde depende do fornecimento de remédios, vagas e leitos
nos prontos socorros e hospitais entre outros fatores (1994, p. 125).
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É importante ressaltar que o Estado tem como atribuição principal
organizar a sociedade, por meio de efetivação dos direitos constitucionais,
mormente os direitos fundamentais, que abraçam todos direitos relativos à
dignidade da pessoa humana.
As políticas públicas são o instrumento de realização desses direitos
fundamentais e concretizam-se por meio da destinação de recursos para as
diversas áreas em foco, administradas pelo Poder Executivo e determinadas por
previsões legais.
O desafio a considerar-se é a limitação dos recursos que financiam
essas políticas públicas, que acarreta na redução da habilidade do Estado
em realizar todas as políticas necessárias para a consecução dos direitos
fundamentais; ou seja, há as necessidades e, em contraposição, não há a
quantidade de recursos suficientes para atender aos direitos fundamentais de
todos os cidadãos. Por conseguinte, haverá um filtro, utilizando-se o critério de
relevância ou necessidade para direcionamento do orçamento público em vista
da limitação das previsões orçamentárias.
Como não poderia deixar de ocorrer, o Poder Executivo, nesta
situação de limitação de orçamento, faz opções políticas para o atendimento
das finalidades, no entanto, não se utiliza, necessariamente, dos mesmos
critérios da sociedade.
3 O PAPEL DAS IGREJAS CRISTÃS COMO PARCEIRAS DO ESTADO NA
PROMOÇÃO DOS DIREITOS FUNDMENTAIS
Este capítulo abordará de forma breve a atitude das Igrejas cristãs
anteriormente e após a Constituição de 1988 (notadamente a Igreja Católica
e Igrejas Evangélicas), o avanço da legislação, com a edição da Lei nº
13.091/2014, que facultou a participação das instituições religiosas como
organizações atuantes no desenvolvimento social, bem como os exemplos de
ações sociais visando os objetivos fundamentais empreendidos pela Irmandade
Evangélica Betânia, a Aliança Evangélica do Reino Unido (Projeto Calçada),
a Igreja Adventista da Amazônia (Projeto Luzeiro) e as ações sociais da Igreja
Metodista e os resultados de sucesso por elas alcançados.
A assistência social é uma vertente por excelência da ação da Igreja
com uma forte influência sobre a sociedade tão carecida dessas ações. Essas
ações dirigem-se antes de tudo aos seus membros, mas alarga-se a todos os que
na sociedade dela necessitam e a Igreja tem possibilidade de alcançar.
Cláudia Neves da Silva analisa o entendimento da expressão caridade
no contexto religioso:
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Quando pronunciamos a palavra caridade, logo nos
vem à mente a ideia de que é uma prática religiosa
que tem por finalidade a ajuda material e espiritual
aos mais pobres da sociedade, atendendo a uma
determinação divina expressa em textos sagrados.
Restringindo-nos à sociedade cristã ocidental,
definimos caridade como uma ação fundada em
valores como altruísmo e bondade e que teria
sido pregada e incentivada por Jesus Cristo,
depois por seus discípulos e, posteriormente, por
seus representantes institucionais, ou seja, as
igrejas cristãs que pregam a caridade enquanto
virtude maior a ser alcançada, determinando que
o encontro com Deus se daria de forma mais
completa quanto mais o fiel praticasse e vivesse a
caridade, a fé e a esperança - a denominada virtude
teologal, formulada por um dos disseminadores do
cristianismo, o apóstolo Paulo (2008).
Em 1974, ocorreu o marco histórico do assistencialismo religioso,
exercido pela Igreja Cristã Evangélica, por ocasião do Congresso de Igrejas
Protestantes em Lausanne, na Suíça, com a participação de representantes de
mais de 150 Estados. Definiu-se nesse Congresso que as entidades Evangélicas
deveriam exercer uma atividade social intensa em toda a coletividade, cujo
propósito era contribuir com a efetivação da dignidade da pessoa humana. Foi
observado, que apenas a caridade não era suficiente para atender à necessidade
das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sendo, na concepção de
José Eduardo Sabo Paes
[...] o serviço prestado pelas Igrejas cristãs no
desenvolvimento social do Estado importante para
ajudar as pessoas nestas condições e se confunde
com a própria criação do terceiro setor, pois é através
destas instituições que surgiram a terceira esfera
estatal. Isso se deve pela atuação da Igreja, que tem
como base o amor ao próximo (PAES, 2009).
Em dezembro de 1993, foi sancionada a Lei Orgânica da Assistência
Social (Lei nº 8.742) (BRASIL, 1993), que regulamentou a assistência
social a título de Política de Seguridade Social, “[...] que provê os mínimos
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sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. ”
Adicionalmente, o art. 44, inciso IV, do Código Civil (BRASIL, 2002) dispõe
que as entidades religiosas são pessoas jurídicas de direito privado.
José Eduardo Sabo Paes pondera que as Igrejas cristãs, por serem
titulares de direitos e obrigações civis, na qualidade de pessoas jurídicas, são
legitimadas para atuar no terceiro setor, também consideradas essenciais para
o seu progresso, e acrescenta: “A tradição religiosa no Terceiro Setor está
irmanada com seus mais profundos objetivos: a ajuda ao próximo, o repartir, a
preocupação social. ” (2009). Adicionalmente, a Lei nº 13.019, de 31 de julho
de 2014, art. 2º, inciso I, alínea C (BRASIL, 2014), faculta a participação das
instituições religiosas como organizações atuantes no desenvolvimento social.
Atualmente, as igrejas evangélicas, como organismos espirituais e
instituições civis e jurídicas têm influência com um peso significativo em várias
áreas, como o apoio à terceira idade, o apoio domiciliar - abrigos e asilos, terapias
ocupacionais; o apoio à infância – creches, escolas para o 1º ciclo, adoção; o
apoio à saúde – cuidados de saúde, prevenção das dependências; o apoio social
– a recuperação e inserção social de toxicodependentes, o acolhimento de mães
solteiras, o apoio a reclusos, o apoio às famílias disfuncionais, o apoio aos sem
abrigo, centros de alfabetização; o apoio à cultura – bibliotecas, periódicos,
edição de livros sobre as mais diversas temáticas, produção de rádio e televisão; o
apoio às artes – escolas de música, canto, teatro, som e imagem, pintura, ateliers,
seminários; e o apoio transnacional – a mesma assistência além-fronteiras.
Wildo Gomes dos Anjos, na qualidade de fundador e presidente
da Missão Vida, instituição filantrópica que recupera mendigos, entende por
responsabilidade social “tudo aquilo que entendemos que devemos fazer para
tornar o mundo mais justo e igualitário no que diz respeito aos mais fracos,
pobres e necessitados. Essa missão é um dos papéis fundamentais das igrejas no
enfrentamento dos diversos problemas que atingem a sociedade” (2008).
Na perspectiva de Wildo Gomes Anjos1, a maioria das igrejas está
envolvida em algum tipo de ação social. Se a Igreja Evangélica no Brasil deixasse
de realizar o seu trabalho, que muitas vezes é feito de forma anônima e silenciosa,
o povo brasileiro sentiria grandemente essa falta. O autor entende que pelo menos
80% das igrejas tem algum tipo de ministério voltado para os carentes, seja para
os seus membros ou para população de um modo geral (2008).
Wildo Gomes dos Anjos é fundador e presidente da Missão Vida, instituição filantrópica que
há 25 anos recupera mendigos. Estudou Teologia no Seminário Teológico Cristão Evangélico e é
pastor da Igreja Evangélica Vida, fundada há 12 anos com o objetivo de integrar ex-mendigos à
sociedade e ao Corpo de Cristo. Sua larga experiência na área social o tem levado a ministrar em
congressos e igrejas no Brasil e também no exterior.
1
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As ações da Igreja em conjunto à ação do Estado não se excluem, mas
antes se completam. O discurso social da Igreja está sempre acompanhado do
compromisso concreto na ação transformadora da sociedade. Basta olhar, com
boa vontade, para o enorme trabalho da Igreja no Brasil no campo da educação,
da saúde e da assistência aos carentes. Nesse contexto, a Igreja sempre aderiu ao
efetivo compromisso, com a ação política consciente, em buscar compreender
e combater as causas da injustiça social por meio de ações de natureza política
e de projetos concretos de participação das pessoas e das comunidades na vida
pública de nossas cidades, estados e federação.
3.1 PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS DA IGREJA BATISTA
A Junta de Missões Nacionais, uma seção dentro da Convenção Batista
Brasileira, instituiu o Projeto RedictLife, também intitulado Capelania Prisional
Batista, liderado pelo Pastor Luis Carlos Magalhães, que é membro da Igreja
Batista do Bacacheri. A meta principal do projeto é a ressocialização dos detentos,
para que possam contribuir com a sociedade por meio de um trabalho digno
ao sair da instituição correcional. O objetivo não é apenas ocupá-los durante o
período de internação, mas ressocializá-los por meio de um trabalho em equipe
para inseri-los novamente na comunidade (GAZETA DO POVO, 2018).
O trabalho é realizado por intermédio de voluntários e subdivide-se
em várias áreas: vídeo aulas, cursos e palestras sobre diversos temas, cultos nas
penitenciárias e o acompanhamento espiritual dos detentos. Um dos exemplos
de implementação do trabalho social é o culto e acompanhamento espiritual
com detentos que trabalham em um parque industrial instalado dentro da
Penitenciária Industrial de Guarapuava, objeto de uma parceria realizada com
um empresário da região.
O Pastor Luis Carlos Magalhães trabalha há vinte anos com serviços
religiosos em unidades prisionais no Brasil e inspirou-se em um programa
estadunidense de treinamento e empreendedorismo para detentos idealizado
por Catherine Hoke, gestora do DefyVentures. Em entrevista por ele concedida
à Gazeta do Povo, ele afirma que “se você separar 10 presos e oferecer a eles
a possibilidade de estudar e mudar de vida, pelo menos oitos deles não voltam
para a prisão”. Atualmente, o Pastor Luis Carlos Magalhães é responsável
pelas carcerárias do Brasil e também trabalha intensamente com os projetos de
Guarapuava e Foz do Iguaçu.
Além do Projeto RedirectLife, a Igreja Batista do Bacacheri, liderada
pelo seu presidente, Pastor Luiz R. Silvado, desenvolve vários projetos ações
sociais em conjunto com a ABC Vida, liderada pelo Pastor Chabadery Natal,
quais sejam: Assistência às Famílias; Enxoval Solidário; Linha da Vida;
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Nosso Bazar; Projeto Educa; Amor em Linha; ABC Emprego; ABC Noite
Aberta; Capacitação de Adolescentes para o Mercado de Trabalho; e Atividades
para a Terceira Idade.
O foco do projeto Assistência às Famílias é o auxílio a diversas
famílias no suprimento às necessidades básicas; associado a este atendimento,
a Instituição procura oferecer ações que contribuam na melhora da qualidade
de vida das pessoas. Além dos itens de necessidade básica, as pessoas são
orientadas a incluir-se nos programas e projetos disponíveis no ABC Vida.
O mencionado projeto atende famílias em situação de vulnerabilidade
por meio de visitas de diagnóstico e realização de plano de ação caso a caso
para a busca de qualidade de vida. O foco do projeto é a assistência das famílias
dos aprendizes da ABC VIDA e das demais ações assistenciais da Instituição,
familiares e pessoas recém-saídas do sistema prisional, famílias encaminhadas
pela Igreja Batista do Bacacheri e famílias que procuram a ABC Vida. Além
de todas essas atividades, há também o apoio a refugiados; a pessoas em
situação de rua; encaminhamentos de pessoas para comunidades terapêuticas;
campanhas emergenciais em razão de catástrofes, empréstimos de equipamentos
hospitalares para as pessoas que os necessitem; e capacitação de agentes sociais
pelo Projeto Noite Aberta, cujo objetivo é dividir conhecimentos da área social
e habilitar líderes para atuação social mais efetiva.
3.2 A IRMANDADE EVANGÉLICA BETÂNIA
Pode-se citar como exemplo de atuação em filantropia a Irmandade
Evangélica Betânia, que é uma associação cristã e filantrópica realizadora de
ações sociais e educacionais para promover o desenvolvimento integral de
crianças, jovens e adultos, oportunizando condições para uma vida digna. Na
busca pela sustentabilidade dos projetos sociais, a instituição gera recursos
por meio de empreendimentos próprios na área da hotelaria e educação,
e complementa seus recursos com doações, parcerias e campanhas especiais,
esclarecendo-se que toda receita gerada através dos serviços prestados é
integralmente revertida para a manutenção dos projetos sociais da Entidade.
A Irmandade Evangélica Betânia pauta-se nos valores e princípios
cristãos para a sua existência e suas ações; a sua missão é servir a todos
motivada pelo incondicional amor de Deus, que é expresso em todas as ações
da Entidade, atitude que denominam de diaconia.
A Irmandade Evangélica Betânia promove também diversas atividades
para os cidadãos, sendo exemplo delas a capelania, a Classe de Boas Novas
e as aulas de Educação Cristã, com a entrega dos valores cristãos através de
ensinamento e contato pessoal.
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A atividade de capelania caracteriza-se por oferecer de forma
sistemática e comprometida apoio emocional, aconselhamento e assistência
espiritual às pessoas, especialmente quando estão vivendo momentos difíceis
e de vulnerabilidade. O trabalho é realizado e inspirado pela perspectiva cristã
e bíblica para fornecer, deste modo, momentos de acolhimento, companhia e
consolo mútuo.
A capelania é articulada pelo Departamento Pastoral, onde são
atendidos os colaboradores de todas as unidades e projetos da Irmandade
Evangélica Betânia, atuando em Curitiba e Colombo (Paraná), através da
visitação em lares, empresas de reciclagem, postos de saúde e escolas. As visitas
a hospitais e carceragens também ocorrem sempre que necessário.
3.3 A ALIANÇA EVANGÉLICA DO REINO UNIDO – PROJETO CALÇADA
Os membros organizacionais da Aliança Evangélica do Reino Unido
estão presentes em quinze Estados brasileiros, além de trabalhos sociais em
várias partes do mundo. O Projeto Calçada é uma iniciativa da Lifewords para
dar uma resposta aos traumas vividos por crianças e adolescentes em situação
de risco ao redor do mundo. A ideia do Projeto Calçada surgiu em 1998 e
começou a atuar em 2000, em quatro continentes, capacitando educadores
(trabalhadores sociais, professores, psicólogos, assistentes sociais e líderes
religiosos entre outros) e equipando suas organizações com uma ferramenta
terapêutica para atividade lúdica e individual, conhecida como a Bolsa Verde
(PROJETO CALÇADA, 2019).
A Bolsa Verde foi desenhada para restaurar a dignidade, a autoestima
e a esperança de crianças (a partir de cinco anos de idade) e adolescentes que
vivem em situações de risco, o que inclui, por exemplo, crianças e adolescentes
vivendo ou trabalhando nas ruas, em abrigos, casas lares, em comunidades
violentas, usuários de drogas, envolvidos em grupos armados, adolescentes
em medida socioeducativa. Acrescenta-se que esta ferramenta provou-se
também eficaz aos jovens e seus familiares adultos. A Ferramenta auxilia a
pessoa a compartilhar e lidar com suas histórias de traumas e dores (PROJETO
CALÇADA, 2019).
A Entidade fortalece, capacita e equipa seus parceiros que desenvolvem
a atividade com a Bolsa Verde com as crianças e adolescentes; monitora-se
mais de 30 mil crianças e adolescentes atendidos, e os resultados têm sido
consistentes: 90% a 95% das crianças têm uma melhora de sua autoestima,
que leva a mudanças de comportamento, relacionamento e tomada de decisões
positivas (PROJETO CALÇADA, 2019).
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3.4 IGREJA ADVENTISTA DO AMAZONAS – PROJETO LUZEIRO
A ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo
Dia, presente em mais de 130 países e, no Brasil, presente em treze regionais
que abrangem quinze Estados da Federação. Por intermédio do Projeto Luzeiro,
a Igreja Adventista do Amazonas, desde o ano de 1930, leva saúde espiritual,
educação sanitária e assistência médica e odontológica gratuita às populações
ribeirinhas carentes do Amazonas, época em que não havia GPS, sonar, mapas e
rádio. O Projeto foi liderado e conduzido por um casal corajoso e pioneiro, Leo
e Jessie Halliwell, que saía de Belém com seu barco Luzeiro I pelo período de
sete meses. Mencionado Projeto foi responsável pelo início da Igreja Adventista
no Amazonas (PROJETO LUZEIRO, 2019).
A embarcação em que moravam Leo, Jessie e seus dois filhos não era
apenas sua casa, mas também funcionava como igreja, hospital e ambulância.
São inúmeras as histórias de superação vivenciadas pela família no Amazonas,
que deixou tudo para trás e dedicou sua vida para trazer amor, cura e,
principalmente, a fé cristã a um povo que nunca tinha ouvido falar de Cristo
(PROJETO LUZEIRO, 2019).
Várias outras lanchas Luzeiro foram construídas até apresente data,
atualmente o Luzeiro 30, atendendo às populações carentes ao longo dos
inúmeros rios da Amazônia. Durante esses 80 anos, milhares de pessoas foram
diretamente beneficiadas pelo apoio prestado pelas lanchas. Em muitos casos,
esta era a única maneira daquelas pessoas receberem algum atendimento médico
e odontológico (PROJETO LUZEIRO, 2019).
O tempo passou, mas o acesso aos milhares de comunidades ribeirinhas
da Amazônia é feito quase que exclusivamente por barcos. Já não morrem mais
tantas pessoas de malária como antes, no entanto, as pessoas ainda passam muito
tempo sem receber a visita de um médico ou de um dentista. Este é o motivo pelo
qual o Projeto Luzeiro continua a existir (PROJETO LUZEIRO, 2019).
O Projeto Luzeiro recruta permanentemente profissionais da
área de saúde para servir como voluntário em um de seus barcos. Além de
atender emergências, o Projeto Luzeiro também tem outros projetos contínuos
de desenvolvimento humano dentro de nove grandes áreas da Amazônia:
água, saneamento e higiene, saúde comunitária, crianças em situação de
vulnerabilidade, nutrição e redução da fome, valorização da mulher e resposta e
gestão de emergências, dentre outros (PROJETO LUZEIRO, 2019).
3.5 A AÇÃO SOCIAL DA IGREJA METODISTA
Infere-se da história do cristianismo as diversas formas em que foi
compreendida e implementada a ação social. A tarefa de condução da caridade
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coube ao catolicismo, utilizando-se como exemplo a condução das Santas Casas
por feiras em grande parte do Brasil (IGREJA METODISTA, 2014).
Após o término dos mosteiros, a religião protestante na Europa central
partia do entendimento que o Estado, através dos monarcas e da aristocracia,
era o responsável pelo bem-estar dos seus súditos. O Estado, como monarquia,
omitiu-se continuamente; diante dessa ausência, as instituições cristãs diaconais
foram constituídas, no entanto, apartadas das comunidades da fé em grande parte.
Essas instituições tiveram muita pró-atividade ao cuidar de crianças órfãs, mães
solteiras, doentes e pessoas deficientes; no entanto, permaneciam à margem da
Igreja, constituindo-se assim, a bíblica divisão entre ação social e comunidade da
fé. A Igreja Metodista, neste ponto, parecida com a Igreja Anglicana,
[...] entendia a ação social como expressão da vivencia
do evangelho integrada no trabalho da comunidade
local. Com as novas possibilidades, nas democracias
dos séculos XIX e XX, acresceu a esta compreensão
com o foco na igreja local a atuação como instituição
no estado. Como orientação para esta presença
pública, criou-se, no início do século XX, o Credo
social. Em sua primeira forma, visou contribuir para
legislações mais sociais e o uso mais justo de recursos
públicos (IGREJA METODISTA, 2014).
A ação social da Igreja Metodista tem relação com a vocação
ministerial da igreja e busca atender o clamor da população (pela dignidade de
vida do povo), especialmente, aquela empobrecida e marginalizada, visando à
dignidade de vida.
Para cumprir a missão na área social, a Igreja
Metodista, em seus diversos níveis, procura conhecer
a situação de vida das pessoas, famílias e grupos
sociais que compõem a comunidade, dedicandose às iniciativas de prevenção, conscientização e
envolvimento em situações de risco à vida de pessoas
e grupos sociais e com as iniciativas que visem
melhorar suas condições em termos mais amplos e
gerais, desenvolvendo a justiça e promovendo a paz
(IGREJA METODISTA, 2014).
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A solidariedade era a forma utilizada pelas comunidades e Igrejas
Metodistas locais em maior parte das movimentam-se para atender às situações
emergenciais às pessoas e famílias com pouco ou nenhum recurso para
alimentação, educação, vestimenta e moradia. Este apoio era concedido em
razão de desemprego, renda insuficiente ou por serem vítimas de catástrofes
naturais, não sendo considerada um auxílio paternalista, mas a mão solidária
no momento de necessidade absoluta. A Igreja Metodista aconselha que não
se transforme essas iniciativas ou outras semelhantes, em expressão única
do amor e da solidariedade cristã, ensinadas no Evangelho de Cristo. No
âmbito da igreja local, deve-se promover ações de solidariedade que gerem a
reconstrução da dignidade humana naquilo que é essencial para manutenção
da vida, especialmente, daqueles que não conseguem acessar tais direitos. Para
atingir esses objetivos a Igreja organiza-se através de Ministérios de Ação
Social, Associações Metodistas de Ação Social e outros conforme regimentos
locais. Como instituição, a Igreja Metodista visa conhecer a legislação do
país, do estado e do município, visando uma parceria no atendimento dos
objetivos acima mencionados e, também, valorizar ações governamentais
que promovam o acesso à habitação, saúde e educação, que são os direitos
sociais básicos garantidos pela Constituição e pelos Direitos Humanos. A Igreja
Metodista reafirma-se envolvida com a santidade social. Com esta finalidade,
a Igreja Metodista envolve-se com os movimentos que combatem a corrupção
política, ética e moral; o racismo contra os negros, índios e outros povos; a
discriminação em todas as suas formas; a intolerância religiosa; os diversos
tipos de exploração humana; a violência contra a natureza e tudo aquilo que
descaracterize a santidade social (IGREJA METODISTA, 2014).
CONCLUSÃO
O presente estudo leva à conclusão de que o Estado não tem capacidade
para a efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição, que
muitos juristas a consideram como um projeto a ser desenvolvido. A pesquisa
mostra de forma clara e por intermédio de exemplos de projetos sociais que
as Igrejas Cristãs trabalham em complemento ao Estado na concretização das
políticas públicas direcionadas à efetivação dos direitos fundamentais da pessoa
humana, de forma silenciosa e intensa, exercendo um papel fundamental na
efetivação das políticas públicas e na promoção da dignidade da pessoa humana.
Os exemplos trazidos no presente estudo, a saber, os projetos e ações sociais
da Igreja Batista, nomeadamente o Projeto RedirectLife (a Capelania Prisional
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Batista) e a Assistência às Famílias, além de muitos outros; o Projeto Calçada
da Aliança Evangélica; a atividade de capelania, entre outras, da Irmandade
Evangélica Betânia; o Projeto Luzeiro da Igreja Adventista do Amazonas; e
as ações sociais da Igreja Metodista, traduzem claramente o trabalho em
complemento das Igrejas cristãs à Gestão Pública, mediante o apoio e a
contribuição financeira da sociedade para o desenvolvimento do Brasil e
persecução dos objetos fundamentais elencados na Constituição.
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Continuamos lutando, como cidadãos, como juristas,
como servidores do povo, deste povo brasileiro,
sacrificado pelo poder insensível ao clamor das
vítimas da fome e vogando entre a corrupção
burocrática impune e a violência estrutural infrene.
Roberto Lyra Filho1
SUMÁRIO: Introdução; 1. Pragmática Transcendental; 2. Discurso do Limite;
3. Segurança Jurídica; 4. Interdisciplinaridade Resolutiva; 5. Efetivação de
Direitos; 6. Ética Pública; 7. Ética Social; Considerações finais; Referências.
RESUMO
O presente trabalho relata a proficiência de um projeto socialmente responsável
como é o denominado projeto Justiça no Bairro, então, capitaneado pela
Desembargadora Joeci Machado Camargo do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, amplamente conhecido não só no Brasil, mas, também, em diversos
outros países, como, por exemplo, a China. De igual maneira, o presente
trabalho desenvolve estudos e pesquisas acerca da concretização da cidadania,
1

LYRA FILHO, Roberto. Por que estudar direito, hoje? Brasília (DF): Nair, 1984, p. 28.
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independentemente, da judicialização de medidas legais para a efetivação de
direitos. Desta maneira, encontra-se uma alternativa resolutiva de conflitos de
interesses, e, alinha-se às diretrizes internacionais dos direitos humanos, através
da construção de alternativas resolutórias, tornando a jurisdição em uma medida
residual, apesar do asseguramento pleno de acesso à Justiça.
PALAVRAS-CHAVE: métodos resolutivos; alternativas; cidadania; direitos
humanos; acesso à Justiça.
ABSTRACT
The present work reports the proficiency of a socially responsible project such
as the so-called Justice in the Neighborhood project, then led by Judge Joeci
Machado Camargo of the Paraná State Court of Justice, widely known not
only in Brazil, but also in several other countries, such as China. In the same
way, the present work develops studies and researches about the realization
of citizenship, independently, of the judicialization of legal measures for the
realization of rights. In this way, there is an alternative to resolving conflicts of
interest, and it is in line with international human rights guidelines, through the
construction of resolving alternatives, making jurisdiction a residual measure,
despite ensuring full access to Justice.
KEYWORDS: resolutive methods; alternatives; citizenship; human rights; access
to Justice.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Pragmática Transcendental; 2. Discurso do Limite;
3. Segurança Jurídica; 4. Interdisciplinaridade Resolutiva; 5. Efetivação de
Direitos; 6. Ética Pública; 7. Ética Social; Considerações finais; Referências.
INTRODUÇÃO
A escolha de algo não se realiza exclusiva e unilateralmente por uma
dada vontade, mas, a escolha de algo importa também na concepção de que
o próprio algo escolhe, apresentando-se, assim, para uma possível apreensão.
No fundo, a percepção é precisamente esta, ou seja, de que para cada projeto
de vida social, por algum motivo, e, não se sabe o qual, a pessoa se coloca em
linha de encontro em uma verdadeira transmutação entre fazer uma escolha e
ao mesmo tempo ser escolhida.
Pois, como se vê, nenhuma racionalidade, ainda, ofereceu uma
resposta para isto – dentre as imagináveis –, através mesmo de um método
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seguro de aprendizagem, ou seja, ainda não se explicou suficientemente o
porquê d’algumas pessoas se direcionarem para esta ou aquela empreitada. O
surpreendente é que quanto mais se busca uma justificativa racionalizante ou
mesmo plausível disto, segundo a perspectiva cultural (valoração social) parece
que cada vez mais se distancia dos verdadeiros motivos desta opção.
Com isto, pretende-se dizer que, numa intermediação dialética
operada entre a proposta de mais uma alternativa à efetividade dos direitos
fundamentais da pessoa humana – no qual se configura, por exemplo, o projeto
denominado “Justiça no Bairro” – e a participação dos diversos segmentos e
setores da sociedade civil organizada e não-organizada, juntamente, com agentes
políticos, das instituições públicas legalmente constituídas – Juízes de Direito2,
Promotores de Justiça, Advogados, Professores, Acadêmicos, Assistentes
Sociais, Psicólogos, Terapeutas, dentre outros tantos colaboradores – o que se
observa, precisamente, é a conversão pessoal indistinta que transfunde a sede
íntima no engajamento social.
1 PRAGMÁTICA TRANSCENDENTAL
Atualmente, tornou-se crucial a tomada de um novo posicionamento
diante e em relação à vida, pois, por vezes, busca-se felicidade – ou pelo menos,
evita-se o que não é agradável – sem, contudo, refletir-se sobre a possibilidade de
falsidade ou de verdade das causas justificativas das diversas posições assumidas
ao longo deste processo. É necessário à assunção de uma posição ética.
E, isto se dá, principalmente, quando, então, adota-se um
posicionamento de expectativa analítica das justificativas, ou seja, das
causas últimas, dos variegados apelos discursivos e de seus argumentos de
convencimento, para, assim, desvelar os verdadeiros argumentos filosóficos
que possam legitimamente fundamentar as decisões na vida de forma racional e
ética. Entretanto, uma nova racionalidade que não seja meramente instrumental,
e, também, diversa de qualquer radicalismo, impõe-se.
E, esta novel racionalidade se afigura possível e identificável a partir
dos estudos filosóficos de Karl-Otto Apel3, com a sua denominada racionalidade
comunicativa ou discursiva, a qual, procura estabelecer fundamentação
filosófico-argumentativa (racional), para, assim, identificando as causas,
possibilite-se a resolução das questões éticas, nas tomadas de decisões da vida.
O projeto denominado “Justiça no Bairro” é uma realização, idealização, criação, orientação,
organização através de parcerias que não fosse a coragem e entrega pessoal da digníssima
Desembargadora Joeci Machado Camargo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não teria
sido concretizado a todos nós e a Justiça factível para inúmeros jurisdicionados.
3
APEL, Karl-Otto. Estudos de moral moderna. Trad. Benno Dischinger. Petrópolis: Vozes, 1994.
2
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Karl-Otto Apel repudiando a violência epistemológica do
pragmatismo, ou seja, contra a idéia de que a moral possa se dissolver no mundo
sombrio do senso comum vadio contemporâneo, no qual o obsessivo desejo de
“felicidade” devora qualquer drama moral4, trava, uma guerra santa, para superar
racionalmente a semiótica, o pragmatismo, a hermenêutica e o historicismo, e,
para tanto, desenvolve o exercício de uma pragmática transcendental baseada
numa racionalidade argumentativa não-estratégica.
Desta maneira, procurando evitar modas paralisantes do pensamento,
utiliza-se, o filósofo alemão, do que recurso metodológico a que chama de
pragmática transcendental, assimilando, assim, a crítica relativista (de todos os
tipos) e buscando as condições de possibilidade da operação racional, que se
torna assim consciente de seus determinantes históricos. Instaura-se, assim, o
imperativo de pensar a responsabilidade de uma pessoa pela outra, ou seja, um
sentimento de responsabilidade pelo destino do outro, enfim, pelo respeito de
toda forma de vida.
A ética da responsabilidade traduz-se mesmo no sentimento metaindividual (supra-individual) de responsabilidade pelo destino do outro – o
respeito pelo outro – enquanto ser humano na sua mais ínsita individualidade.
Em decorrência disto, não pode mais a moral, na sua essência, tratar
da realidade individual e solitária de uma pessoa.
É necessário, pois, uma mudança paradigmática, uma reformulação
da razão emancipatória moderna a partir de uma fundamentação comunicativa
– segundo Karl-Otto Apel5 – impondo-se, assim, a substituição do “eu penso”
cartesiano por um “eu argumento”, culminando, assim, no abandono do paradigma
subjetivista pelo paradigma da intersubjetividade – ou seja, das múltiplas
dimensões de cada uma das subjetividades envolvidas nas relações humanas.
A ética do discurso é uma saída para os problemas de ecoresponsabilidade, numa dimensão planetária, pois, a partir de uma responsabilidade
APEL, Karl-Otto. Como escapar do blábláblá. Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 26 set.
1999. Caderno mais! Nesta entrevista concedida a Luiz Felipe Ponde, o filósofo alemão Karl-Otto
Apel expõe seus argumentos contra o relativismo filosófico atual. Para tanto, o próprio autor
explica o que seja pragmática transcendental baseada numa racionalidade argumentativa nãoestratégica, isto é: “a comunicação como pura possibilidade já depende de critérios éticos, do
contrário ela fracassa, isto é, perde-se a possibilidade de produzir qualquer sentido mínimo. Fazse necessário o respeito pelo Outro: o parceiro da comunicação está inscrito nas condições de
possibilidade (filosofia transcendental) de materialização da Razão (que estaria encarnada no uso
da linguagem, por isso uma pragmática). ‘Argumento, logo existo’ [...] Um outro a priori da Razão
Pura [...] quando o homem aceita trocar alegremente a ‘verdade’ pelo ‘útil’ ou ‘eficiente’, ele na
realidade selou sua sorte: redução de sua capacidade cognitiva e racional. Trata-se de uma ameaça
direta à verticalidade do Homo sapiens”.
5
APEL, Karl-Otto. Um pensador pragmático-transcendental. Jornal Estado de São Paulo, São
Paulo, 7 set. 1996, Caderno Cultura. Entrevista concedida a Luiz Camillo Osório de Almeida.
4
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global, baseada numa ética discursiva universal – segundo os ideais de justiça e
co-responsabilidade – é possível o reconhecimento do espaço da diversidade – ou
seja, da necessidade de uma sociedade multicultural (pluralidade cultural).
Assim, enquanto projeto filosófico a pragmática transcendental,
de Karl-Otto Apel, preocupa-se com os problemas práticos da humanidade,
procurando fundamentar racionalmente – aprioristicamente – a ética e – porque
não dizer, também, o conhecimento humano –, aspirando, com isto, a sua validade
universal. Somente assim, entende o filósofo alemão ser viável uma ética que
combine universalidade e responsabilidade. Entretanto, qualquer posicionamento
ético que se chegue, não se constitui num ponto fácil de ser alçando, haja vista
que se trata de um processo longo e incessante para um novo posicionamento
diante da vida, através de uma abertura irrefragável para o sempre – ante mesmo
as diversidades do mundo.
2 DISCURSO DO LIMITE
A jurisdição muito além de ser entendida como um poder cuja
função é a de aplicar a lei aos casos concretos de forma vinculante e cogente,
também, possui um outro aspecto que distingue tal poder (função) dos demais –
executivo e legislativo – ou seja, constitui-se na possibilidade da coisa julgada,
marca distintiva, pois, desta sua função de dizer a palavra final numa questão
controvertida.
Pois, segundo Jacinto Nelson de Miranda Coutinho6, a estabilidade
que as decisões judiciais auferem é decorrente da imutabilidade adquirida pela
inviolabilidade do término do processo, o que é determinado em vista de um
fundamento político manifesto.
Mas, isto tudo, não descompromete o agente envolvido na decisão, ou
seja, ainda que se verifique a legitimidade – externa, constitucional – impõe-se
ao julgador “o” sofrimento por se encontrar no lugar em que se assume a função
de dizer a palavra final. E independentemente de ter consciência ou não, como
qualquer ser humano, os julgadores também sofrem.
Contudo, isto não se pode constituir num álibi para uma desmedida
atuação dos julgadores. Pois, todo aquele que ocupar aquela espacialidade
privilegiada da palavra e da ação, principalmente, na dimensão do poder de
julgar, deve dar, senão, tentar dar conta do seu desejo.
À coletividade – segundo Miranda Coutinho – interessa um julgador
resolvido; e não aquele que se resolva judicando. Julgador não é – e nem pode
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Jurisdição, psicanálise e o mundo neoliberal. p. 39-77.
in MARQUES NETO, Agostinho Ramalho et alii. Direito e neoliberalismo: elementos para uma
leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996.
6
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ser – analista. Aquele que quer fazer justiça não pode se encontrar em ruptura
com a lei comum7. A decisão judicial não é assim somente a vontade da lei,
mas, também, um discurso decisional que é impregnado de um outro que fala
pela sua fala.
De outro lado, ela não tem qualquer vontade, em hipótese alguma.
A justiça apreende, desta forma, a relação com o proibido e com a idéia de
autoridade – vale dizer, do limite. Pois, é a instância que ocupa o lugar estrutural
a partir do qual se enuncia o discurso do limite, o discurso fundador do seu ser,
o discurso relativo à autoridade – à lei.
De outro lado, através do discurso neoliberal se busca o desmonte
do Estado e se menospreza o direito, corroendo-se, assim, também, a própria
jurisdição. É preciso, então, soltar as amarras políticas e ideológicas de uma
tal instância pública da racionalidade totalitária particularmente própria do
primeiro mundo. O poder judiciário formado e deformado nesta perspectiva
racional e totalizadora8 tão somente servirá para desempenhar o papel de tentar
manter a crença e garantir a submissão – o que, diga-se de passagem, sequer,
tem conseguido algum sucesso.
A lógica economicista do neoliberalismo apesar de pontuar os vícios
e as falhas das estruturas e funções do Estado, por certo, ainda, não contribuiu
de forma decisiva para a superação do sistema de justiça que se desenvolve
em diversas frentes, como, por exemplo, a da importante questão social. A par
disto, tem-se, pois, que a jurisdição continua imprescindível, ainda que, como
instrumental democrático de criação das condições de possibilidade dos direitos e
garantias fundamentais da pessoa, quando, não, garante do exercício da cidadania.
É preciso encontrar a nossa realidade. E isto muito bem pode se dar
a partir de uma ética da alteridade atrelada à dignidade do outro9. O direito
deve ser visto como uma prática das pessoas que se expressa num discurso que
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Op. cit., p. 72. De acordo com o Autor, “o analisante
tem, ao mesmo tempo, a impressão de sofrer uma injustiça e de ter cometido uma falta”. O
julgador, segundo o autor, através da escuta procura nas brechas do discurso encontrar a fala
do sujeito, do Outro, para simplesmente pontuar situações discursivas e colocar o vivente em
condições de conviver, ele mesmo, com o desejo. Mas, não se opõe – e nem pode – o analista,
como modelo, razão por que sabe – e deve saber, sob pena de impostura – não ser enlear no
processo transferencial, essencial ao ato analítico. O magistrado, por elementar, não é assim.
8
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Op. cit., p. 74. Segundo o Autor, escapar dessa
racionalidade totalizadora é compreender que a nossa gente não suporta uma “ética do discurso”
porque nada tem a oferecer em sacrifício, nada tem a oferecer numa mesa de negociações que não
seja a sua fome; essa sim instintiva e não pulsional.
9
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Op. cit., p. 75. O autor citando Wolkmer A. C., descreve
que a ética da alteridade é uma ética antropológica da solidariedade que parte das necessidades dos
segmentos humanos marginalizados e se propõe a gerar uma prática pedagógica libertadora, capaz
de emancipar os sujeitos históricos oprimidos, injustiçados, expropriados e excluídos.
7
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é mais do que meras palavras, ou seja, é também comportamento, símbolos e
conhecimento. É o que a lei manda, mas, também deve ser o que os juízes aplicam/
interpretam, os advogados argumentam/entendem, os litigantes declaram/nãodeclaram, os teóricos pesquisam/produzem, os legisladores sancionam/limitam
ou os doutrinadores criticam/revelam. A decisão judicial não pode ser mais uma
mercadoria cujo preço não está a altura dos empobrecidos, quando, não, da
própria dignidade da pessoa humana.
3 SEGURANÇA JURÍDICA
A segurança jurídica apenas pode ser hoje admitida como o
instrumento jurídico possível para manutenção dos direitos fundamentais da
pessoa humana quando se encontrarem em relação com o Estado, pois, não é
possível apenas a respectiva declaração, justificação ou mesmo objetivação no
texto constitucional – segundo Sérgio U. Cademartori10 –, se efetivamente não
são apreendidos.
Mais do que isto, para muito além de se constituir num princípio
implícito – assim, como a certeza jurídica –, na Constituição Federal – a qual,
depois de 1988, já não é aquela mesma, ante mesmo a total descaracterização,
por interesses outros, que, não o de uma ética global e profunda da cidadania
–, na verdade, ainda que seja reduzida a funcionalidade estatal, nas diversas
atividades dos segmentos sociais, constituir-se-ia no instrumento jurídico apto
a evidenciar os desvios legislativos, a inoperosidade de planos governamentais,
as limitações dos direitos fundamentais, e, a impossibilidade de garantias legais
aos direitos da pessoa, daí a necessidade de mudança da compreensão do seu
conteúdo, o qual, meramente, não pode mais valer para a mera manutenção de
regras ilegitimamente postas.
Esta tal ilegitimidade resta evidenciada por vezes pela própria ineficácia
de tais normas, principalmente, quando se referem ao asseguramento dos
Direitos Humanos, então, optados – jurídico-politicamente – por fundamentais,
ou seja, enquanto caracteristicamente os mais comezinhos à personalidade da
humana e, assim, da plena cidadania.
Desta maneira, a segurança jurídica se afigura como mais um
instrumento em prol da efetivação dos direitos fundamentais, cuja verificação
se constitui num dos pontos de vista crítico e interno ao próprio Direito –
enquanto ordenamento jurídico –, pois, em que pese a discutida participação e a
abrangência das funções estatais nas mais variegadas atividades, ainda, assim,
restaria ao Direito a limitação de toda e qualquer atividade desenvolvida pelo
CADEMARTORI, Sérgio Urquhart. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem garantista.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 166-169.
10
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Estado, evidenciando não só a compreensão – ou mera declaração – de um
Estado como sendo “de Direito”, mas, sobremodo, a sua própria legitimidade
democrática, vale dizer, seria possível retornar ao caminho de um Estado
efetivamente Democrático e de Direito.
4 INTERDISCIPLINARIDADE RESOLUTIVA
A lei deve ultrapassar os limites de sua abstração e se estabelecer
também em concreto, através da criação efetiva de condições de possibilidade
do exercício da cidadania – cidadania concreta. Em decorrência disto, cumpre
legitimamente à jurisdição a função – dever-poder – de estabelecer e garantir
uma espacialidade pública e democrática da palavra e da ação para o acertamento
de questões tidas como importantes, precisamente, por serem imprescindíveis
as suas discussões para a (re)construção da própria identidade de um povo. E
isto só se alcança com a assunção da crença de que de forma indiferente se deve
respeito e reconhecimento do direito de que todas as pessoas indistintamente
devem sentar à mesa.
E, desta maneira, estes segmentos cumprem uma importante função
na espacialidade pública estabelecida e deslegitimada, precisamente, pela
lacuna histórica, então, estabelecida entre o Estado e a sociedade, pois, buscase, no fundo, criar condições de possibilidade para que, de alguma maneira,
(re) personalizem-se as relações que se mantenham entre as pessoas e o Estado,
através de seus vários órgãos e instituições públicas, quando, não, humanizandose, cada vez mais, os serviços e funções que o Poder Público se obrigou a
desempenhar – ainda, que, de forma hipertrofiada.
Por certo, não existe uma saída unívoca, perfeita, completa ou
magistral para a resolução das graves e complexas questões sociais que
historicamente se formaram ao longo dos anos de injustiça, exclusão e
desigualdade social. Contudo, o que se afigura importante é precisamente se
colocar em movimento, vale dizer, interferir positivamente na espacialidade
pública da palavra e da ação11, contribuindo, assim, com mais uma alternativa
para a efetivação dos direitos mais comezinhos da personalidade humana, ao
que se tem hodiernamente denominado de cidadania.
Diante das absurdas desigualdades sociais de nosso país, torna-se
imperiosa a desmistificação da autoridade do fundamento técnico-científico, o
qual, por vezes, apenas é utilizado não mais como argumentação de dada hipótese,
mas, sim, verdadeiramente, como imposição retórica de uma opção pré-definida
tão distante dos aspectos éticos de nossa sociedade, ensejando assim tecnologias
inapropriadas ao atendimento das necessidades vitais básicas de nosso grupo.
11

ARENDT, Hannah. A condição humana. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 59.
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Com efeito, toda e qualquer política pública deve ser voltada para
o atendimento das necessidades sociais. E, como adverte Hannah Arendt12, já
é hora de se abandonar toda e qualquer atuação na espacialidade pública que
apenas se vincule à satisfação pessoal – admiração ou proeminência pública
–, ainda, que, atendendo-se indiretamente as perspectivas e necessidades do
outrem, tornando-se, por assim dizer, seres inteiramente privados, detentores
da subjetividade de sua própria existência singular, findando, desta forma, o
mundo quando e apenas é identificado sob um egoístico e único aspecto.
Destarte, através da própria dialética da vida, tem-se que a prova
da realidade não está na presença pública de outros, mas antes na maior ou
menor premência das necessidades, cuja existência ou inexistência ninguém
pode jamais atestar senão aqueles que as sentem. E tal como a necessidade de
alimento tem sua base demonstrável de realidade no próprio processo vital, é
também óbvio que a dor cruciante da fome, inteiramente subjetiva, é mais real
que qualquer “glória” – necessidade de admiração pública.
Desta forma, o denominado projeto “Justiça no bairro” é antes de
tudo um movimento social, sim, pois é fruto da vontade conjunta de um grupo
de pessoas inconformadas com a práxis jurídica obliterante e excludente da
instância social do direito. Pois, de nada vale à instância jurídica – formalmente
– estabelecer um sistema de garantias – ainda, que, procedimentais, pois,
como se sabe, o mero acesso à Justiça não significa, de plano, efetividade –
quando, sequer, são observados e cumpridos os direitos decorrentes mesmo das
necessidades vitais básicas do ser humano.
As instâncias institucionalizadas do jurídico, antes mesmo de
funcionarem como lugar privilegiado das garantias fundamentais, ultimamente,
têm servido apenas para o afastamento cada vez maior daqueles que por
legitimidade popular são os primaciais destinatários dos direitos fundamentais,
transformando-se, assim, num palco da garantia de interesses nem sempre
confessáveis, decorrente mesmo do isolamento técnico, fluído e esvaziado de
sentido, pois distante do substrato fático.
As falácias garantistas não têm dado conta daquilo que, por precisão,
procuram sublimar, isto é, a frustração jurídica ensejada pela inobservância
ARENDT, Hannah. Op. cit., p. 66 e ss. É o que assevera a Autora, para quem a “opinião da era
moderna acerca da esfera pública, após a espetacular promoção da sociedade à proeminência
pública, foi expressa por Adam Smith quando, com desarmante franqueza, ele mencionou ‘essa
desafortunada raça de homens chamados homens de letras’, para os quais ‘a admiração pública
[...] é sempre parte da recompensa [...] parte considerável na profissão médica; talvez parte ainda
maior na profissão jurídica; e quase toda a recompensa dos poetas e dos filósofos’. Nestas palavras
fica evidente que a admiração pública e a recompensa monetária têm a mesma natureza e podem
substituir uma à outra. A admiração pública é também algo a ser usado e consumido; e o status,
como diríamos hoje, satisfaz uma necessidade como o alimento satisfaz outra: a admiração pública
é consumida pela vaidade individual da mesma forma como o alimento é consumido pela fome”.
12
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da norma, vale dizer, a falta de efetividade do próprio direito. Contudo, de
nada vale expressamente objetivar na norma um comando – valor – legítimo e
fundamental, muito menos declará-lo ou mesmo justificá-lo como tal, quando,
na prática, para um grande número de pessoas, não ultrapassa os limites da
persuasão argumentativa.
Não se perde de vista a importante função de conscientização que se
opera através das lutas e conquistas sociais para a emancipação e dignidade da
pessoa humana, as quais, inclusive, ensejam a consignação política de direitos
e garantias fundamentais, nos processos normativos.
5 EFETIVAÇÃO DE DIREITOS
Os direitos e garantias fundamentais não podem permanecer estagnados
na dimensão declarativa de suas representatividades normativas, vale dizer, das
suas meras aparências formais e externas. A efetividade dos direitos e garantias
fundamentais demanda uma tomada de decisão comportamental, ou seja, uma
mudança de atitude pessoal, antes de tudo. É, no entanto, uma atitude interpretativa
e auto-reflexiva da própria realidade social em que se vive, do entorno, dirigida,
pois, no sentir de Ronald Dworkin13, à política no mais amplo sentido.
É uma atitude contestadora que torna todo cidadão responsável, de
acordo com o autor, por imaginar, assim, quais são os compromissos públicos
de sua sociedade com os princípios optados politicamente em certo tempo
histórico e espaço social – como, no direito pátrio, durante a constituinte de
1987 e 1988 – e o que tais compromissos exigem em cada nova circunstância,
ou seja, na atualidade, segundo as permanentes mutações não só da sociedade,
mas, também, do Estado.
E é justamente este caráter contestador na efetivação do direito,
então, implementado, agora, não mais, apenas pelos operadores jurídicos, mas,
dialética e interdisciplinarmente, também, pelos diversos construtores sociais
– inclusive, dentre os quais se incluem os próprios operadores do direito – que
oferece uma nova e criativa dimensão na resolução das diversas e complexas
questões sociais, que, no fundo, não se reduzem apenas à dimensão jurídica.
Esta atitude inconformista é uma atitude construtiva, é uma atitude
fraterna, como salienta Ronald Dworkin14, para quem, a atitude fraterna é uma
expressão de como as pessoas são unidas pela comunidade em que vivem apesar
de divididas por seus projetos, interesses e convicções.
É o que representa esses direitos mais comezinhos da personalidade
humana, então, denominados de cidadania, isto é, o que representa para as
13
14

LYRA FILHO, Roberto. Op. cit.
DWORKIN, Ronald. Op. cit.
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pessoas, vale dizer, o que querem ser e para a comunidade que pretendem
ter. A efetividade dos direitos fundamentais, assim, é antes de tudo um
exercício da própria cidadania, quando, não, é o exercício de uma função
estatal direcionada para a implementação dos direitos mais comezinhos da
personalidade humana, construindo, pois, condições reais de possibilidades
para o pleno exercício de tais direitos.
Diversamente, não se limita, pois, o movimento “Justiça no bairro”
na busca de mais uma alternativa para efetivação dos direitos fundamentais,
enquanto uma mera produção de um padrão qualquer e imposto de dignidade
humana a partir de uma dada ideologia.
Conquanto, diferente mesmo de outros projetos, que, por vezes,
travestidos grosseiramente em políticas públicas baratas, eleitoreiras e
assistencialistas, as quais, justamente, por serem sazonais, no fundo, jamais
alcançaram as verdadeiras causas das mazelas sociais, em que pese o falacioso
discurso persuasivo, e, das promessas não cumpridas, pois, na verdade, sequer,
são estruturados, organizados e muito menos implementados, não deixando de
ser, por isso, meros programas de governos circunstanciais, senão, políticas
institucionais, de tudo, desprezíveis.
Agora, é inadiável a assunção de um compromisso público e social para
a erradicação dos processos de marginalização, vitimização e estigmatização15
das classes sociais empobrecidas historicamente por políticas públicas que
apenas agravaram as desigualdades sociais – quando, não, para evitar a mera
reprodução mecânica, dos diversos tipos de violência nem sempre perceptível,
então, realizados, de forma sofisticada, pelas hegemonias político-econômicas
dominantes no país. Neste sentido, já advertia Roberto Lyra Filho16 que nem
toda lei é ruim.
E neste sentido, também, pode-se dizer que toda e qualquer alternativa
à efetividade de direitos não pode ser indiscriminadamente considerada ruim
ou mesmo supressiva – teórica e aparentemente – de algumas prerrogativas
fundamentais que apenas teriam razão de ser enquanto justamente instrumentos
legais para efetivação dos direitos de cidadania.
Até porque, de acordo com o autor, o que é preciso, então, entender
é que as leis devem ser conhecidas à luz dum critério estimativo, que permita
avaliá-las e quando for o caso rejeitá-las como injurídicas por ofenderem a idéia
– e não o conceito – de Justiça social, concreta, histórica e não metafísica, isto
é, a Justiça que se tenta exprimir, evolutivamente, em sucessivas declarações
dos Direitos Humanos.
RAMIDOFF, Mário Luiz. Trajetórias jurídicas: desafios e expectativas. Florianópolis: Habitus,
2002, p. 44 e ss.
16
DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 492.
15
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Pois, nem todo Estado tem o mesmo grau de legitimidade, em
decorrência mesmo de nem sempre haver coincidência dos círculos de
legalidade e legitimidade.
É necessário conhecer e exercitar criticamente o direito, segundo
uma concepção mais vasta, fecunda e completa. E isto, realiza-se através de
um comportamento dialético, legítimo e constante pela emancipação do ser
humano, com o reconhecimento de direitos e deveres iguais, enquanto condição
fundamental para conscientização e libertação das armadilhas que, por vezes,
o processo jurídico (normas estatais e não-estatais) politicamente servil e
tecnicamente defasado, pode ensejar.
A efetivação do direito – e dos direitos – assim, deve cumprir uma
dupla função, primeira: restituir a dignidade política do direito, que emerge do
processo de libertação humana; e, segunda: o entrosamento do esforço teórico
e da práxis jurídica das massas – processo de conscientização popular – de tal
sorte que a liberdade se vá construindo, com o trabalho conjunto, no qual a
emancipação da pessoa tenha cabeça filosófica e coração proletário17. Pois, o
filósofo é um ser humano também, com os mesmos deveres de engajamento do
que todo e qualquer cidadão18.
6 ÉTICA PÚBLICA
Quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as coisas boas?
Como são altos os preços da razão, da seriedade, da responsabilidade, da
reflexão e todos os demais privilégios e adereços constitutivos da personalidade
humana! Esta é a longa história da origem da responsabilidade, da consciência,
até o alcance da razão, segundo Friedrich Nietzsche19.
O projeto “Justiça no bairro” é, por assim dizer, uma antecipação de um
futuro que já se faz premente, impondo-se, agora, que os diversos construtores
jurídicos e sociais aprendam a ver, a pensar e a antecipar os acontecimentos de
uma situação que não pode mais ser relativizada.
Por isso, os construtores jurídicos e sociais devem estabelecer com
segurança o fim e os meios para o fim – como afirma Friedrich Nietzsche –,
e, para isto, é necessário a construção paritária de uma nova ética pública que
acima de tudo resgate a confiabilidade no Estado, instrumentalizando-o para
o estabelecimento das condições mínimas para a efetivação dos direitos mais
comezinhos da personalidade humana.
LYRA FILHO, Roberto. Op. cit.
LYRA FILHO, Roberto. Para um direito sem dogmas. Porto Alegre: Safe, 1980, p. 29.
19
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: um escrito polêmico. Trad. Paulo Cezar Souza.
São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 58 e ss.
17
18
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Não raras são as vezes em que se tem notícia de múltiplos e
variegados desrespeitos – como pontua o Professor Volnei Ivo Carlin20 – às
mais comezinhas e elementares normas éticas – moral e de valores do ser
humano – então, praticados pelo poder público. Em vista disto, impõe-se não
só a elaboração de uma ética pública, mas, sobremodo, uma tomada de posição
efetiva para melhoria da atuação ética do próprio agente público, purificando,
assim, o exercício do poder, e, conseqüentemente, restaurando a confiança das
pessoas na prática de toda e qualquer atividade estatal.
Assim, encontra-se em pauta a discussão do futuro da humanidade, a
partir mesmo de seus valores éticos, pelo que, impõe-se a elaboração de uma
ética pública que possibilite, enquanto recurso metodológico, a harmonização
dos destinos individuais da pessoa e as transformações do mundo, de forma
reflexiva, acerca dos Direitos Humanos.
A transcendência – um além de nós mesmos – surge, assim, como
o elemento em que a ética se situa. A ética pública – no entendimento de José
Arthur Gianotti21 – essencialmente é uma ética cosmopolita, que, deve, então,
orientar a convivência e o exercício dos direitos para que assegurem que os
homens possam ser morais. Dessa ótica, todo o agir – sobremodo no âmbito do
poder público – será repreensível, do ponto de vista da ética pública, quando
violarem o princípio da tolerância – unilateralidade em convivência com outras,
sem exclusão – e ou atingirem os Direitos Humanos.
7 ÉTICA SOCIAL
E, assim, todo processo de emancipação humanitária e subjetiva
pressupõe ampliação dos processos de expansão das liberdades substantivas
das pessoas. As instituições sociais – segundo Amartya Kamur Sen22 – devem
contribui para o processo de desenvolvimento precisamente por meio de seus
efeitos sobre o aumento e a sustentação das liberdades individuais. Pois,
um país que se pretenda democrático e moderno depende principalmente
do desenvolvimento de suas capacidades humanitárias precisamente para
a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos, ainda, que, indiretamente
operando sobre as questões mais comezinhas da personalidade humana.
CARLIN, Volnei Ivo. Deontologia jurídica: ética e justiça. Florianópolis: CPGD: Obra Jurídica,
1996, p. 71 e ss.
21
GIANOTTI, José Arthur. Moralidade pública e moralidade privada. In NOVAES, Adauto
(Org.). Ética. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura, 1992, p.
239-245.
22
SEN, Amartya Kamur. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras;
2000, p. 366-367.
20
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Até porque, como suscita o autor acima mencionado, a análise do
desenvolvimento requer uma compreensão integrada dos papéis respectivos das
diferentes instituições sociais e das suas diversas formas de interação. Pois,
como afirma, a formação de valores, a emergência e a evolução da ética social
são igualmente partes do processo de desenvolvimento que demandam atenção
dos diversos construtores sociais envolvidos, haja vista que a contribuição de
cada uma dessas atividades e instituições, constitui-se no somatório necessário
para a realização de forma mais ampla possível das liberdades individuais.
Desta forma, pode-se compreender a idéia de uma ética social como
um princípio organizador que possa orientar o desenvolvimento do processo dos
diversos projetos humanitários e de vida responsáveis, cujo norte orientativo
é a abrangente preocupação com o aumento das liberdades individuais e o
comprometimento social de ajudar para que isso se concretize.
A solidariedade social, assim, ultrapassa o elemento ético da compaixão, também, indispensável, para, então, transformar-se numa estratégia metodológica eficaz não só da compreensão das diversas causas que possam ensejar
o impedimento da implementação dos direitos individuais fundamentais, mas,
sobremodo, de apresentação de propostas viáveis de concreção dos direitos próprios da cidadania, como, por exemplo, afigura-se o projeto “Justiça no bairro”,
encampado por diversos segmentos sociais.
Uma ética social, no Brasil, muito além do que uma ideal, já se apresenta como projeto social, mas, que, ainda está por ser implementada, e, isto
apenas se dará, através de um amplo processo de concreção dos direitos individuais de cunho materialmente fundamental. Contudo, ressalva-se que não se
pode padronizar a ética social como ideário de uma circunstancial e contingente
política governamental, mas, antes de tudo, deve envolver um amplo movimento social participativo e paritário, para que, assim, seja viável a criação de
condições de oportunidades substantivas23 de dignidade humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto “Justiça no bairro” se constitui num movimento
inconformista e vanguardeiro através do qual, construtores sociais convertidos
ao engajamento social contribuem técnica e pessoalmente para a restituição
da (re) personalização das relações intersubjetivas, tendo em conta mesmo a
centralidade da pessoa.
A dignidade humana, agora, não é só fundamento, objetivo e princípio
fundamental inscrito por opção política na Constituição da República de 1988,
mas, sim, possibilidade de (re) estruturação social do Estado e da própria
sociedade brasileira.
23

SEN, Amartya Kamur. Op. cit.
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E isto, não é mais do que o cumprimento do dever pelo qual o Estado
brasileiro se obrigou por função social.
As condições de possibilidades para auferir oportunidades substantivas
não deveriam ser requeridas ao Estado, mas, sim, exigidas, inclusive, através
dos meios aptos e necessários para tal desiderato, quando, não, também, servem
como critério de censura24 da própria atuação estatal.
Isto significa independência de quaisquer outros vínculos que não
sejam os legitimamente optados pelo povo brasileiro – ainda que se possa criticar
o respectivo sistema representativo – enquanto vínculos substanciais, então,
insculpidos na Constituição Federal de 1988, como direitos fundamentais, os
quais, no fundo, são representativos dos direitos próprios de cidadania.
E, assim, também, pode-se legitimamente afirmar que o projeto
“Justiça no bairro”, então, desenvolvido no Município de Curitiba, é um amplo
projeto de emancipação da personalidade humana, ou seja, é uma estratégia
complexa de concreção dos direitos individuais, que, orientada pelo ideário da
ética social, (re)fundamenta o exercício do poder a partir do viés interdisciplinar
com base na solidariedade social, mediante a nuclearização da dignidade
humana, (re)colocando-se, por assim dizer, a pessoa no centro de atenções das
diversas relações sociais que possam se estabelecer, pois, é precisamente este
deslocamento que se constitui na condição primeira de possibilidade em auferir
oportunidades substantivas concretas, individuais e sociais.

RAMIDOFF, Mário Luiz. Ministério Público substancial: por uma atuação cidadã, ética e
independente. In CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 14º, Livro de Teses:
O Ministério Público e a cidadania. vol. 3, Recife: APMP, 2001, p. 11-16.
24
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RESUMO
O presente estudo busca analisar a atuação das associações comerciais no Estado
do Paraná, no âmbito concorrencial. O objetivo foi analisar se há interferência
no mercado concorrencial, bem como se esta possível interferência pode afetar
a ordem econômica por ações comerciais próprias das associações ou, ainda,
pelos seus associados, quando se utilizam dos benefícios disponibilizados por
elas, em detrimento dos não associados. Adotou-se a metodologia dedutiva,
mediante a pesquisa bibliográfica de livros, artigos científicos e legislação.
Como resultado desta análise, foi possível verificar que as associações
comerciais, integrantes do terceiro setor, desenvolvem atividades de fomento
e desenvolvimento à ordem econômica e, ao promoverem o desenvolvimento
das empresas associadas, arrefecem a concorrência e a economia, sem que
caracterize infração à ordem econômica, nem mesmo concorrência desleal.
Contudo, conclui-se que, ao assumir papel de agente econômico e desvirtuar o
seu papel constitucional, social e estatutário, as associações comerciais podem
ser submetidas às regras antitrustes e de concorrência desleal, assim como as
demais pessoas jurídicas.
PALAVRAS-CHAVE: concorrência; antitruste; associação comercial.
ABSTRACT
The present study seeks to analyze the performance of commercial associations
in the State of Paraná in the competitive environment. The objective was to
analyze whether there is interference in the competitive market, as well as
whether this possible interference can affect the economic order through
commercial actions specific to associations or, even, by their members when
they use the benefits made available by them, to the detriment of non-members.
The deductive methodology was adopted by way of bibliographic research in
books, journals and legislation. As a result of this analysis, it was possible to
verify that the trade associations, members of the third sector, develop activities
to foster and develop the economic order and, by promoting the development
of the associated companies, they weaken the competition and the economy,
without characterizing an infringement of the economic order, not even unfair
competition. However, it is concluded that by assuming the role of economic
agent and distorting their constitutional, social and statutory role, they can be
subject to antitrust and unfair competition rules, as well as other legal entities.
KEYWORDS: competition; antitrust; association; commercial.
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INTRODUÇÃO
As associações comerciais e empresariais são constituídas na
modalidade de pessoas jurídicas de Direito Privado, sem fins lucrativos, dirigidas
por pessoas físicas que exercem atividade empresarial, e eleitas para atuar a
título de voluntariado. No Estado do Paraná, âmbito territorial a que se limita
a análise neste artigo, há associações comerciais constituídas por municípios,
bairros, atividades econômicas definidas e outras; contudo, o presente estudo
delimitar-se-á à apreciação das associações com circunscrição municipal.
O objetivo de atuação destas associações está pautado no
desenvolvimento econômico e social das pessoas jurídicas filiadas, no ímpeto
de viabilizar a efetivação da livre iniciativa de forma equalizada aos demais
princípios fundamentais.
Portanto, a função estatutária dessas associações é promover o
desenvolvimento econômico e social regional através do fomento à atividade
empresarial. Para tanto, promovem ações de formação profissional, feiras
comerciais, palestras e eventos que promovam o desenvolvimento das empresas
e sejam atrativos aos consumidores. Trata-se de um movimento ordenado que
ultrapassa as barreiras do bairro sede da empresa, ganha a cidade, o estado,
o país e o continente; são núcleos que atuam de forma a viabilizar mercados
comuns e internos, institucionalizados, cujas associações atuam como indutoras
de desenvolvimento.
Para integrar a ‘rede associativista’ no âmbito de associações
comerciais é necessária a filiação a determinada associação, cumprindo-se os
requisitos previstos no respectivo estatuto social, bem como se submetendo ao
crivo de admissão dos seus dirigentes.
O direito de associação está previsto na Constituição l (BRASIL,
1988), em seu art. 5º, que trata de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos dos incisos XVII a XXI,
tratando da plenitude da liberdade de associação, sendo vedada de caráter
paramilitar; da criação de associação na forma da lei, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento; e que ninguém poderá ser compelido a associarse ou a permanecer associado, entre outras.
Partindo-se das premissas do Direito Constitucional à associação e
sobre a função estatutária das associações comerciais, indaga-se qual o reflexo
ou o impacto da atuação destas associações no mercado concorrencial, sobre
o enfoque da existência de empresas filiadas e não filiadas, bem como qual a
limitação da não intervenção estatal em seu funcionamento previsto no inciso
XVIII, do art. 5º., da Constituição (BRASIL, 1988).
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Para tanto, faz-se necessária a análise sobre a concorrência comercial,
a regulamentação estatal e a atuação das associações comerciais.
1 A CONCORRÊNCIA COMERCIAL
A livre iniciativa é um direito fundamental previsto em três momentos
da Constituição. Está presente no inciso IV, do art. 10, no inciso XIII, do art. 5º.,
e no parágrafo único do art. 17 in verbis:
Art.1º – A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
[...]
IV – Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
[...]
Art. 5º. (...) XIII – É livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer.
[...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: (…)
Parágrafo único – É assegurado a todos o livre exercício
de qualquer atividade econômica, independentemente
de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei. (BRASIL, 1988).
A proteção constitucional da livre iniciativa propicia a todos o direito
de exercício da atividade econômica, com o objetivo de assegurar a todos a
existência digna, com a valoração da livre iniciativa e do trabalho digno.
O exercício da livre iniciativa, da atividade empresária, por sua vez,
gera concorrência, considerando-se a definição de concorrência elabora por
Paula A. Forgioni:
[...] devemos ter em mente a concorrência como
fenômeno que se verifica quando, no mínimo, duas
pessoas estão dispostas a trocar, comprar ou vender
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a terceiro o mesmo bem, ou bens intercambiáveis.
Temos concorrência sempre que dois ou mais agentes
econômicos competem pela mesma oportunidade de
troca. (2018, p. 42).
Esta é a razão pela qual a livre iniciativa é delimitada pelo poder do
Estado, que regula o exercício da atividade econômica no âmbito concorrencial,
abrangendo a licitude das concorrências e o respeito à ordem econômica.
1.1 A INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA
O Princípio da Livre Concorrência possibilita aos empresários a
utilização de todos os recursos lícitos para o desenvolvimento de atividade
econômica, desde que seus efeitos não sejam prejudiciais à ordem econômica,
conforme disciplina da Lei nº. 12.529, de 30 de novembro de 2011, denominada
a Lei Antitruste (BRASIL, 2011).
Para caracterizar a infração à ordem econômica, nos termos do art. 36
da Lei em comento (BRASIL, 2011), “atos sob qualquer forma manifestados”,
no entendimento de Paula A. Forgioni: “inclui toda e qualquer conduta (ou
seja, aquilo que não seja mero ‘fato’) que possa, de alguma forma, prejudicar
a concorrência, sem distinção entre acordos, abusos ou concentrações” (2018,
p. 138); conduta esta que tenha por objeto ou produza qualquer um dos efeitos:
a) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre-concorrência ou a
livre-iniciativa; b) dominar mercado relevante de bens ou serviços; c) aumentar
arbitrariamente os lucros; ou d) exercer de forma abusiva posição dominante.
Além da relação concorrência e ordem econômica, a discórdia
comercial entre sujeitos na esfera privada pode ser caracterizada como
concorrência desleal e desde que não seja o caso de uma infração à ordem
econômica. A previsão legislativa define como prática de crime a concorrência
desleal, tipificada nos atos previstos no art. 195, da Lei nº. 9.279, de 14 de
maio de 1996 (BRASIL, 1996); atos estes que extrapolam o exercício da livre
concorrência e afetam a esfera jurídica de outros, os concorrentes comerciais.
A concorrência comercial é consequência do exercício da livre
iniciativa e do instrumento para o desenvolvimento econômico; contudo, tem
seus limites entre particulares e na coletividade, visando à interlocução dos
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência com os demais princípios
constitucionais que permitem a vida em sociedade, respeitando-se a propriedade
privada, a existência digna e o trabalho digno, entre outros.
O processo de concorrência é indutor do desenvolvimento econômico,
uma vez que insere fornecedores de produtos ou de serviços em competitividade,
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proporcionando poder de barganha ao adquirente. A competitividade traz o
dever ao empreendedor de adaptar-se ao mercado, de fidelizar ou conquistar
novos clientes, o que gera uma reação em cadeia: maior circulação da economia
e mais opções de escolha do consumidor de qual fornecedor adquirir e qual
melhor oferta amolda-se às suas condições econômicas.
Portanto, embora a concorrência seja naturalmente prejudicial aos
concorrentes, os prejuízos são licitamente causados, desde que resultantes
de um processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico
em relação aos seus competidores. Para tanto, as competências de estruturas
administrativas e do Poder Judiciário estão estruturadas para evitar e punir os
respectivos abusos ou descumprimentos do ordenamento jurídico.
O desafio é construir e preservar um ambiente para que as empresas
desenvolvam-se e possam competir1 (CASAGRANDE, 2014), inovar e
satisfazer as demandas dos consumidores em um ambiente concorrencial sadio,
ou seja, sem infrações à ordem econômica e sem a realização de práticas de
concorrência desleal.
Neste viés, vislumbra-se o entendimento de Paula A. Forgioni
(2018, p. 198) sobre a utilização das normas antitruste como instrumento de
implementação de políticas públicas.
O posicionamento da autora consubstancia-se no entendimento de
que os objetivos e aspectos instrumentais da norma antitruste “para servir de
implementação de políticas públicas, especialmente de políticas econômicas
entendidas como ‘meios de que dispõe o Estado para influir de maneira
sistemática sobre a economia’.” (FORGIONI, 2018, p. 198).
A função da ação antitruste não se limitaria a eliminar do mercado atos
abusivos ou lesivos per si, mas “passa a ser considerado instrumento ou meio de
que dispõe o Estado para conduzir e conformar o sistema”. (FORGIONI, 2018,
p. 199). Trata-se de um planejamento estratégico estatal de como controlar
a economia e a atuação de seus agentes econômicos, com o fim de obter o
processo de desenvolvimento almejado.
Paulo Casagrande reflete em sua tese de Doutorado sobre o desenvolvimento e inovação das
empresas, de acordo com o mercado concorrencial: “Em suma, não obstante discussões teóricas
e empíricas em aberto sobre características e estruturas de mercado que podem incentivar as
empresas a inovar mais, resta claro que a moderna teoria econômica não suporta argumento
simplista de que, quanto mais concorrência, mais inovação. De igual modo, também não
são plausíveis alegações de que empresas devem ser fortemente resguardadas de pressões
competitivas a fim de que tenham condições de promover investimento em produtos e processos
tecnologicamente mais avançados. Situações intermediárias, como players detendo algum poder
de mercado mais fortemente disputando os clientes entre si, parecem ser aquelas em que empresas
individualmente consideradas conseguem lidar melhor com as dificuldades de incertezas dos
resultados e de apropriação financeira dos benefícios econômicos de um novo produto ou
processo, tendo incentivos para buscar vantagens competitivas e, com isso, obter maiores lucros e
sobreviver.” (CASAGRANDE, 2014).
1
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Eric Jasper investiga os precedentes do CADE buscando verificar
qual a finalidade do Direito Concorrencial brasileiro. O autor conclui:
[...] que a LDC e as demais fontes do direito
concorrencial brasileiro não tratam expressamente
sobre a finalidade primordial desse ramo do direito
no país. Os precedentes do CADE também não
apresentam à sociedade indicação expressa sobre o
objetivo ou conjunto de objetivos do antitruste no
Brasil. (2019, p. 171, 189).
Embora a lei e os precedentes do CADE não possibilitem afirmar
qual a finalidade da lei antitruste no Direito Concorrencial brasileiro, a análise
realizada pelo referido autor conclui que é possível afirmar que o bem-estar
do consumidor e a eficiência econômica seriam seus principais objetivos,
aproximando o Brasil do Direito europeu, visto que as referências normativas
e conceituais brasileiras são decorrentes da legislação antitruste europeia e
estadunidense. (JASPER, 2019, p. 197).
A partir da análise histórica da aplicação de normas antitruste no Brasil,
nos Estados Unidos e na Europa2 é possível perceber o objetivo econômico
a ser alcançado, consubstanciado nas limitações e permissões de atuação
concorrencial; assim, consideram-se as “válvulas de escape das legislações
antitrustes” (FORGIONI, 2018, p. 203).
A regra da razão, isenções e autorizações são técnicas utilizadas
para viabilizar a realização de determinadas práticas que teriam o condão de
restringir a concorrência, mas que é afastada a incidência legislativa para que
se concretizem. O objetivo da válvula de escape ‘regra da razão’ é considerar
ilegal apenas as práticas restritivas de concorrência de forma não razoável (os
good trusts e os bad trusts) (FORGIONI, 2018, p. 208), sendo permitidas as
práticas que não impliquem obstáculo desarrazoado ao livre comércio, tendo
como resultado a licitude da prática restritiva da concorrência.
As isenções são utilizadas “para afastar ou arrefecer o moto
concorrencial, possibilitando o funcionamento do setor de acordo com a sua
lógica particular, não baseada exclusivamente no resguardo da competição”
(FORGIONI, 2018, p. 210). A lógica concorrencial leva à redução de preços
praticados no mercado; ocorre que a diminuição demasiada leva à inviabilidade
da atuação empresarial, bem como se aplica quando demonstrado que o prejuízo
Recomenda-se a leitura de (FORGIONI, 2018, p. 41, 48 e p. 93, 133) - Capítulo I – Disciplina do
comportamento dos agentes econômicos nos mercados e concorrência: três momentos diversos;
e Capítulo II – A concorrência no Brasil.
2
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eventualmente causado à concorrência é suplantado pelos benefícios trazidos
ao mercado (FORGIONI, 2018, p. 216).
Neste cenário é que a ‘isenção’ faz-se pertinente, devido à peculiaridade
do segmento, sendo necessária a sua aplicação para manter o equilíbrio da
ordem econômica, evidenciando a aplicação da isenção em prol do interesse
público (FORGIONI, 2018, p. 213). Da mesma forma ocorre no sistema
europeu, por exemplo, em que as práticas previstas no art. 101 do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia (TFEU) “podem ser isentadas [...] caso
acarretem a melhoria da produção ou distribuição de bens, ou ainda o progresso
técnico ou econômico.” (FORGIONI, 2018, p. 214).
Verifica-se, no sistema europeu, a proteção à concorrência de forma
instrumental, uma vez que os artigos do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia devem ser aplicados de forma harmoniosa com as demais
políticas, tendo em vista o conjunto de seus objetivos e buscando o crescimento
econômico equilibrado (FORGIONI, 2018, p. 215).
No sistema brasileiro, no entendimento de Paula A. Forgioni, a
aplicação de válvulas de escape é analisada sobre o viés da hierarquia legislativa,
estabelecendo, pois, que a lei antitruste brasileira é uma norma geral e regula
a concorrência de forma geral entre os agentes econômicos. Por conseguinte,
o sistema jurídico permite isenções a partir da interpretação sistemática do
Direito, na medida em que esteja previsto em lei especial autorizadora de
práticas anticompetitivas e atentando-se à interpretação restritiva de normas
que excetuam normas gerais (2018, p. 221).
Nesta seara é que a aplicação ou o alcance das normas que limitam o
exercício da livre iniciativa e da livre concorrência podem ser utilizados como
instrumentos de aplicação ou de condução de políticas públicas, em especial
econômicas, conduzindo o ordenamento econômico para arrefecer determinado
mercado ou frear determinadas ações que impactam a economia.
1.2 A CONCORRÊNCIA DESLEAL
O Conselho de Administração e Defesa Econômica (CADE) traz a
definição de concorrência desleal nos seguintes termos:
[...] a discórdia comercial entre partes, sem impactos
sobre o ambiente concorrencial, tratando-se, portanto,
de lide privada, disciplinada pela Lei 9.279/96, não se
constituindo em uma infração da ordem econômica,
devendo ser tratada em âmbito próprio, ou seja, no
Poder Judiciário. (CADE, 2018).
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Ao ultrapassar os limites da concorrência comercial, de tal forma
que prejudique diretamente o concorrente, mas não afete o mercado ou sobre
o ambiente concorrencial, pode ser considerado como prática de concorrência
desleal, que é considera crime, nos termos do art. 195, da Lei nº. 9.279/1996.
Portanto, conforme esclarece André Fatuch Neto (2018), “O ponto
de partida da concorrência desleal está diretamente relacionado à economia de
mercado, ou seja, há na concorrência desleal, uma concorrência econômica.”
E, para verificar se o ato é concorrencial legítimo ou um ato de concorrência
desleal, faz-se necessário verificar o significado do prejuízo dentro da estrutura
do ato da concorrência (NETO, 2018).
No âmbito cível, o Poder Judiciário do Estado do Paraná tem
reconhecido a prática de concorrência desleal em casos no âmbito da
propriedade industrial, tal como a contrafação de marca; no âmbito tributário,
como “devedor contumaz”, e também em casos de inadimplemento contratual
(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2019).
1.3 A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E A INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA
A prática de concorrência desleal, como já definido, é um conflito
entre concorrentes. Contudo, da análise prática e legislativa, verifica-se que o
ato de concorrência desleal pode ter efeitos além dos seus concorrentes e afetar
a ordem econômica. Assim, o ato que teve início com a prática de concorrência
desleal pode tornar-se uma infração à ordem econômica, uma vez que o art.
36, da Lei nº. 12.529/2011 (BRASIL, 2011) prevê como infração à ordem
econômica os atos que produzam o efeito de limitar, falsear ou de qualquer
forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dentre outros efeitos
previstos nos demais incisos do referido artigo.
Um exemplo de concorrência desleal que afetou a ordem econômica
e, assim, caracterizou infração nos termos da legislação antitruste, foi o caso
dos Correios: práticas de concorrência desleal por meio de ações judiciais
“simuladas”, com o intuito de causar prejuízo a um concorrente direto, de
modo a afetar negativamente a atividade econômica deste; a prática de preços
distintos para os concorrentes e não concorrentes; e a negativa na prestação
de serviços aos concorrentes estavam afetando a estrutura concorrencial do
mercado concorrencial, portanto, infringindo a ordem econômica. Após a
instauração de processo administrativo, o CADE homologou um Termo de
Cessação de Conduta com os Correios devido à prática de infração contra a
ordem econômica (CONSULTOR JURÍDICO, 2019).
Portanto, embora a concorrência desleal trate de atos interpartes,
a dimensão em que praticados podem trazer o desequilíbrio no ambiente
econômico e, assim, infringir a ordem econômica.
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2 AS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E A SUA ATUAÇÃO NO AMBIENTE ECONÔMICO
A sociedade é dividida sociologicamente em três setores: O primeiro
setor, composto por instituições estatais; o segundo setor, que é composto
por pessoas jurídicas com finalidade lucrativa; e o terceiro setor, onde estão
alocadas as associações e fundações.
A atuação do terceiro setor visa a desenvolver atividades de interesse
público, objetivando suprir uma omissão estatal ou, ainda, para desenvolver
alguma necessidade social ou de interesses difusos.
Gustavo Justino de Oliveira define a atuação do terceiro setor nos
seguintes termos:
[...] conjunto de atividades voluntárias, desenvolvidas
por organizações privadas não-governamentais e sem
ânimo de lucro (associações e fundações), realizadas
em prol da sociedade, independentemente dos demais
setores (Estado e mercado), embora com eles possa
firmar parcerias e deles possa receber investimentos
(públicos e privados). (2007, p. 217)
A classificação jurídica dos integrantes do terceiro setor está prevista
no Código Civil (BRASIL, 2002) e, embora sejam utilizados diversos nomes,
como organização não governamental, entidade filantrópica e organização
da sociedade civil, entre outras, o enquadramento jurídico será apenas como
associação sem fins lucrativos (art. 53 e seguintes do CC) ou como fundação
(art. 62 e seguintes do CC). A nomenclatura usual apenas define qual o nicho de
atuação daquela pessoa jurídica.
Ressalta-se, aqui, as associações comerciais, que se estabelecem
como associações sem fins lucrativos, previstas no Código Civil, art. 53:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de
pessoas que se organizem para fins não econômicos.
(BRASIL, 2002).
A definição supramencionada está incluída no Título II – Das Pessoas
Jurídicas, definindo-as como pessoas jurídicas de Direito Privado (art. 44, inc.
I), gozando de autonomia patrimonial, conforme previsto no parágrafo único
do art. 49-A:
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde
com os seus sócios, associados, instituidores ou
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administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação
e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a
finalidade de estimular empreendimentos, para a
geração de empregos, tributo, renda e inovação em
benefício de todos. (BRASIL, 2002).
Este enfoque é de grande valia para destacar que a definição de
organização para fins não econômicos não se traduz em ausência de patrimônio
pelas associações, mas, sim, de que não devem visar o lucro como finalidade
associativa; portanto, embora sua finalidade não seja econômica (art. 53 do
CC), as associações têm autonomia patrimonial, devendo utilizá-los para
estimular empreendimentos, geração de empregos, tributo, renda e inovação
em benefício de todos.
Desta feita, as associações comerciais, integrantes do terceiro setor,
são pessoas jurídicas de Direito Privado, sem fins lucrativos, com autonomia
patrimonial e que atuam de forma a promover o desenvolvimento econômico e
social por meio de ações de fomento ao comércio.
Estabelecido o nicho de atuação das associações comerciais, bem
como a sua constituição jurídica, necessário se faz avançar para a análise de sua
atuação pratica e os efeitos desta atuação no ambiente econômico.
2.1 QUAL É A ATUAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS?
As associações comerciais são compostas, de forma geral, da
associação de pessoas que desenvolvem uma atividade empresarial, que se
unem sobre o “espírito associativista”, que se justifica na troca de experiências
profissionais e gerenciais para o desenvolvimento econômico da região
territorial em que estão inseridos. Para analisar as atividades desempenhadas
pelas associações comerciais, é necessário ter como objeto de estudo os seus
estatutos sociais, pois, de acordo com a legislação civil (Código Civil) neles
estão descritos as finalidades e objetivos de atuação de cada associação.
Para tanto, vale-se de dois estatutos sociais para análise, a título
exemplificativo: o Estatuto Social da Associação Comercial do Paraná (ACP,
2015) e o Estatuto Social da Associação Comercial e Empresarial de Rio Negro
(ACIRN, 2007), ambas do Estado do Paraná.
A Associação Comercial e Empresarial de Rio Negro tem por princípio
e finalidade, nos termos estatutários:
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i) congregar, para a defesa dos interesses comuns,
as Empresas que exerçam atividades Comerciais,
Industriais, Profissionais Liberais, Prestadores de
Serviços e Agropecuárias, em todas as modalidades;
ii) reivindicar vantagens e direitos junto ao
Município, Estado e Nação, objetivando benefícios
às classes associadas; iii) manifestar pontos de
vista sobre questões político-sociais partidárias;
iv) organizar departamentos que prestem serviços
aos associados; v) realizar análise de mercado; vi)
promover consultoria e assessoria empresarial; vii)
elaboração de diagnóstico empresarial; viii) aprimorar
o desenvolvimento de técnicas empresariais; entre
outros previstos em seu estatuto social (art. 3º).
(ACIRN, 2007).
Como finalidade social, entre outras, a Associação prevê em seu
estatuto social (art. 4º):
a promoção de ações que possibilitem a melhora e o
desempenho de seus associados através de seminários,
treinamentos, palestras, missões, feiras, informações,
e outras atividades, promover o regime econômico de
mercado; promover o desenvolvimento econômico
e social do Município através de seus associados;
propor ou criar projetos e ou órgãos técnicos visando
o desenvolvimento econômico e social do Município
de Matelândia, de maneira isolada ou em parcerias
com outras entidades e órgãos públicos e privados
nacionais ou internacionais.(ACIRN, 2007).
A Associação Comercial do Paraná - ACP, por sua vez, tem como
finalidade prevista em seu estatuto:
a defesa das atividades empresariais dentro de uma
ordem econômica fundada na livre iniciativa e na
valoração do trabalho, observados os princípios da
propriedade privada, livre concorrência, salário justo,
e legitimidade do lucro (art. 3º). (ACP, 2015).
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Constituem objetivos da ACP, entre outros previstos no estatuto:
fortalecer o regime econômico de mercado; pugnar
pelo desenvolvimento da economia de Curitiba,
do Paraná e do País; desenvolver na comunidade o
interesse e promover a execução de projetos nas áreas:
cultural, artística, educacional, esportiva, social,
filantrópica, de meio ambiente e outras; difundir
meios de solução de conflitos entre associados e nãoassociados (parágrafo único do art. 3º). (ACP, 2015).
Da análise de ambos os estatutos sociais, é possível observar que os
interesses perseguidos são similares: visam o desenvolvimento econômico do
município em que estão sediadas, do respectivo Estado e do País, por meio de
ações que promovam a classe empresarial e, por consequência, a sociedade.
Estas finalidades também têm uma conotação de interesse público, ou seja, são
entidades privadas, instituídas para desenvolver os fundamentos constitucionais
que norteiam a vida em sociedade e também fazem às vezes do Estado,
colaborando com este na promoção de ações que são dever do Estado, tais como
a promoção da Cultura (art. 215), a educação e qualificação para o trabalho (art.
205) e o desenvolvendo da ordem econômica e financeira (BRASIL, 1988).
O relevante papel social das entidades que compõem o terceiro setor
é, de fato, notório; contudo, na prática, cumpre analisar como estas atividades
são executadas e o impacto da sua atuação no âmbito concorrencial.
Ao cumprir o seu papel estatutário, as associações comerciais
disponibilizam aos seus associados uma gama de benefícios com preços
reduzidos; fornecem subsídios educacionais direcionados, bem como realizam
articulação política no pleito de anseios evidenciados pelos seus associados.
Ao beneficiar-se destes subsídios, os empresários e as empresas obtêm
maiores condições de desenvolvimento, em tese, do que os empresários da
mesma região que não são associados. Voltando-se ao conceito de concorrência,
ela ocorre sempre que dois ou mais agentes econômicos competem pela mesma
oportunidade de troca; é possível verificar que há uma interferência da atuação
da associação no ambiente concorrencial, contudo, uma interferência positiva e
sadia. O objetivo é o desenvolvimento econômico, de modo que os concorrentes
são instigados a buscar novos subsídios para a atuação comercial.
Equipara-se, aqui, a atuação das associações com o conceito exposto
do viés de política pública da atuação econômica, do Estado. Se as entidades do
terceiro setor atuam de forma complementar à atuação estatal, é natural que as
associações (que têm por finalidade o desenvolvimento econômico) contribuam
com ações que fomentem a circulação de riquezas por meio de desenvolvimento
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institucional, profissional e de valoração do trabalho. Os fundamentos
constitucionais que dão as diretrizes a serem seguidas pela sociedade brasileira
não os delimita como ações exclusivas do Estado, mas sim como direitos e
garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão brasileiro.
Ao tratar-se da atuação específica da associação, ao promover
ativamente a realização de capacitações e o fornecimento de serviço ou outras
atividades, indaga-se se as associações poderiam afetar ou alterar as condições
mercadológicas, e de alguma forma caracterizar infração à ordem econômica.
ou a possível concorrência desleal.
A doutrina de Caio Mario da Silva Pereira Neto abrange a possibilidade
de pessoas jurídicas de Direito Privado, em geral, mesmo que não desenvolvam
atividade empresarial, serem submetidas à fiscalização e sancionadas
administrativamente pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por
práticas que interferem na ordem econômica:
Para além de pessoas jurídicas de direito público e
privado com atividade empresarial, podem também
ser validamente fiscalizados e sancionados os
comportamentos de associações e de indivíduos.
O art. 37 da LDC prevê sanções por infrações
concorrenciais tanto para ‘empresa’ (inciso I), quanto
para ‘pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado, bem como qualquer associações de entidades
ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica,
que não exerçam atividade empresarial’ (inciso II),
e ‘administrador’(inciso III). Vê-se, todavia, que se
trata de agentes que, em regra, podem ser sancionados
pelo CADE pois suas condutas estão de alguma forma
associadas às de empresas envolvidas em infrações
da ordem econômica em determinado mercado. No
que se refere a associações, a prática decisória do
CADE geralmente envolve entes que congregam
empresas de um determinado setor, como associações
e sindicatos patronais, ou uma determinada categoria
profissional. (2015).
Por conseguinte, torna-se imperioso destacar que a ressalva feita na
Constituição da República (BRASIL, 1988), de que é vedada a interferência
estatal no funcionamento de associações (art. 5º., inciso XVIII), está limitada à
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atuação e organização, dentro do cumprimento de sua finalidade constitucional,
legal e estatutária, podendo sofrer a interferência estatal quando da prática de
comportamentos ilegais, como de infração à ordem econômica ou concorrência
desleal, por exemplo.
Os comportamentos que constituem infração à ordem econômica têm
por objeto produzir os efeitos de limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar
a livre iniciativa ou a livre concorrência; dominar mercado relevante de bens ou
serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; e exercer de forma abusiva uma
posição dominante (BRASIL, 2011); portanto, se a associação comercial, ao
assumir a posição de prestadora de serviços, inserida no âmbito concorrencial e,
como consta na doutrina (PEREIRA NETO, 2015), comportar-se como agente
econômico3, estará sujeita às regras antitruste e também de concorrência desleal,
da mesma forma que as pessoas jurídicas que, por natureza, desenvolvem
atividades econômicas empresariais.
A presunção de que, por tratar-se de uma associação comercial,
que por vezes goza de prerrogativas tributárias (isenções e imunidades), ou
tem papel relevante socialmente, por si só acarretaria a infração à ordem
econômica ou a deslealdade na concorrência, não são condições suficientes
para a imputação de prática ilícita. A dinâmica do mercado relevante4 em que
está inserida a associação, bem como a possibilidade de exercício de posição
dominante5, são fatores que devem ser observados, entre outros6, para que
seja possível dinamizar a existência de comportamentos ou efeitos previstos
e vetados pela lei.
“Na Economia, o sujeito que desenvolve atividade econômica, seja produzindo ou consumindo
apenas, é chamado de agente econômico ou unidade econômica de dispêndio. A definição
do agente econômico dependerá da análise econômica que se pretende realizar. Empresas,
grupos econômicos, Estados, organismos nacionais ou internacionais e os próprios indivíduos,
dependendo do caso que se pretende analisar, poderão funcionar como um agente econômico,
pois em sua realidade econômica podem: gastar recursos disponíveis; produzir bens e serviços; e
podem escolher como agir economicamente.” (MOREIRA, Mauro, 2018)
4
“Seguramente, o mercado relevante é construído em cada caso concreto. Como vimos acima,
não devemos ter a ilusão de que, nas situações reais, existe um mercado relevante pronto para ser
descoberto pelo intérprete; muito ao contrário, cuida-se de uma operação lógica em que deve ser
adotado um procedimento peculiar que nos permite identificar as relações de concorrência de
que participa o agente econômico.” (FORGIONI, 2018. P. 246)
5
“A maioria dos economistas afirma que há posição dominante quando o agente detém a
capacidade de impor preços muito acima de seu custo marginal. Do ponto de vista jurídico,
entretanto, essa assertiva deve ser entendida no sentido de que a independência e indiferença
do agente econômico podem manifestar-se pela possibilidade de imposição de preços acima
daqueles derivados da competição, mas também de outras formas.” (FORGIONI, 2018, p. 271)
6
Para práticas caracterizadoras de infração à ordem econômica, recomendo a leitura de
FORGIONI, (2018, p. 135/168). Capítulo 3 – O sistema da lei antitruste brasileira.
3
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Ressalta-se que a atuação da associação com fulcro em prestar
benefícios aos seus associados e no desenvolvimento local, há de se
considerar o interesse público tutelado com a atividade desenvolvida e o
reflexo social e econômico que a atividade produz, à luz das válvulas de
escape da razão e da isenção.
Outrossim, cumpre destacar que as associações comerciais congregam
empresários de diferentes ramos de atividade, ou seja, não há concentração de
uma determinada categoria comercial7, e, por isso, a união ou a concentração
desses agentes econômicos não tem a finalidade de dirigismo de mercado ou de
concentrar riquezas com finalidade concorrencial, mas, sim, com a finalidade
e o objetivo de progresso econômico pela cooperação8 e trocas de experiências
entre comerciantes e empresários, para disseminá-las entre os atuantes no
âmbito comercial. (SAITO; DOUER, 2018, p. 121).

A doutrina de Caio Mario destaca que a maioria das associações sancionadas pelo CADE
“congregam empresas de um determinado setor, como associações e sindicatos patronais, ou uma
determinada categoria profissional” (PEREIRA NETO, 2015) situação que não é característica de
associações comerciais.
8
“Há acordos entre concorrentes que não têm por objeto a restrição da concorrência, ou podem
gerar efeitos de restringi-la, mas são, na verdade, uma forma lícita de cooperação. Tais acordos
podem, inclusive, resultar em eficiências ao mercado, ao reforçar o ambiente concorrencial
por meio da criação de um agente mais forte, bem como criar benefícios aos consumidores,
ao aumentar as opções de produtos e serviços, além de criar condições mais favoráveis de
contratação”. (SAITO e DOUER, 2018, p. 121).
7
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cooperação entre os agentes econômicos é o mote de
desenvolvimento interno da empresa e dos seus sócios, refletindo no ambiente
de mercado e no conteúdo do produto ou serviço que o consumidor adquire;
“[...] a literatura econômica especializada aponta que arranjos cooperativos
viabilizam a apropriação mais adequada de resultados econômicos pelos
parceiros, ao abranger contribuição de empresas que, de outro modo,
atuariam como ‘caronas’ (free riders) dos resultados de projetos inovadores.”
(CASAGRANDE, 2014, p. 50).
Nesta seara, e partindo das premissas constitucional, legal e estatutárias
(a análise dos estatutos sociais analisados), é possível concluir que a atuação
das associações comerciais, ao disponibilizarem bens e/ ou serviços aos seus
associados, está promovendo a cooperação entre os agentes econômicos, como
mote de desenvolvimento local, contribuindo com um reflexo positivo no
mercado concorrencial ao elevar o nível profissional da região, pois disponibiliza
a oportunidade de utilização de instrumentos que, provavelmente, não seriam
de acesso dos empresários de forma individualizada, evidenciando o impacto
positivo da concorrência de mercado.
No que tange à atuação da associação como prestadora de serviços
propriamente dita, configura-se em posição de agente econômico e deve limitar
sua atuação dentro dos ditames antitruste e concorrencial; sujeita, pois, às
regulações e normas que regem a atividade empresarial.
Contudo, sob a perspectiva de que a aplicação das normas deve ser
coerente com os objetivos da ordem econômica, assim como verificado que
o CADE posiciona-se em favor do bem estar do consumidor e da eficiência
econômica e, ainda, à luz do posicionamento de FORGIONI (2018), é possível
concluir que a atuação das associações comerciais, integrantes do terceiro
setor, invoca o interesse público de promover o fomento e o desenvolvimento
econômico e, portanto, mesmo que equiparada à empresa ao disponibilizar
benefícios aos associados em “competição” com outras empresas, fá-lo pelo
desenvolvimento econômico e social e, não na busca do lucro; ou seja, a
finalidade é coletiva, e não particular ou com uma finalidade em si, concluindose que apenas desvios de finalidades ou a utilização indevida da associação é
que mereceriam a aplicação das normas antitrustes.
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RESUMO
Finalidades: Demonstrar as fases através do qual o Estado se fundamentou
com o decorrer dos séculos, passando do Estado liberal, para Estado do bemestar social, até chegar ao modelo Neoliberal ou Neoliberalismo, com o resgate
de princípios do capitalismo liberal, produzindo reflexos nocivos aos direitos
conquistados pelas classes trabalhadoras, com efoque no trabalho feminino no
Brasil, em razão da implantação da política de Estado Mínimo.
Metodologia: Utilizou-se como metodologia uma pesquisa teórica, exploratória
e qualitativa, com foco metodológico crítico propositivo.
Resultados: Ao longo do artigo, analisamos como o neoliberalismo impacta
negativamente nos direitos sociais, sobretudo na força de trabalho feminino no
Brasil, de forma a fomentar o debate sobre o assunto.
Conclusões: O neoliberalismo, através de suas políticas macroeconômicas,
é caracterizado pelo Estado Mínimo, sobretudo através das privatizações
estatais, deixando de promover a assistência social e ocasionando a dispersão
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da classe operária e operando efeitos nocivos sobre as mulheres, dentro da
ótica desigual da divisão sexual do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Estado; Estado Liberal; Estado Social; Neoliberalismo;
Trabalho Feminino; Brasil.
ABSTRACT
Objectives: Demonstrate the phases through which the State has consolidated
itself over the centuries, moving from the liberal State, to the Welfare State,
until reaching the Neoliberal or Neoliberalism model, with the rescue of
principles of liberal capitalism, producing harmful reflexes to rights conquered
by the working classes, with an emphasis on female labor in Brazil, due to the
implementation of the Minimum State policy.
Methodology: A theoretical, exploratory and qualitative research was used as
methodology, with a propositional critical methodological focus.
Results: Throughout the article, we analyzed how neoliberalism negatively
impacts social rights, especially in the female workforce in Brazil, in order to
encourage debate on the subject.
Conclusions: Neoliberalism, through its macroeconomic policies, is
characterized by the Minimum State, mainly through state privatizations,
failing to promote social assistance and causing the dispersion of the working
class and causing harmful effects on women, within the unequal perspective of
the sexual division of job.
KEYWORDS: State; Liberal State; Welfare State; Neoliberalism; Female
Work; Brazil.
INTRODUÇÃO
Através de um percurso da história, percebe-se que houve mudanças
na forma de modelo econômico implantado pelo Estado, conforme o seu grau
de intervenção no mercado.
O poder do Estado era concentrado na mão de um único governante,
durante o Absolutismo, sendo que não havia distinções entre o monarca e o
Estado. Consagrou-se a célebre frase de Luiz XIV, l´Etat c´est moi (o Estado
sou eu). Posteriormente, com a superveniência da Revolução Francesa e a
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Revolução Industrial, instalou-se o Estado Liberal ou absenteísta, que se
caracterizava pela sua não intervenção na economia. Ainda, evolui-se para o
Estado Social, após a Primeira Guerra Mundial, em que havia a atuação estatal
para concretização do bem estar social. Por fim, após a década de 1970, houve
o resgate de valores do capitalismo liberal, instalando-se o neoliberalismo.
A mudança do modelo econômico guarda relação com o próprio
conceito de Estado. Segundo POULANTZAS (1980), o Estado é uma instituição
não neutra, marcada por elementos ideológicos e correlacionada com forças
políticas e sociais, tais como partidos políticos, movimentos sociais, grupos
empresariais entre outros, com a prevalência da classe dominante no poder.
Vale ressaltar que o intervencionismo do Estado na economia é a forma
pela qual se faz prevalecer o interesse público para viabilizar a democracia.
Neste sentido ensina REICH:
O intervencionismo compreende uma estratégia
moderna para a imposição do interesse público
sobre um sistema econômico capitalista. Descreve
a transformação de um “governo das leis” (...) para
o moderno Estado do Bem-Estar (Welfare State,
Sozialstaat, État Providence) (...) Neste contexto
o Direito (...) assume uma função “substantiva”,
finalística. Torna-se voltado a metas de forma a
viabilizar a democracia também na economia,
para uma melhor alocação dos recursos, para uma
distribuição de renda mais justa, e por uma proteção
dos socialmente fracos e discriminados (...) (REICH,
1990, pg. 265)
Surge daí a reflexão sobre a influência do Estado no desenvolvimento
dos direitos humanos e sociais, além do controle na economia mundial e da
setorização das pessoas em classes sociais.
Portanto, necessário se faz demonstrar a evolução do capitalismo
através do Estado Liberal, Estado Social, até chegar na conformação que
conhecemos hoje como Estado Neoliberal ou Neoliberalismo.
E a partir daí, demonstraremos os reflexos de neoliberalismo na classe
trabalhadora, sobretudo nas relações femininas de trabalho, como a divisão
da sociedade em classes, opressão patriarcal acentuada pelo capitalismo,
além da desigualdades salariais e de jornadas de trabalho. Pois as práticas do
neoliberalismo evidenciam o capitalismo apropriando-se das diferenças entre
os sexos por meio da divisão sexual do trabalho.
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1 TRANSIÇÃO DO MODELO LIBERAL DE ESTADO DE DIREITO PARA O ESTADO
SOCIAL DE DIREITO
Pensando-se na história do capitalismo em estágios, verifica-se que
seu desenvolvimento apresenta forte ligação com o papel do Estado. Com a
decadência do absolutismo e o desenvolvimento da Revolução Industrial,
houve a quebra do modo de produção artesanal, transferindo-se a propriedade
dos bens de produção para a burguesia industrial. É bem verdade que já se
falava de um capitalismo comercial desde a época dos descobridores dos
novos continentes.
Houve, assim, modificação do poder do Estado, o qual era concentrado
na mão de um governante, no absolutismo. Porém, com o advento do Estado
Liberal, essa concentração de poder deixa de existir e passa a haver a mínima
intervenção do Estado nas relações econômicas e sociais.
Começou a surgir assim a ideia de um capitalismo concorrencial,
em que a economia passou a ser vista como algo intrínseco à sociedade.
Ideia esta derivada da escola clássica inglesa, do teórico Adam Smith em seu
clássico intitulado “A Riqueza das Nações”, obra na qual discorre sobre a mão
invisível do mercado, ou seja, sobre uma economia sem a intervenção estatal,
autorregulável, tendo como pilar a liberdade de concorrência, resultando em
máxima vantagem para a coletividade social (NOVAIS, 2006).
Assim, durante a Revolução Industrial até começo do século
XX, passou a existir um capitalismo liberal, em que o Estado apenas
garantia a defesa da propriedade privada, a harmonização dos conflitos e a
legitimação do poder. O Estado era mero árbitro de competições econômicas
entre desiguais.
As Constituições dos Estados liberais não dispunham sobre a ordem
econômica constitucional, apenas sobre a propriedade privada e sobre a
liberdade contratual. A ordem enconômica existia apenas no mundo do ser (e
não do dever ser), não merecendo qualquer reparo ou interferência. A economia
“é jogada para fora do direito” (MOREIRA, 1987).
Ocorre que, já na passagem do século XIX para o século XX, esse
capitalismo passou a apresentar imperfeições, consubstanciadas na falta de uma
atuação mais efetiva do Estado. Começaram a surgir em países europeus leis
que protegiam, por exemplo, contra trabalhos insalubres, ou que dispunham
sobre o trabalho infantil. A imperfeição do capitalismo liberal ficou evidente
até na necessidade do monopólio estatal para emissão de moeda, além da
consagração do poder de polícia, bem como na ampliação dos serviços públicos.
Tudo isso conduziu o Estado a assumir a necessidade de intervenção
no processo econômico, para organizar os mercados e preservar o ideal da livre
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concorrência. A própria organização capitalista dependia da intervenção do
Estado, não apenas a defesa dos seres humanos e recursos naturais, atingidos
pela implementação de um mercado autorregulável, mas sobretudo para melhor
responder às crises econômicas e controlar conflitos sociais, conforme ensina
MOREIRA (1987):
A incapacidade do sistema para responder si às
perturbações do aparelho económico provocadas por
crises cada vez mais agudas, de absorver os conflitos
sociais que se radicalizavam até o ponto de rotura, de
responder às novas exigências do progresso técnico,
tudo isto obrigou o Estado (...) a procurar disciplinar a
economia no seu conjunto. (MOREIRA, 1987, pg. 48).
Em 1914, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o sistema de
propriedade privada parecia inabalável, sendo que as potências europeias
estavam no auge do seu poder. Porém, a queda da sociedade de proprietários
ocorreu entre 1914 e 1945, em face da grande desigualdade estabelecida pelas
guerras e, também, em razão de um desafio nacionalista que levou os Estados
europeus a uma concorrência exagerada, que conduziu à sua autodestruição
bélica entre 1914 e 1945.
Segundo PIKETTY (2020), ao fim da Primeira Guerra Mundial,
houve a instituição de um imposto progressivo que aplicava alíquotas
mais pesadas para aqueles que tivessem um patrimôno expressivo, o que
não acontecia no regime desigualitário vingente até 1914. Houve, assim,
a consagração de um Estado tributário e de bem-estar social, surgindo
Estados social-democratas, cujos reflexos foram sentidos nas constituições
e legislações que passaram a ser feitas.
Logo, ao fim da Primeira Guerra Mundial surgiu um novo tipo de
constitucionalismo. Em 1917, a Constituição Mexicana consagrou direitos
sociais pela primeira vez na história. Posteriormente, ocorreu o mesmo na
Constitução Alemã de 1919 (Constituição de Weimer). No Brasil, somente em
1934 foi sentido este reflexo.
Tais constituições passaram a modificar o centro de gravidade da ordem
jurídica econômica do direito privado para o direito público. A classe operária,
excluída do modelo burguês e liberal de economia, começou a se organizar em
sindicatos e partidos, o que também lhe permitiu exercer controle político sobre
a ordem econômica. O que era inconcebível para o pensamento liberal, no qual
a economia estava fora do campo de discussão político (MOREIRA, 1987).
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Passou a haver maior isonomia entre empregadores e trabalhadores,
diferente do que ocorria no Estado Liberal, em que, por exemplo, era empregada
mão de obra infantil, em razão do baixo custo, em jornadas de trabalho
excessivas e insalubres.
Os Estados Sociais e Democráticos de Direito tinham como principal
característica o dirigismo na economia, tornando o sistema econômico mais
humano e social. Conforme ressaltado por MOREIRA (1987), os direitos
sociais introduzidos causaram uma mudança de concepção de direitos já antes
existentes, como a liberdade e a propriedade:
A prescrição de deveres sociais, não só nas relações
com o Estado mas também nas relações (económico-)
sociais dos cidadãos, derivaria da vocação de um
certo tipo de homem social, de uma exigência de
sociabilidade do cidadão, inerentes ao Estado social.
No e pelo Estado social os direitos de liberdade
económica deixam de ser considerados valores
autónomos; passam a considerar-se funções sociais,
instrumentos de fins de justiça social, de democracia
substancial, etc. Os direitos fundamentais económicos
de propriedade e da liberdade de empresa já não
seriam direitos individuais, ao serviço de um interesse
pessoal; passariam a ser directamente funções do bem
comum (MOREIRA, 1987, pg. 135).
Buscava-se, assim, a justiça social e a igualdade substancial, para
alcançar a dignidade da pessoa humana através de um mínimo existencial.
Configurou-se, portanto, o Estado do Bem Estar Social ou Welfare State.
2 ESTADO SOCIAL DE DIREITO E SUA TRANSFORMAÇÃO EM NEOLIBERAL
A grande crise econômica de 1929 serviu para demontrar que as
economias dos Estados eram interdependentes e que a globalização existia
muito antes do neoliberalismo. Era um momento em que o modelo de Estado
Social Democrático passou a sofrer críticas em seu assistencialismo, gastandose muito em demandas sociais, surgindo assim a ideia de diminuir o Estado,
através de privatizações.
Ideia, esta, nascida já nos anos de 1940 com a teoria de Friedrich
August von Hayek, um dos maiores representantes da Escola Austríaca de
pensamento econômico, que inaugurava o pensamento neoliberal e o conceito
de Estado Mínimo. Em época de Estado de Bem Estar Social, o neoliberalismo
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não passava apenas de uma ideologia, mas se configurava uma reação à
excessiva intervenção do Estado no campo social e econômico: Neste sentido é
a lição de DI PIETRO (2017):
Verificou-se um crescimento desmesurado do Estado,
que passou a atuar em todos os setores da vida social,
com uma ação interventiva que coloca em risco a
própria liberdade individual, afeta o princípio da
separação de Poderes e conduz à ineficiência na
prestação de serviços (DI PIETRO, 2017, pg. 12).
Após a Segunda Guerra Mundial, o neoliberalismo não prevaleceu de
imediato, pois a União Soviética viveu momento de presígio moral considerável
internacionalmente, em razão de ter sido decisiva na vitória contra o exército
nazista. E, também, por ser o socialismo o único movimento ideológico e
político que combatia o colonialismo e o racismo. Porém, já nos anos 1970
e 1980, esse prestígio moral passou a desaparecer gradativamente, sobretudo
porque as descolonizações terminaram e, também, porque os direitos cívicos
foram extendidos aos negros americanos, por completo.
Logo, para PIKETTY (2020) todos os valores que traziam prestígio
à União Soviética passaram a fazer parte, também, dos países capitalistas,
iniciando aí o declínio do Estado soviético e abrindo caminho para a expansão
do capitalismo e a globalização.
A ideia de neoliberalismo fortaleceu-se nos anos de 1970, após uma
grande crise econômica, conforme explicação de ANDERSON (1995):
A chegada da grande crise do modelo econômico
do pós-guerra, em 1973, quando todo o mundo
capitalista avançado caiu numa longa e profunda
recessão, combinando, pela primeira vez, baixas taxas
de crescimento com altas taxas de inflação, mudou
tudo. A partir daí as ideias neoliberais passaram a
ganhar terreno. As raízes da crise, afirmavam Hayek
e seus companheiros, estavam localizadas no poder
excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais
geral, do movimento operário, que havia corroído as
bases de acumulação capitalista com suas pressões
reivindicativas sobre os salários e com sua pressão
parasitária para que o Estado aumentasse cada vez
mais os gastos sociais. (ANDERSON, 1995, pg. 9-23).
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Para combater a crise econômica, o ideal neoliberal propôs um novo tipo
de capitalismo, focado na desigualdade como valor positivo, por ser consequência
natural da economia de mercado. O progresso industrial, tecnológico e científico
tornou inevitável a globalização, causando a abertura dos mercados para ingresso
no capitalismo internacional, sobretudo através das empresas multinacionais. Os
Estados neoliberais passaram a se preocupar com a redução do seu papel a um
mínimo (Estado-Mínimo), através da privativação de empresas estatais.
Com o avanço de políticas macroeconômicas, decorrentes do
neoliberalismo que se acentuou na década de 1990, houve gradativamente o
aumento de privatizações, aumento do desemprego e diminuição de políticas
sociais. O “enxugamento” dos Estados, em decorrência de privatizações,
provocou a diminuição do número de funcionários públicos. Enfim, o
neoliberalismo é assim descrito por BOURDIEU (1998):
A mundialização dos mercados financeiros, junto com
o progresso das técnicas de informação garante uma
mobilidade sem precedentes dos capitais e oferece aos
investidores (ou acionistas) zelosos de seus interesses
imediatos, ou melhor, da rentabilidade a curto prazo de
seus investimentos, a possibilidade de comparar a todo
momento a rentabilidade das maiores empresas e de
sancionar, consequentemente, os fracassos pontuais.
As próprias empresas, defrontando-se com tal ameaça
permanente, devem se ajustar de modo cada vez mais
rápido às exigências dos mercados; e devem fazê-lo
sob pena de “perder, como se diz, a confiança dos
mercados”, e com isso o apoio dos acionistas. Esses
últimos, preocupados em obter uma rentabilidade a
curto prazo, são cada vez mais capazes de impor sua
vontade aos managers, de fixar-lhe normas, através
das diretorias financeiras, e de orientar suas políticas
em matéria de contratação, emprego e salário. Assim
se instaura o reino absoluto da flexiblidade com os
recrutamentos por intermédio de contratos de duração
determinada ou as interinidades e os “planos sociais”
de treinamento (...) (BOURDIEU,1998, pg. 138).
O Estado Neoliberal manifesta-se como Estado Mínimo no campo
de assistência social, porém forte em políticas de repressão, ocasionamento a
dispersão da classe operária a fim de aumentar a exploração das forças de trabalho.
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3 NEOLIBERALISMO NO BRASIL
A Constituição brasileira de 1988, originariamente, adotou uma linha de
Estado Social de Direito, no qual o Poder Público tem o dever de agir ativamente
para promover o bem-estar da população. A liberdade apenas pode ser exercida
no interesse da justiça social, com prioridade aos valores do trabalho humano em
detrimento aos demais valores da economia de mercado. Consagrou-se um regime
de mercado organizado, através de um processo econômico liberal, no qual o
Estado somente pode intervir para repelir abusos e preservar a livre concorrência
de outras interferências, até para evitar monopólios e abuso do poder econômico
que levem a um aumento arbitrário de lucros.
Porém, a partir de 1995, a constituição passou a sofrer diversas emendas
constitucionais, para implantação da chamada globalização neoliberalizante.
Sem adentrar no campo político das discussões, há quem diga que estas
mudanças constituiram agressão duríssima à defesa da soberania e à defesa
dos interesses nacionais contra ambições econômicas de grupos multinacionais.
Fala-se, até, em neocolonialismo, marcado pela subserviência ideológica.
Essa é a opinião de BANDEIRA DE MELLO (2018):
Na área que nos interessa, a jurídica, no Brasil foram
necessárias alterações legislativas e até mesmo
constitucionais para se oferecesse o máximo de suporte
a esta penetração de interesses internacionais. Assim
no governo que precedeu ao do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, foram procedidas agressões duríssimas
ao espírito norteador da Constituição no que se refere
à defesa da soberania e dos interesses nacionais contra
ambições econômicas de grupos multinacionais
(BANDEIRA DE MELLO, 2018, pg. 1135).
A partir das citadas emendas, por exemplo, os minerais e potenciais
de energia hidráulica puderam então ser explorados por empresas estrangeiras.
Houve o fim do monopólio estatal da exploração do petróleo, por exemplo.
Esse processo de reforma e privatizações passou a impactar, sobretudo, na
classe trabalhadora.
Traçando-se um perfil do neoliberalismo nos países latinos,
GALLARDO (2014) explica que a política neoliberal promove a polarização
da sociedade entre privilégios e carências, a exclusão econômica e sociopolítica
dos menos favorecidos e a fragilização dos movimentos sociais e populares.
Torna-se um obstáculo à cidadania e à garantia dos direitos humanos.
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As consequências dessa política econômica neoliberal são a
precarização do trabalho, a privatização dos direitos sociais, o aumento
das desigualdades sociais, afetando até a democracia representativa, pois
a a política passa a ser mera gestão, suprimindo a discussão e decisão de
vontade popular.
4 REFLEXOS DO NEOLIBERALISMO NO TRABALHO FEMININO
O sistema neoliberal atua como protagonista da homogeneização
social, negando toda e qualquer diferença, seja de classes sociais, modos de
vida e crenças, opiniões, costumes ou valores. A sociedade absorve o Estado e
este é visto como uma empresa e, segundo Cisne e Gurgel (2008), ao assumir a
desregulamentação do Estado, no tocante à sua desrresponsabilização para com
as políticas públicas de caráter universal, o neoliberalismo se impõe como força
econômica mundial.
Neste sentido, o Estado ao deixar de ser considerado como uma
instituição pública regida por valores democráticos, passa a se confundir com
o mercado. Essa transmutação do Estado Social para o Estado Mínimo explica
porque a política neoliberal se define pela eliminação de direitos sociais, políticos
e econômicos em proveito exclusivo dos interesses privados que obedecem à
lógica do mercado e aumentam ainda mais o abismo de desigualdade e exclusão
que existe no Brasil.
Essa política de precarização do social, força a competitividade, retira
o indivíduo de sua classe social e o transforma em seu próprio capital humano
de modo que se utiliza do conceito de meritocracia para justificar o sucesso ou
insucesso na sociedade.
Constata-se que gradualmente, como consequências nefastas
dessa política econômica neoliberal, temos uma precarização do trabalho,
a institucionalização dos movimentos, a privatização dos direitos sociais,
o aumento das desigualdades sociais, e o fim da discussão e decisão da
vontade popular.
A migração do Estado Social para o Estado mínimo cria uma
categoria que, segundo FALQUET (2013), pode ser nominado como trabalho
considerado feminino ou trabalho desvalorizado. Neste ponto, a opressão que a
interseccionalidade entre classe, raça e gênero opera no gênero feminino é notória,
pois a globalização determina o caminho a ser trilhado pelas mulheres na seara do
trabalho, ou seja, condicionadas a sobreviver entre a exploração e apropriação.
O capitalismo neoliberal, longe de libertar o proletariado, notadamente
o constituído pelas mulheres, estabeleceu uma relação interdependente de
equilibrio entre a apropriação e a exploração, a desvalorização da divisão
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sexual do trabalho, a absorção das atividades de cuidado não remuneradas com
as remuneradas, de forma aviltante e discriminatória, de modo a manter em
funcionamento o sistema de políticas neoliberais.
A prática patriarcal de relegar às mulheres as atividades de desvelo e
reprodução no âmbito familiar, retira do Estado a responsabilidade e reforça a
opressão e superexploração das mulheres, notadamente no quesito tempo que,
inevitavelmente, faz com que trabalho produtivo das mulheres seja absorvido
pelo trabalho reprodutivo.
Tal constatação é realizada de maneira generalizada, sem levar em
consideração as imbricações decorrente de raça, classe e gênero que impactam
sobremaneira as mulheres pobres e negras, tanto em relação aos salários
precarizados e informais, quanto na taxa de desocupação crescente, conforme
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2019).
De acordo com os dados fornecidos pela CEPAL (2019) as mulheres
conformam hoje a maior parte do contingente de empobrecidos da América
Latina e do Brasil, em particular. Essa situação se acentua em momentos de
crise econômica, quando as desigualdades já enfrentadas por este grupo social
no mundo do trabalho tendem a se agravar, uma vez que conforme FALQUET
(2013), o trabalho considerado feminino é o mais atingido pelos processos de
precarização e desregulamentação. A exemplo do Brasil, as mulheres estão
inseridas, muito mais que os homens, nos postos de baixos rendimentos a ponto
de receberem salários 16,1% menores que o dos homens em mesma posição.
A agenda neoliberal, ao passo que insere a mulher no mercado de
trabalho, realiza opressão por meio da oferta de trabalhos subalternizados e mal
pagos, que aliados à sobrecarga do trabalho doméstico, impõem à aceitação dessa
condição discriminatória pela simples questão de necessidade e sobrevivência.
Nesse ínterim, percebe-se a atuação do patriarcado no suporte
ao sistema capitalista por meio da dominação de gênero, de modo que,
pelo enraizamento e difusão da cultura androcêntrica, limita a autonomia
feminina e faz com que as mulheres internalizem e reproduzam a opressão,
mantendo o sistema de dominação masculina e capitalismo neoliberal em pleno
funcionamento social.
5 RELAÇÕES DE GÊNERO E DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO
Analisar o trabalho sob o viés de uma prática social sexuada significa
constatar que não se trata de uma atividade homogênea ao gênero humano,
mas de uma prática com características e símbolos diferenciados no cenário das
relações sociais entre os sexos.
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A divisão social do trabalho é uma maneira de organizar o conjunto
de atividades produtivas em uma sociedade. No entanto, imprescídivel atentar
que, como uma ramificação da estratificação social, surge a divisão sexual do
trabalho que nada mais é que uma disposição das atribuições e competências
destinadas ao gênero feminino e ao gênero masculino, de modo a organizar o
trabalho de mulheres e homens na estrutura social.
Neste sentido, KERGOAT (2003) afirma que as condições que vivem
homens e mulheres não são produtos da biologia, mas sim de construções
sociais. Homens e mulheres constituem dois grupos sociais distintos que se
relacionam em uma base material, ou seja, o trabalho e sua distribuição de
modo que “tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apreensão
pelos homens das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas,
militares, etc).” (KERGOAT, 2003, p. 56)
As relações de poder que estão imbricadas na divisão do trabalho entre
os gêneros afigura-se desigual na medida em que amparada na cultura patriarcal
de dominação masculina e subordinação feminina, faz com que as mulheres, além
de invisibilizadas historicamente, sejam duplamente oneradas com as tarefas do
trabalho não remunerado de cuidado e reprodução, aliado à subalternidade do
trabalho produtivo precário e na maioria das vezes sub-remunerado.
A construção social dos direitos e deveres entre os gêneros é bastante
criticada por OKIN (2008), SAFFIOTI (1992), PATEMAN (1993) pois produz
uma dicotomia entre esferas pública e privada que só serve para alimentar o
sistema de opressão feminina dentro de heteronomia que hierarquiza os homens
tanto nas relações pessoais como nas relações sociais atinentes ao trabalho e à
política. Neste sentido:
[...] as pesquisadoras feministas têm argumentado que
a divisão doméstica do trabalho, e especialmente a
prevalência da mulher à frente da criação dos filhos,
são socialmente construídas, e, portanto, questões de
relevância política. Além de serem fatores centrais
na estrutura de gênero da sociedade de maneira mais
ampla, sua manutenção não pode ser explicada sem a
referência a elementos da esfera não-doméstica, como a
segregação e a discriminação sexuais correntes na força
de trabalho, a escassez de mulheres nas altas rodas da
política e a pressuposição estrutural de que trabalhadores
e ocupantes de cargos políticos não são responsáveis por
cuidar das crianças. (OKIN, 2008, p. 315)
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Embora a industrialização tenha transferido parte da produção
realizada no espaço doméstico para as fábricas, não delimitou a casa como um
espaço reprodutivo. A responsabilização excessiva das mulheres pelo trabalho
reprodutivo e não remunerado pode ser considerada como o alicerce do sistema
patriarcal no capitalismo e, neste sentido, o patriarcado enquanto um sistema
político, consistiria numa estrutura de exploração do trabalho das mulheres
pelos homens (BIROLI, 2016).
Neste diapasão, o trabalho doméstico, por manter uma estreita relação
com a noção de afeto, maternidade, familia e natureza feminina, cria a falsa
impressão de uma disponibilidade integral e irrestrita das mulheres como
protagonistas da cena doméstica. As atividades realizadas na esfera do espaço
privado não são mensuradas em tempo, na mesma lógica do trabalho produtivo
assalariado, e competem com este na questão da subalternização do trabalho
feminino, transformando as atividades de desvelo e reprodução em lócus de
opressão e exploração. (HIRATA, ZARIFIAN, 2003)
Os cuidados básicos dispensados no lar são primordiais para a
formação humana, de modo que sua ausência impossibilitaria a garantia da força
de trabalho. A dupla jornada desempenhada pelas mulheres será potencialmente
utilizada pelo capital para a produção do valor de troca, de modo que se constitui
uma falácia a dicotomia de divisão de espaços em esfera pública e privada.
Portanto, as atividades de desvelo inevitavelmente agregam valor
à economia capitalista, sem as quais a manutenção do capital humano pelo
sistema econômico se tornaria bastante complicada e truncada. (CARLOTO,
GOMES, 2011)
As instituições e práticas de gênero terão de ser bastante alteradas para
que haja uma igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, atentandose ao fato de que o sistema predatório atual não possibilita a ascensão para o
proletariado ou para parcela da população contra-hegemônica, nela incluídas as
ramificações da interseccionalidade.
Para que as mulheres possam participar das esferas não domésticas
do trabalho, da política e do mercado, as chances precisarão ser iguais, sem
amarras sociais, legais ou ideológicas. O objetivo geral deve ser uma sociedade
regida por um Estado presente, atuante em políticas públicas de bem estar social
e não só apenas em favor do capital, de modo que:
homens e mulheres dividirão, como iguais, a criação
dos filhos e outras tarefas domésticas que o pensamento
político hegemônico presumiu explicitamente, e
continua implicitamente a presumir, por meio de seu
silêncio sobre as questões de gênero e sobre a família,
serem “naturalmente” pertencentes à mulher. (OKIN,
2018, p. 327-328)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mutações que o Estado passou desde o liberalismo até o Estado
social para chegar ao neoliberalismo, enquanto política econômica, demonstram
que a sociedade se rege pelo capital e em prol das atividades capitalistas.
Da consequente diminuição do Estado no âmbito de suas políticas sociais,
vivencia-se uma realidade de achatamento das garantias fundamentais e
desmonte de direitos sociais.
Neste contexto, há vários significados e práticas na dinâmica
neoliberal no mundo do trabalho que evidenciam o capitalismo apropriandose das diferenças entre os sexos por meio da divisão sexual do trabalho.
As relações de gênero vem sendo determinadas pelas relações sociais de
produção e reprodução.
A flexibilização do trabalho, notadamente o exercido pelas mulheres,
vem sendo ampliada na forma de empregos precários e sem nenhuma proteção
social. Nas sociedades modernas, o uso do tempo se define pelos interesses
da acumulação capitalista, de modo que o tempo é o fator preponderante na
produção da mais valia. Nessa ótica, as atividades de desvelo e reprodução,
atribuidas socialmente ao gênero feminino, são desvalorizadas e superexploram
a mulheres que ainda são oprimidas pela cultura patriarcal dentro de um Estado
mínimo neoliberal.
As relações de gênero determinam valores diferenciados para os
sexos dentro da dinâmica do trabalho remunerado e, a exemplo da realidade
atual do Brasil, acirram os abismos de desigualdade social em prol da
continuidade do processo de dominação masculina voltado ao atendimento
dos interesses do capital.
Necessário que se coloque em prática a agenda de políticas públicas
voltadas a minimizar as assimetrias sociais que culminam na precarização do
trabalho feminino, acabando com as dicotomias patriarcais de divisão de esferas
pública e provada, bem como, o reconhecimento da mulher como sujeito social,
geradora da mais valia e detentora dos mesmos direitos fundamentais que são
mais facilmente garantidos aos homens.
Conclui-se que, para além da emancipação feminina, é necessário
quebrar a hegemonia vigente e construir uma sociedade mais justa e menos
distópica. Diante do capitalismo extremo que o neoliberalismo dissemina,
a libertação humana é impossível, pois se trata de um sistema que dilapida
a essência da natureza e da humanidade em prol do lucro e do capital.
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RESUMO
Inicialmente criada com o propósito exclusivo de cooperação entre países para o
desenvolvimento econômico, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) acabou por expandir seus objetivos paulatinamente. O
ingresso na OCDE deixa os países membros em evidência, propiciando maior
visibilidade no que tange o mundo dos negócios e investimentos. Diante disso,
é comum o desejo de vários países em se tornarem membros da OCDE. Dentre
eles, o Brasil tem realizado uma trajetória progressiva de comprometimento
com as metas da instituição. Por um lado, isso implica o aprimoramento de
padrões de qualidade; mas, por outro, pode significar a submissão das metas de
desenvolvimento nacionais a interesses externos.
PALAVRAS- CHAVE: OCDE; padrões internacionais; política externa brasileira.
ABSTRACT
Initially created with the exclusive purpose of fostering cooperation between
countries for economic development, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ended up slowly expanding its objectives.
Entering OECD puts member States in evidence, increasing their visibility
with regards to the business and investment worlds. It is thus a common wish
of several countries to become members of OECD. Among them, Brazil has
progressively committed to the institution’s aims. Such commitment implies on
the one hand improving the country’s quality standards; but on the other hand
might mean the submission of National development goals to foreign interests.
Keywords: OECD; international standards; Brazilian foreign policy.
SUMÁRIO: Introdução. 1. A OCDE e a regulação econômica internacional. 1.1
Notícia histórica. 1.2 A OCDE na atualidade e suas relações com as demais
instituições internacionais. 2. O ingresso na OCDE e seus requisitos. 2.1. Prérequisitos necessários para se tornar um país membro da OCDE. 2.1 Diretrizes
de empresas multinacionais. 2.2.2. Políticas de competitividade na OCDE. 2.2.3
Princípios de governança. 2.2.4 Leis Anticorrupção. 2.2 Qual o interesse em
ingressar na OCDE. 3. Os impactos no Brasil. 3.1 Lei da Lavagem de dinheiro. 3.2
Reforma previdenciária. 3.3 Reformas tributárias. Considerações Finais.
INTRODUÇÃO
Como é de fácil constatação a partir do noticiário, o Brasil tem
realizado diversas ações a fim de pleitear sua entrada na Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
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Não obstante seja um tema recorrente atualmente, esse intercâmbio
não foi um processo iniciado recentemente. A cooperação do Brasil com a
OCDE teve início na década de 1990. Nos últimos anos, houve uma ação de
estreitar os contatos entre a organização e cinco países selecionados (África do
Sul, Brasil, China, Índia e Indonésia), os chamados Key Partners. O Governo
brasileiro tem participado de cerca de 36 instâncias da organização, como
“associado”, “participante” ou “convidado” (BRASIL, MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES).
O país tem sido considerado “membro-chave” da organização desde
2012, já no ano de 2015 houve a assinatura de um acordo de cooperação com o
órgão, culminando numa solicitação oficial a sua adesão em 2017 (TUON, 2020).
Apesar de ter sido o último a ser formalmente reconhecido como candidato
para ingresso, dentre estes o Brasil é o que apresenta a maior porcentagem de
instrumentos exigidos pela OCDE.
A fim de ingressar na OCDE, o Brasil tem feito concessões a interesses
externos, notadamente dos Estados Unidos, diante da maior aproximação entre
seus atuais governantes (Jair Bolsonaro e Donald Trump); nesse sentido, Trump
afirmou, por exemplo, que iria priorizar a solicitação brasileira para aderir ao
organismo internacional. Embora amistosa, é bastante desigual a relação entre
os países. As concessões foram realizadas pelo Brasil sem contrapartida; é o
caso, por exemplo, da suspensão da necessidade de vistos para americanos que
visitam o país, bem como da abdicação de negociações da Organização Mundial
do Comércio (OMC) (PASSARINHO, 2020).
Caso logre êxito no ingresso, isso funcionará como uma acreditação
em diversos âmbitos, dentre eles a melhoria da nota do Brasil em consultorias
de risco que buscam avaliar o quão seguro é transferir dinheiro para os países
avaliados, o que atrai mais investidores.
1 A OCDE E A REGULAÇÃO ECONÔMICA INTERNACIONAL
A OCDE possui um corpo técnico de grande qualidade. Essa equipe
é responsável pela produção de inúmeras pesquisas sobre políticas públicas nas
diferentes áreas, definindo efetivamente seguidos por praticamente todos os
países do mundo.
Logo, integrar a organização implica ser visto como país cumpridor
de normas e que preza pelas melhores práticas, em diversos âmbito. Ademais, os
países membros tem a oportunidade de participar das discussões que definem esses
padrões, que serão adotados por todos os membros, mas que também acabam tendo
um impacto global, atingindo também os países que não são parte da organização.
Além disso, a conformidade com os parâmetros estipulados pela OCDE
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é um dos principais critérios considerados por investidores individuais e por fundos
de investimentos internacional para a concessão de créditos. Muitos, por exemplo,
dificultam a aplicação de recursos em nações que não integram a OCDE.
Desse modo, ser parte da organização pode significar uma maior
visibilidade no mercado, aumentando a chance de novos negócios e influenciando
até mesmo no nível de confiabilidade do país.
1.1 NOTÍCIA HISTÓRICA
A OCDE, inicialmente com o nome de Organização para a Cooperação
Econômica Europeia (OEEC), foi criada em 1948 sob a liderança dos Estados
Unidos (RIBEIRO, 2007). Embora tivesse outro nome, já no ano de 1949
ocorreu a criação de uma outra organização internacional a Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), com quem dividia vários membros e que
acabou sendo deixada em segundo plano quando os países passaram a dar
preferência a nova organização que discutia a despeito das negociações sobre
ajuda econômica e militar (THORSTENSEN, 2018).
Em decorrência do surgimento de ameaças militares, no contexto da
Guerra Fria, os membros da OTAN chegaram a sugestionar que a estrutura
funcional da ODCE (antes OEEC), junto a suas equipes de colaboradores fosse
utilizada para a promoção de um reforço da OTAN e ficar responsável por
questões como inflação e redistribuição de matérias-primas. Em contrapartida,
o Reino Unido, sugeriu que a OTAN fundasse um comitê econômico próprio.
Posteriormente foi realizada uma Conferência da OTAN, em 1951, e nesta
debateram sobre a utilização da estrutura da ODCE, sugestão que foi então
refutada levando a criação de um comitê econômico próprio da OTAN e
que se encarregaria especificamente em tratar de questões relacionadas ao
desenvolvimento dos membros da OTAN, enquanto a ODCE seria focada nas
questões econômicas europeias (THORSTENSEN, 2018).
Após o final do Plano Marshall, em 1952, um dos principais
objetivos da OEEC perdeu sua razão de existir. No ano de 1949, com
a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a
organização passou a apresentar menor uma menor influência política, já
que seus membros também eram membros da organização recém-criada e
passaram as dar preferência as suas negociações sobre ajuda econômica e
militar (THORSTENSEN, 2018).
Em 1951, os Estados Unidos o país criou a chamada Agência
de Segurança Mútua, ou Mutual Security Agency (MAS), cujas tarefas se
pautavam no desenvolvimento e administração de programas de apoio à defesa
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e assistência econômica nos países considerados aliados dos EUA. Quando essa
agência, foi atuar na Europa, junto aos membros da OTAN, novamente a OEEC
foi deixada de lado, já que os únicos países que eram membros da OEEC e não
da OTAN eram Áustria, Irlanda, Suécia e Suíça (THORSTENSEN, 2018).
Após o término dos períodos de crise da OEEC, os membros
conservaram o intuito inicial de trabalhar em prol de uma cooperação entre si,
visando o fortalecimento da economia europeia, ademais se uniram e criaram
uma nova organização internacional, que foi renomeada como Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mediante um tratado e
entrou em vigor em 30 de setembro de 1961, com sede em Paris (CARDOSO,
2002). Deste modo, a OCDE substituiu e ocupou o lugar deixado pela antiga
OEEC, com o objetivo de ampliar o mandato de atuação e fortalecer a tradição
de cooperação já existente entre os membros (THORSTENSE, 2018).
Em 1960, a instituição contava com 18 países membros (Áustria,
Bélgica, Dinamarca, Espanha, Grécia, Irlanda, França, Luxemburgo, Alemanha,
Itália, Reino Unido, Suíça, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia, Turquia e
Portugal) sendo Canadá e Estados Unidos, presentes como associados. Dentro
desta organização, um dos trabalhos de grande destaque é desenvolvido pelo
seu Comitê Fiscal, cuja tarefa mais importante estava relacionada a aprovação
de dois modelos de convenção com a finalidade de evitar a dupla tributação.
Desse modo, já é evidenciado uma tendência da organização a favorecer países
desenvolvidos, fato esse reforçado em decorrência da opção feita pelo Comitê
Fiscal visando a adoção do princípio da tributação de acordo com o país da
residência como regra básica constante no modelo de convenção. A adesão a
este princípio tende a favorecer os países mais desenvolvidos, uma vez que
confere a exclusividade dos lucros auferidos no exterior.
A priori, o objetivo principal da nova organização era atuar na
coordenação de ações relacionadas a reconstrução da Europa, patrocinadas
pelo Plano Marshall. Contudo, assim que essa meta inicial foi concluída, a
organização expandiu seus objetivos e assumiu missões relativas a auxiliar os
países membros na ascensão do desenvolvimento econômico e de níveis de
emprego sustentáveis, uma melhora das condições de vida da sua população,
a conservação da estabilidade financeira, a assessoria ao desenvolvimento
econômico de outros países, além de fomentar o progresso do comércio
internacional (RIBEIRO, 2007).
1.2 A OCDE NA ATUALIDADE E SUAS RELAÇÕES COM AS DEMAIS
INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS
A nova OCDE definiu que exerceria suas competências dentro dos
princípios do Acordo Geral de Tarifas e Comércios (GAAT) estimulando
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outrossim a cooperação entre os países membros na busca por estabilidade
e crescimento internacional. Tendo em vista essa intenção a organização
se empenhou em desenvolver e manter um panorama estatístico bastante
completo e confiável de indicares econômicos e sociais, fornecendo um quadro
macroeconômico dos países membros e implantou um sistema para acompanhar
as contas dos mesmos.
A OCDE tem se focado em diversos objetivos: incentivar o
desenvolvimento de habilidades dos indivíduos, de diferentes idades, para
trabalhar de forma produtiva, restaurar a confiança nos mercados e nas
instituições; realizar a reformulação das finanças públicas de maneira que
possibilite o desenvolvimento de uma economia sustentável, além, de incentivar
e apoiar o crescimento mediado pela inovação e estratégias ecológicas.
A estrutura da OCDE compreende uma equipe bastante extensa com
comitês, grupos de trabalho e centros de pesquisa que recebem mais de 40.000
funcionários de governo, membros da sociedade civil, instituições de pesquisa
e representantes do setor privado, realizando durante o ano mais de 2.000
reuniões e conduzindo um orçamento de mais de 342 milhões de euros.
Neste momento, a organização é composta por 37 países, distribuídos
entre 4 continentes: (i) América: Canadá, Chile, Estados Unidos, México,
Peru e Colômbia; (ii) Ásia: Coréia, Israel, Japão, Turquia, Nova Zelândia; (iii)
Oceania: Austrália e Nova Zelândia; (iv) Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria,
Irlanda, Islândia, Itália, Letônia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polônia,
Portugal e Reino Unido. A Costa Rica, cuja candidatura foi aprovada em 2015,
está em processo de adesão e provavelmente será o 38° membro. Note-se que,
infelizmente, não há nenhum país representando o continente africano.
Hodiernamente, além do Brasil, outros cinco países estão aguardando
um parecer sobre pedidos de ingresso à OCDE, a saber, Argentina, Peru,
Croácia, Bulgária e Romênia – tendo sido o Brasil o último a solicitar a adesão.
Os Estados Unidos, um dos principais membros, não concordaram com a
entrada simultânea de seis novos membros, sob alegação de inviabilidade da
análise concomitante de vários pedidos, o que atravancaria o funcionamento
da organizaçãoParte superior do formulárioParte inferior do formulário
(FERNANDES, 2018).
A priori, o presidente americano, Donald Trump, deu a entender que
apoiaria a entrada da Argentina, que havia solicitado o ingresso um ano antes
do Brasil. Entretanto após a eleição, de Alberto Fernández, Trump acabou
manifestando uma preferência a entrada da Romênia e Brasil. A OCDE é
popularmente conhecida como “clube dos ricos”, para os países membros da
organização, ela reúne as “as nações mais avançadas do mundo”. Desse modo, a
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partir do momento que um país considerado emergente consegue ser aceito como
membro da instituição, ele melhora sua visibilidade internacional facilitando
investimentos e exportações e estreita laços com economias desenvolvidas.
Em decorrência de sua postura político liberal, defendendo práticas que
visam a beneficiar o livre mercado a OCDE passou a ser conhecida como um “clube
de boas práticas governamentais”. Outra característica obrigatória da instituição
é pautada no regime político adotado, onde apenas países comprometidos
solidamente com a democracia, poderão ser aceitos. Ademais, do ponto de vista
econômico, a magnitude da organização é inquestionável, tanto que de acordo
com dados da própria OCDE, em 2011, os países membros plenos da instituição
representavam, em conjunto, cerca de 50% do PIB mundial (CHAHAD, 2018).
A OCDE tem buscado aproximar as relações de cooperação com
organizações internacionais, países não membros e fóruns internacionais, como
o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização da Alimentação e
Agricultura (FAO), Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização
das Nações Unidas sobre Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Organização
Internacional do Trabalho (OIT), Organização das Nações Unidas (ONU),
Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Banco Mundial, Banco de
Desenvolvimento Asiático (ADB), Banco de Investimento Europeu.
2 O INGRESSO NA OCDE E SEUS REQUISITOS
A OCDE é uma instituição internacional cujo escopo é bastante
amplo, podendo ser assim sintetizado: (i) compilar dados e censos dos países;
(ii) analisar e disponibilizar esses dados e informações; (iii) realizar reuniões
tanto com países membros como os parceiros, para discutir questões econômicas
e sociais; (iv) emitir relatórios com recomendações, que preconizam a
padronização de políticas econômicas e sociais para os países; (v) realizar o
acompanhamento da implementação de tais recomendações.
Depois da implementação ocorre um processo de revisão e pressão
por pares, acompanhado de uma prática de constrangimento político quando
essas recomendações não são respeitadas e executadas. Para findar essas
formas de atuação, a organização utiliza-se de métodos de governança de três
dimensões na relação com os países. A primeira, por meio da coordenação, que
consiste em coordenar diferentes espaços políticos que reúnem distintos atores
sociais para formulação da política. A segunda, por instrumentos, que ocorre
com a construção de programas que visam comprometer a participação dos
países, a fim de causar constrangimento para que esses venham a implementar
as políticas apresentadas em seus documentos. A terceira, por meio da opinião
pública, difundindo suas políticas, instrumentos e seus resultados, como se
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eles fossem objeto de única interpretação e análise, contando com a ajuda
de diversos meios de comunicação (PEREIRA, 2018).
Ingressar na organização demanda galgar um processo bastante
longo. A etapa preliminar diz respeito ao perfil do país aspirante, que deve
cumprir pré-requisitos afetos às boas práticas governamentais. Dentre elas se
destaca estar o ajuste às diretrizes das Nações Unidas no que tange o regime
político democrático, bem como a inserção no regime de economia de mercado.
Estando apto a solicitar sua inclusão, o candidato inicia o processo por meio de
uma manifestação formal de interesse (substituível caso tenha havido convite
da própria OCDE).
A seguir, é realizada a análise do pedido pelo principal órgão da
organização em poder decisório, o Conselho da OCDE. Para que o processo
tenha continuidade, a solicitação necessita ser aprovada por unanimidade
(CHAHAD, 2018). Tendo sido o candidato aprovado, inicia-se a segunda etapa.
Esta compreende a adesão de uma série de práticas, de maneira a se amoldar
aos preceitos e convenções da OCDE, levando em consideração tanto a situação
quanto o estágio de desenvolvimento do país.
Nessa etapa, as normas jurídicas do país são inspecionadas por vinte
e três comitês da OCDE (cuja atribuição é a averiguação da ordem legislativa
interna), ponderando a compatibilidade da legislação e das políticas do
país com os instrumentos legais da OCDE. É nessa fase em que o Brasil
se encontra, o que explica o furo dos últimos anos referente à adequação
normativa aos padrões internacionais, tais como combate à lavagem de
dinheiro (lei atualizada em 2012, com vários regulamentos a posteriori)
e proteção de dedados pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
criada em 2018) – apenas para citar dois exemplos.
Nesse ínterim, sempre há possibilidade da OCDE solicitar
modificações ao país aspirante, para assegurar a consonância com as
diretrizes da instituição (como se vê com o Brasil atualmente). Apenas
quando o Conselho da OCDE reconhece a satisfação concreta e suficiente
das boas práticas é que o país se torna um membro pleno. Desse modo, todo
o processo de aceitação final, em geral, costuma durar entre três e quatro anos
(CHAHAD, 2018), sendo fortemente influenciado pela velocidade com que
são realizadas as negociações, e do comprometimento do país requerente em
direção às medidas norteadas pela OCDE.
2.1 PRÉ-REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SE TORNAR UM PAÍS MEMBRO
DA OCDE
A organização também defende políticas públicas de equilíbrio fiscal
e baixa taxa de inflação. Os países membros precisam adotar sete normas
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obrigatórias de comportamento, são elas: (i) reconhecimento de investimento
internacional e empresas multinacionais; (ii) princípios de políticas de internet;
(iii) princípios de governança corporativa; (iv) convenção de combate ao
suborno (medidas anticorrupção). Sendo que essas quatro já foram alcançadas
pelo Brasil. As restantes que ainda necessitam ser ascendidas, são: (i) código
de liberação de movimento de capitais; (ii) código de operações intangíveis
(serviços); (iii) e boas práticas de estatística, a exemplo das que o IBGE já
tem. É preciso também que o Brasil implemente outros 249 acordos, dos quais
já implantou 79 (ALFIERI, 2019).
2.2.1 Diretrizes de empresas multinacionais
As Diretrizes para Empresas Multinacionais fazem parte da Declaração
da OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais, um
compromisso político bastante geral adotado em 1976 com o intuito de promover
o investimento entre os países da OCDE. Essas diretrizes são responsáveis por
descrever padrões voluntários que devem ser utilizados para a obtenção de
uma conduta empresarial responsável em ampla gama de questões sociais e
ambientais. Desde sua elaboração, tais Diretrizes sofreram algumas revisões,
sendo a última delas em 2000. Essas normas são aplicadas a operações globais
de empresas multinacionais sediadas nos países membros da instituição, bem
como naqueles que são aspirantes a membros.
Essas Diretrizes têm natureza de meras recomendações, motivo
pelo qual, a princípio, as empresas não são cogentemente obrigadas a seu
cumprimento; contudo, o cumprimento dessas orientações é uma boa prática
esperada pelos Estados em que as empresas estão sediadas (COLLEEN
FREEMAN), podendo requisito para bom relacionamento. Sem contar o fato de
que é possível que elas se tornem matéria normativa cogente, caso o Legislativo
entenda necessário sua positivação por meio de lei formal ou o Executivo –
sobretudo através de agências reguladoras – decida internalizá-las por meio de
normas administrativas, provimentos e regulamentos setoriais.
Todavia, governos que demonstrarem interesse em aderir devem
criar Pontos de Contato Nacionais (PCNs), que tem como função definir de
que maneira irão realizar a supervisão e a implementação das Diretrizes, pelas
empresas presentes em seu território. Aliada as ações do PCNs, a OCDE
criou um órgão de fiscalização pra ajudar os países a fiscalizar as Diretrizes. o
Comitê de Investimentos Internacionais e Empresas Multinacionais (CIME) é
um órgão de fiscalização para as Diretrizes dentro da OCDE. Ele atua fazendo
recomendações sobre como os PCNs podem melhorar seu desempenho e atuar
na execução de suas atividades. Porém ele tem apenas papel orientador e não
deliberativo (COLLEEN FREEMAN).
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2.2.2 Políticas de competitividade na OCDE
As novas políticas de competitividade da OCDE apresentam uma ampla
variedade de pontos que levam em consideração o contexto em que cada país em
questão se encontra, mas essencialmente, essas características são: (i) articulação
entre as políticas comercial e tecnológica; (ii) tendência a descentralização/
regionalização das políticas adotadas; (ii) comprometimento dos governos na
promoção dos gastos em pesquisa e desenvolvimento; (iii) misto entre políticas de
estímulo à concorrência e políticas de promoção da cooperação; (iv) preocupação
com desenvolvimento e difusão de novas tecnologias.
Essas políticas têm como objetivo principal a adaptação das empresas
às novas tecnologias. Em suma as políticas de competitividade são coordenadas
rumando um processo de expressivo investimento em conhecimento e
capacitação, buscando acelerar o processo de introjetar a capacitação tecnológica
(ALÉM, 1999).
2.2.3 Princípios de governança
Nas últimas décadas, temos vivenciado um processo de intensa
globalização que vem sendo acompanhado de diversas críticas, em função do
seu insucesso na preservação e proteção de recursos naturais, na redução das
desigualdades econômicas e na segurança da estabilidade econômica a nível
mundial (SASS, 2014).
Essencialmente a globalização preza a realização de uma integração
entre povos e países decorrente de uma extensa redução nos custos para
comunicação e transporte. De maneira mais específica o processo de globalização
é percebido como uma liberalização econômica e política juntamente com
significativas mudanças tecnológicas que têm se comportado como o fator que
possibilita a integração entre os diferentes mercados (SASS, 2014).
Todavia ainda não existe uma estrutura de poder bem definida, com
regras de disputa dentro da globalização. O que há são um conjunto complexo
de redes de influências, além de instituições que são responsáveis por criar e
difundir uma “ideologia econômica comum”, que acabam desempenham uma
“função de governança global”. A governança global consiste num conjunto
de regras como se fossem as regras de um jogo que irão garantir que, mesmo
com inúmeros países, as nações se governem sem que haja um governo geral
ou central para que os países sejam capazes de implementar políticas para uma
regulação das atividades transnacionais (SASS, 2014).
Existe uma ampla variedade de planos de infraestruturas de
governança, como por exemplo o supraestatal, vislumbrado no sistema
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da OCDE, ONU, OMC e nas demais organizações internacionais; o regional,
que tornou-se evidente em decorrência da ascensão dos blocos econômicos
regionais, a exemplo da União Europeia e do Mercosul; o transnacional,
salientando a atuação das corporações transnacionais, mas sem esquecer da
sociedade civil internacional; o sub-estatal, que é exercido pelas associações
comunitárias e os governos municipais (SASS, 2014).
2.2.4 Leis Anticorrupção
A corrupção representa um motivo preocupante tanto no cenário
nacional, quanto internacional. Sendo assim, diversos países se uniram para
implantar uma série de instrumentos internacionais como maneira de coibir a
prática de atos de corrupção. Esses dispositivos foram amplamente adotados
durante a década de 90, entre eles a Convenção Interamericana contra a Corrupção
de 1996, Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) que versa sobre o Combate ao Suborno de Oficiais Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais de 1997 e, já na década
seguinte, mais especificamente em 2003, temos a Convenção da Organização
das Nações Unidas (ONU) contra a Corrupção (SOUZA, 2014).
O documento gerado pela Convenção da OCDE, em 1997, em um de
seus artigos versa sobre o suborno transnacional, em que cada Estado deverá
punir e proibir o oferecimento de qualquer espécie de benefício por parte
de pessoas físicas ou jurídicas, a funcionários públicos no exercício de suas
funções públicas relacionados com uma transação de natureza econômica ou
comercial (SIMÃO, 2017).
O Brasil, como subscritor de todos os acordos internacionais
supracitados, e visando reprimir a corrupção também em âmbito nacional, se
posiciona mediante um acordo de leniência. Esse acordo como um instrumento
de apuração de ilícitos, começou a ser previsto pela Lei 12.846/2013, conhecida
como Lei Anticorrupção. Que surge como um meio de responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas por praticarem atos danosos contra a
administração pública nacional e estrangeira (SIMÃO, 2017).
Há algum tempo é possível perceber a presença de uma forte associação
entre concorrência e corrupção. Um estudo realizado pela OCDE, formulada
por Lewis, intitulada Fighting corruption and promoting competition, traz
importante reflexão nesse sentido, afirmando que baixos níveis de competição
se correlacionam com altos níveis de corrupção, inclusive trazendo uma
analogia do mercado de imóveis, onde uma baixa concorrência proporciona
aluguéis mais caros (LEWIS apud SOUZA, 2014). No Brasil, no ano de 2014
foi deflagrada uma ação anticorrupção denominada Operação Lava Jato,
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que teve como objetivo a investigação de um suposto esquema de práticas
ilícitas envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos de diversos
partidos (OLIVEIRA, 2015).
2.3 QUAL O INTERESSE EM INGRESSAR NA OCDE?
A OCDE atua mesclando políticas de mercados competitivos,
crescimento econômico e educação, pois entende que esse é caminho para a
reprodução do capital. Age tal como um verdadeiro “tribunal” das políticas dos
países, por ter um sistema fundado principalmente na persuasão. Utilizandose de comitês especializados e pesquisas bem fundadas, ocorre a elaboração
de diversos consensos e normas, nas mais diversas áreas, que são eleitas e
seguidas por seus membros. Fato esse, que evidencia as ações da instituição
como um ideal a ser seguido, já que seus 36 membros detêm cerca de 50% do
PIB mundial. Além disso, a organização atua como órgão fiscalizador de suas
políticas e diretrizes (ALLE, 2012).
A Organização direciona e constrói o processo de globalização
econômica e de reestruturação do capital, ao passo que contribui para a
ressignificação da teoria do capital humano, elaborando e efetivando propostas que
procurem encaixar suas políticas educativas às demandas oriundas do mercado de
trabalho. Através de seus conhecimentos acerca dos indicadores e metas a serem
alcançadas, constrói, difunde e propaga propostas e políticas, com o objetivo de
influenciar e interferir nas políticas dos Estados nacionais (PEREIRA, 2018).
Tendo em vista essa atuação integral da OCDE, nota-se que ocorre
uma ligação entre a uma tomada de decisão mais politizada, como é preconizado
pela OMC, e a necessidade de apresentar um trabalho de viés técnico a fim de
suportar os esforços de liberalização do comércio. Além disso, a realização de
suas atividades possibilita uma avaliação extensa de um país, já que os governos
conseguem avaliar o resultado de suas políticas, verificando o quão próximo
está das ações que são praticadas internacionalmente e que são elevadas aos
status de padrão ouro (FIGUEIREDO, 2020).
Ao trazer melhorias nas práticas nacionais de governança, a OCDE
explicita seu valor agregado e engendra sua legitimidade. Desse modo, o fato
de contar com a participação ativa dos membros e a composição de um corpo
técnico especializado e primoroso constroem a autenticidades das normas que
são propagadas pela instituição. Ao passo que os mesmos atores que participam
das ações e devem segui-las são aqueles que as constroem como ideal a ser
alcançado. (FIGUEIREDO, 2020).
No atual momento é possível realizar uma analogia de que a OCDE
tem trabalhado como um secretariado do G-20, porém não o G-20 comercial,
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mas sim como parte do bloco que abriga o famoso G-7 e os principais países
emergentes. Sendo assim, seria bastante contraditório ser parte do bloco e não
da organização internacional, afinal é lá onde se desenrolam as discussões
(SANTOS, 2018).
3 OS IMPACTOS NO BRASIL
A aproximação entre o Brasil e a OCDE se deu de maneira
progressiva desde o início da década de 90, respaldada em dois principais
aspectos de convergência entre os dois: a ocorrência de uma possibilidade de
abertura da OCDE a países não membros e a eleição de um governo brasileiro
que buscou aprimorar relações com economias avançadas. Antes disso, o
mais próximo da ascensão internacional foi um convite apresentado ao Brasil,
em 1978, para participar das atividades do Comitê de Aço da OCDE, em
decorrência da participação significativa do país no mercado siderúrgico
mundial (GODINHO, 2018).
No ano de 1991 houve um missão exploratória à OCDE cujo propósito
foi buscar maiores esclarecimento sobre o funcionamento da OCDE, entender de
que maneira se dava o processo de adesão de novos membros e descobrir meios
para participação do Brasil em instâncias da Organização, tendo isso como um
etapa para futuramente ingressar como membro efetivo (GODINHO, 2018).
Essa missão teve como resultado, a emissão de um relatório que
versava sobre principais linhas a ser seguidas para efetivar o processo, são
elas: o conhecimento dos países-membros em relação ao interesse do Brasil em
estreitar laços com a organização; a recomendação da adoção de uma estratégia
de aproximação gradual, permitindo a participação do país em alguns comitês;
e finalmente a identificação quais as ações práticas e administrativas que são
necessárias para se tornar membro da instituição. No ano de 1992, o Brasil
manifestou sua candidatura a membro do Centro de Desenvolvimento, porém só
passou a integrar o Conselho Diretor após março de 1994 (GODINHO, 2018).
A partir de 1996, o país passou a participar efetivamente das reuniões
da organização, ano em que iniciou sua atuação como membro efetivo do Comitê
do Aço. Ano esse, em que também ocorreram outras solicitações de inserção
em comitês na categoria de observador, na área de Comércio, Administração
Pública, Investimentos Internacionais e Empresas Multinacionais, Concorrência,
Agricultura, entre outros. Todavia algumas delas não foram prontamente
acatadas e esse aceite aconteceu nos anos posteriores (GODINHO, 2018).
Em 2007, o Brasil foi convidado e aderiu ao Programa de Engajamento
Ampliado, em decorrência disso, em 2012, o país foi elevado ao status de
Parceiro Chave, em conjunto com a Índia, Indonésia, China e África do Sul.
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Posteriormente, em 2015, ocorreu a assinatura do Acordo de Cooperação com
a OCDE, que insere um Plano de Trabalho com a finalidade de proporcionar
uma aproximação com a instituição, a fim de que no ano de 2017 o Brasil
fizesse uma manifestação formal do pedido de aceite para membro efetivo da
instituição (BCB, 2020).
No dia 29 de maio de 2017, o Brasil realizou um avanço no processo de
aproximação com a OCDE: nessa ocasião o Ministro da Fazenda e o Ministro de
Relações Exteriores, do mandato vigente, realizaram a formalização do pedido
de adesão a Organização, que vem sendo avaliado pelos membros da OCDE.
Cumprir as metas e padronizações impostas fará com que o Brasil se torne um
país mais atrativos aos investimentos. Além disso, quando for membro efetivo
o país estará numa posição confortável de fazer parte da OCDE, do G20 e do
BRICS o que coloca a nação na vitrine da economia mundial (MINISTÉRIO
DA ECONOMIA, 2020).
Nota-se a busca de uma aproximação do Brasil com as boas práticas da
administração pública e visando alcança-la foi elaborado pela Casa Civil (2018,
p. 16) um documento que versa sobre governança pública, que são definidas
tomando como ponto de partida as diretrizes da OCDE. Essa publicação
foi conduzida por uma equipe de técnicos da Casa Civil, dos Ministérios
(Planejamento, Fazenda e da Transparência) e Controladoria-Geral da União
que organizaram dois atos normativos: o Decreto nº 9.203 de 2017, e o Projeto
de Lei nº 9.163 de 2017 (FIGUEIREDO, 2020).
3.1 LEI DA LAVAGEM DE DINHEIRO
A expressão “lavagem de dinheiro” tornou-se conhecida em
decorrência de um ultraje ocorrido em uma campanha eleitoral para reeleição
de Richard Nixon, nos Estados Unidos, tendo sido “implantado” pela máfia
americana, no início do século XX, que fazia uso de lavanderias para validar
seus ganhos decorrentes da prática de delitos. O termo foi usado pela primeira
vez em um processo judicial em 1982. Esta nomenclatura passou a fazer parte do
vocabulário jurídico de diversos países. Contudo, também podemos encontrar o
termo branqueamento, sendo esses sinônimos (ACCIOLY, 2013).
O sistema brasileiro antilavagem de dinheiro foi permeado por
diferentes e marcados períodos que foram chamados de “três gerações” de
leis de lavagem de dinheiro, fazendo referência à técnica dos tipos penais
de conexão (Verknüpfüngstat) e também a maneira como progressos nas
leis buscaram considerar os pleitos da dinâmica da globalização econômica,
recebendo em nosso sistema normativo estes recentes standards de regulação
(SAAD-DINIZ, 2013).
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Na chamada, “primeira geração”, os interesses tutelados foram
centralizados no enfrentamento ao tráfico de drogas, fazendo referências (Decreto
154/1991) à “Convenção da ONU contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e
Substâncias Psicotrópicas” e a Convenção de Viena de 1998. Em seguida, a
“segunda geração” foi estabelecida com a publicação da Lei 9.613/1998, em
que o Brasil expandiu a gama de delitos abarcados e concebeu uma unidade
de inteligência financeira o Conselho de Controle das Atividades Econômicas.
Em seguida, no ano de 1999, houve a adesão a modelos que previam uma
“cooperação mútua”, semelhante aos modelos já adotados internacionalmente,
e o órgão de formulação de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, o
Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) (SAAD-DINIZ, 2013).
A caminhada do Brasil, no combate e prevenção do crime de
lavagem de dinheiro inicia com o Projeto de Lei 2.688/97, que se tornou
a Lei 9.613/1998. Anos depois, esta lei acabou sendo alterada pelas Leis
10.467/2002, pela 10.701/2003 e a 12.683/2012, sendo que a mais recente delas
promoveu inúmeras alterações com o intuito de incorporar recomendações
internacionais, a fim de se adequar aos padrões legislativos mundialmente
exercidos (ACCIOLY, 2013).
A nova Lei da Lavagem de dinheiro, de 2012, propôs duas alterações
bastante relevantes: a supressão do catálogo taxativo e a estimulação do
movimento orientado pela especialização dos deveres de cumprimento
e aperfeiçoamento da questão operacional da unidade de inteligência
financeira. Por meio dessa nova lei, havia uma expectativa relacionada a um
refinamento na precaução da ocorrência de crimes econômicos. O GAFI,
em seu relatório de 2012, teceu vários elogios ao Brasil destacando como
falha a inexistência de uma especificidade regulatória no terrorismo e seu
financiamento (SAAD-DINIZ, 2013).
3.2 REFORMA PREVIDENCIÁRIA
Os diálogos em relação a necessidade de mudanças nos regimes de
aposentadoria, acontecem no mundo todo e tem sido uma questão elencada
no patamar das grandes questões nacionais e que geram grande preocupação.
Embora haja uma grande especulação de que o real motivo para se pensar em
uma reforma está abrigado no fenômeno do envelhecimento populacional, o
fator decisivo para essa discussão esta pautado na prevalência e interferência
dos mercados financeiros, com seus interesses e sua lógica, atuando na gestão
da política econômica e também do nosso cotidiano (LAVINA, 2019).
No Brasil, a necessidade de uma reforma da previdência nasceu
quase que simultaneamente com a promulgação da Constituição Federal
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(1988). Alguns anos depois, surgiu a Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei
nº 8.212/1991), que consistiu numa maneira de iniciar o sistema reformador
brasileiro, trazendo uma série de princípios norteadores, dentre eles o da
universalidade, equidade na participação e custeio, diversidade da base de
financiamento etc. (SIBALDELLI, 2019).
Nota-se que embora a ideia inicial do Estado era tomar toda a
responsabilidade da previdência pra si, isso acabou sofrendo mudanças, tanto
que nas últimas décadas, por meio de reformas houve uma redução do peso das
aposentadorias públicas de benefício definido e a expansão de esquemas privados
de contribuição. Os planos de previdência privada ou capitalização, assumiram
uma posição de opção preferida para suportar as pressões orçamentárias e
demográficas, seja no âmbito do sistema público, das empresas ou de contratos
individuais (HASSEL et al, 2019).
Esse avanço das previdências privadas funcionou como uma espécie de
impulsionador para uma lógica de financeirização das aposentadorias. Segundo
dados da OCDE (2018) a poupança de quem trabalhou e hoje está sob posse
dos fundos de pensão está entre as maiores concentrações de capital no mundo,
constituindo mais de 40 trilhões de dólares. Desse modo, as aposentadorias
futuras se verão atreladas a performance dos mercados financeiros, que como
sabemos possuem uma dinamicidade e inconstância (LAVINA, 2019).
Não obstante, o país possui um dos sistemas públicos de
aposentadorias mais robusto do mundo, levando em consideração sua
economia e o tamanho de sua população. No ano de 2017, a Previdência Social
possuía 29,6 milhões de benefícios ativos, o que gera uma movimentação
de capital de cerca de R$ 500 bilhões, o que representa mais de 7% do PIB
(Ministério Da Fazenda apud LAVINA).
Tendo em vista a tendência internacional, o Brasil começou a
discutir meios de realizar uma nova reforma previdenciária, nesse interim
surge para análise a Proposta de Emenda à Constituição 287/2016 que
traz uma modificação na idade mínima para aposentadoria, novas regras
sobre os beneficiários das pensões, versa sobre o acumulo de benefícios,
atualiza normas para os servidores Públicos, Membros das Forças Armadas,
Policiais e Bombeiros, sendo todas essas propostas levantadas com o intuito
de proporcionar ao país uma equidade social. A ideia de tentar realizar um
alinhamento das regras previdenciárias brasileiras, com as praticadas pelos
países da OCDE acarretaria uma previdência mínima menor que o salário
mínimo, com elegibilidade de pensões proporcionais em casos de períodos
mais curtos de contribuição (SIBALDELLI, 2019).
A indexação dos benefícios previdenciários mínimos a um índice de
preços, para o usuário de baixa renda mantem o poder de compra de aposentados
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e pensionistas, além de melhorar a sustentabilidade do sistema. No que tange a
discussão da mudança na idade mínima, também representa um melhoramento
no quesito sustentabilidade, pois as idades preconizadas anteriormente de
aposentadoria aos 56 anos para os homens e 53 anos para as mulheres estavam
bem abaixo da média de idade de aposentadoria dos países membros da OCDE,
que é de 66 anos para ambos os sexos (SIBALDELLI, 2019).
É fato que a elevação da idade mínima é uma necessidade de quase
todos os sistemas previdenciários do mundo, contudo essa mudança deveria
ocorrer de maneira progressiva, buscando a maneira menos danosa e mais
isonômica possível. Entretanto, na PEC nº 6/2019 essas exigências não são
cumpridas, tendo em vista que ela não se coloca de maneira igualitária em
relação ao critério etário quando o faz de maneira abrupta (MODESTO, 2019).
No caso de servidores públicos mais antigos, a PEC nega uma transição
impondo novas condições para que os mesmos possam usufruir de conquistas
que já lhes haviam sido concedidas, tendo-lhes sido assegurada a integralidade
e paridade caso haja o cumprimento da nova faixa etária mínima geral (62 anos
mulheres; 65 anos homens, com regra especial para os professores e professoras
da educação básica, fixada em 60 anos). Além disso, a norma proposta também
eliminou a possibilidade de redução da idade mínima em decorrência de regime
de pontos (composição idade/ tempo de contribuição) (MODESTO, 2019).
Ainda não é possível afirmar de maneira concreta e cientifica quais
serão os impactos tanto orçamentário quanto sociais que a reforma causará
tendo em vista que a mesma descumpre alguns artigos da constituição federal
e apresenta uma destituição acerca do combate à pobreza e à promoção da
integração social dos setores menos favorecidos e a previdência (IBDP apud
SIBALDELLI; SILVA; CINTRA).
3.3 REFORMAS TRIBUTÁRIAS
A Reforma tributária é apontada como uma das mais complexas das
reformas estruturais tão reclamadas no Brasil, sendo alvo de inúmeros e variados
projetos, porém sem sucesso. Pouco tempo depois de entrar em vigência a
Constituição de 1988, iniciou-se um processo de críticas ao sistema tributário,
pois se tratava do mesmo que havia sido criado no início dos governos militares
e que a Assembleia Constituinte essencialmente manteve, tendo realizado uma
reforma fundindo alguns impostos e reorganizando a partilha compulsória
das receitas de impostos. Após a primeira metade da década de 1990 houve
grande movimento em favor da reforma tributária, que tinha como proposta
principal a criação de um imposto único sobre movimentação financeira.
Tendo sido registrados inclusive passeatas populares, apoiadas principalmente
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por pequenos comerciantes e profissionais liberais queixosos do excesso de
burocracia (AFONSO, 2013).
No ano de 1995, depois da ocorrência da estabilização dos preços
com a criação do Real, o governo federal difundiu uma proposta para reformar
os impostos indiretos; essa foi a proposta mais abrangente até hoje. Contudo
não houve aprovação no Congresso e nem mesmo uma possibilidade de
emenda, já que o país estava em meio a uma crise financeira internacional, fato
esse que justificou a recusa de mudanças. O governo seguinte, mesmo sendo
popularmente apoiado e tendo uma maioria parlamentar, optou por apresentar
uma reforma mais tímida, embora contando com maciço apoio popular e ampla
maioria parlamentar, em decorrência do receio de colocar em xeque a austeridade
fiscal conquistada. Mesmo tendo proposto reformar o principal imposto do País,
o estadual sobre circulação de mercadorias, o esforço político foi voltado para
protelar a cobrança do chamado “imposto sobre cheque”, criado anos depois
como contribuição de caráter provisório (a CPMF) (AFONSO, 2013).
Desde 2011, o Estado brasileiro tem se posicionado de maneira a
abdicar de novas tentativas de realizar uma reforma completa, alegando que
realizará mudanças pontuais e isoladas, o que ganhou uma nomenclatura de
“reforma fatiada”. Trata-se de algo maior parte dos projetos sobre a reforma
anteriores, que não obtiveram êxito, focavam em aspectos menores, como a
simplificação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Conquanto isso seja comtemplado dentre as mais importantes medidas da
última frente da reforma ora em andamento, fato é que esse imposto representa
apenas um quinto da arrecadação nacional.
De todo modo, a longo dos anos foram realizadas várias mudanças
no sistema tributário, contudo não a ponto de surtirem um efeito estrutural.
Na Constituição o capítulo que trata do sistema tributário é bem extenso e
prolixo, ele sofreu mais de setenta disposições alteradas, incluídas ou excluídas.
Mas, de maneira geral essas modificações não culminaram em uma alteração
coordenada e harmônica. Diante de todas as tentativas de uma reforma, podese afirmar que a equidade nunca foi um tema de interesse dos governos em
torno da reforma tributária, apresentando-se totalmente ausente nos debates.
Embora haja uma forte defesa da ideia de bem-estar social e ativo, inclusive por
autoridades governamentais, nota-se que os tributos nunca foram vistos como
parte dessa estratégia. Impera a dialética de que a política fiscal tem o dever de
contribuir para conter e comedir a desigualdade social ao permitir que o Estado
arrecade uma quantia importante e crescente de recursos públicos que sejam
alocados às áreas sociais (AFONSO, 2013).
A razão pela qual a carga tributária brasileira supera a das economias
emergentes é a mesma para a sua regressividade: existe uma carga de tributos
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sobre o mercado doméstico de bens e serviços acima da média das demais
economias emergentes. Como a classe econômica menos favorecida gasta boa
parte ou toda a renda com consumo, o ônus de tributos indiretos brasileiro torna
sua carga total extremamente regressiva. Situação essa que é oposta a encontrada
em países europeus e mesmo nos outros países latinos, a concentração de renda
piora depois da aplicação (ROSSIGNOLO apud AFONSO, 2013) dos impostos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A OCDE nasceu como um “clube dos ricos”, em que as maiores
potências econômicas mundiais discutiam questões econômicas. Contudo, após
a criação da OTAN, precisou readequar sua atuação no cenário internacional,
expandindo substancialmente seu escopo.
Não obstante a organização tenha mantido o alicerce da cooperação
entre os países, visando ao desenvolvimento econômico, houve uma expansão
de objetivos. A economia esse não é mais o campo exclusivo de trabalho da
OCDE. Daí possuir em seus quadros uma equipe técnica multidisciplinar
de especialistas, responsáveis por mapear dados de qualidade de políticas
públicas e desenvolver estudos ou avaliações internacionais de países
membros e não membros.
Tendo em vista o poderio econômico de seus membros e a qualidade
técnica dos pesquisadores da OCDE, os padrões de boas práticas estabelecidos
pela organização são referência mundialmente reconhecidos. Basta perceber o
papel do GAFI e do FMI no combate à lavagem de dinheiro e na definição de
políticas monetárias, por exemplo. Esses padrões são definidores de políticas
públicas ao redor do mundo, já que definem critérios para investimentos
internacionais e para o ingresso na própria OCDE. No Brasil, vale destacar a
existência de algumas leis e ações importantes que foram impulsionadas pela
como a Lei da Lavagem de dinheiro e as reformas trabalhista e tributária.
Diante desse prestígio – e da busca pelo poder de dizer os padrões
internacionais –, diversos países procuram ingressar na OCDE. Contudo, para
tanto, essas nações devem atender inúmeras exigências, que corroborem com as
boas práticas que ela recomenda. O processo de adesão é trabalhoso e moroso;
e mesmo assim após essa declaração formal de candidatura, o país pode levar
de três a quatro anos para ingressar efetivamente na OCDE.
O Brasil, por exemplo, tem realizado aproximação desde 1996,
só tendo conseguido se candidatar efetivamente a membro em 2017. Houve
inclusive uma série de concessões importantes ao governo dos Estados
Unidos, que é o país mais influente nessa questão. Antes dessa aproximação
entre os governos brasileiro e estadunidense, os candidatos mais cotados eram
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a Romênia e a Argentina. Mesmo amistosa, nota-se que a relação entre os EUA
e o Brasil é bastante desigual, já que este último realizou diversas concessões
sem contrapartida.
Assim, por um lado, ingressar na OCDE é estar na vitrine mundial e
possuir um selo de qualidade, ganhando visibilidade internacional, investimentos
e o poder de “sentar à mesa” daqueles que ditam os padrões internacionais de
conduta em variadas questões. Contudo, por outro lado, exige a satisfação de
padrões traçados pelos países que já estão no Conselho da OCDE, os quais
podem refletir seus interesses.
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RESUMO
O presente estudo tem por fim abordar as relações jurídicas controvérsias
no que tange às atividades de representação comercial, além de caracterizar
e discutir as peculiaridades que diferenciam o contrato do representante
comercial autônomo de um empregado vendedor. A temática justifica-se tendo
em vista os múltiplos casos de fraude contratual com vistas o favorecimento da
empresa representada, que, por outro lado, denigrem os direitos do trabalhador
e a legislação vigente. Para decorrer acerca da temática, desenvolveu-se uma
pesquisa qualitativa, de procedimento bibliográfico, de forma a determinar
brevemente o fundamento e os dispositivos legais que norteiam a representação
comercial, considerando, de maneira especial a questão contratual entre as
partes representante e representada. Ao tratar da temática sob as vistas legais
e a partir de decisões da jurisprudência, entende-se que, além da primazia da
realidade, há de se verificar cuidadosamente os fatos da relação contratual e
da natureza real das atividades realizadas, de modo a identificar a existência
ou não de subordinação ou autonomia entre as partes, identificando assim as
características reais da relação contratual, reduzindo-se as fraudes e opróbios
à legislação vigente, bem como evitando que o trabalhador tenha seus direitos
fundamentais ofendidos.
PALAVRAS-CHAVE: Contrato de representação comercial. Contrato de agência.
Fraude contratual. CLT. Direito comercial.
ABSTRACT
The present study aims to address the controversial legal relationships with
regard to commercial representation activities, in addition to characterizing
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and discussing the peculiarities that differentiate the contract of the selfemployed commercial representative from a sales employee. The theme
is justified in view of the multiple cases of contractual fraud with a view to
favoring the represented company, which, on the other hand, denigrate the
rights of the worker and the current legislation. In order to discuss the theme, a
qualitative research was carried out, using a bibliographic procedure, in order
to briefly determine the basis and the legal provisions that guide commercial
representation, considering, in a special way, the contractual issue between the
representative and represented parties. When dealing with the theme from a
legal point of view and from decisions of jurisprudence, it was understood that,
in addition to the primacy of reality, the facts of the contractual relationship
and the real nature of the activities carried out must be carefully verified, in
order to identify the existence or not of subordination or autonomy between the
parties, thus identifying the real characteristics of the contractual relationship,
reducing fraud and opprobrium to the current legislation, as well as preventing
the worker from having his fundamental rights offended.
KEYWORDS: Commercial representation contract. Agency contract. Contractual
fraud. Consolidation of labor laws. Commercial law.
INTRODUÇÃO
O contrato de representação comercial abordado pela Lei Nº 4.886/65,
pela Lei Nº 8.420/92 e pelo Código Civil de 2002, o qual lhe atualiza o termo
para contrato de agência, tem sido pauta de diversas discussões no âmbito da
jurisprudência, tendo em vista as corriqueiras indistinções realizadas entre tal
contrato e o contrato de trabalho convencional.
À luz da Lei Nº 4.886/65, o representante comercial “poderá ser
pessoa física ou jurídica, sendo autônomo e não tendo vínculo de emprego com
o representado, bem como presta serviços de mediação de negócios comerciais”
(ROSA FILHO; WOLF, 2013, p. 192).
Apesar da clareza do dispositivo legal, as confusões geralmente
têm o ensejo de manipular custos de registros de funcionários através de um
contrato de representação comercial e têm caracterizado incontáveis casos de
fraudes no âmbito comercial e trabalhista, gerando prejuízos em maioria à parte
hipossuficiente da relação contratual: o trabalhador.
Outro aspecto observado tem sido as divergências entre jurisprudência
aplicada e o que prevê a lei acerca da ausência de registro do representante
comercial no Conselho Regional. No entanto, há uma tendência de a
jurisprudência não considerar tal questão como primordial ao julgar casos em
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que a relação contratual do representante com a empresa não reflete de fato
atividades de representação, mas sim de um contrato de trabalho, de um
empregado vendedor.
Nesse âmbito, o presente estudo tem por intuito abordar as relações
jurídicas controvérsias no que se refere às atividades de representação comercial,
além de caracterizar e discutir as peculiaridades que diferenciam o contrato do
representante comercial autônomo de um empregado. O interesse pela temática
justifica-se diante dos casos de fraudes contratuais que prejudicam e denigrem
a dignidade da pessoa humana, bem como ferem seus direitos fundamentais e
a legislação vigente.
Para o estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, qualitativa,
tendo enfoque nos dispositivos legais, na legislação vigente, em artigos de
revistas e periódicos que abrangem o tema abordado, além de livros e de casos
da própria jurisprudência.
1 DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
1.1 CONCEITO E LEGISLAÇÃO
Com a expansão crescente dos negócios e do consumo a nível mundial
e nacional, as empresas de produtos e serviços têm buscado ampliar sua atuação
para regiões mais distantes de suas áreas de origem, com a finalidade de atrair
mais potenciais clientes e fortalecer sua presença no mercado (SAAD, 2008).
Para realizar tais ampliações nos negócios, as empresas geralmente
encontram opções como a abertura de filiais, utilização de meios de comunicação
como as redes sociais ou formas de serem representadas por indivíduos ou outras
empresas dispostas a apresentar produtos e negocia-los com novos clientes em
nome da empresa (RODRIGUES, 2017).
Todavia, os dispêndios para abrir e manter filiais em outras cidades
ou regiões costumam ser altos - nos casos em que as margens de lucro não são
tão vantajosas – incluindo locações, funcionários, manutenções, etc. Além disso,
o investimento em mídias e redes sociais, embora seja imprescindível nos dias
atuais, por vezes não é o suficiente para atrair determinadas clientelas que preferem
um contato próximo com os produtos que pretende adquirir (SEVERINO, 2016).
Diante destes aspectos, emerge a representação comercial como meio
encontrado pelas empresas de ultrapassar os entraves das distâncias físicas e
dos investimentos onerosos em filiais para alcançar seus clientes. Superou-se
também a ideia de que a representação comercial dizia respeito à negociação
apenas de produtos, sendo que a mesma passou a abarcar também serviços.
Desse modo, esse tipo de atividade já existia há muito tempo no
Brasil, sendo que sua regulamentação veio sendo tornando-se cada vez mais
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inadiável. Assim, com tal intuito foi sancionada a Lei nº 4.886, em de 9 de
dezembro de 1965.
Ao regulamentar as atividades exercidas por representantes comerciais
autônomos, a Lei em questão traz a caracterização desses representantes em seu
art. 1º, conforme segue:
Exerce a representação comercial autônoma a pessoa
jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego,
que desempenha, em caráter não eventual por conta
de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização
de negócios mercantis, agenciando propostas ou
pedidos, para, transmiti-los aos representados,
praticando ou não atos relacionados com a execução
dos negócios (BRASIL, 1965).
Da mesma forma, a Lei nº 8.420 de 1992 também traz as
determinações acerca da representação comercial, tratando tal atividade como
sendo desenvolvida fora da estrutura da empresa representada, caracterizando
assim a ausência do vínculo empregatício (BRASIL, 1992).
Posteriormente, o Código Civil de 2002 também trata das atividades
dos representantes comerciais, considerando tais contratos como de agência ou
de representação comercial, conforme aborda o Capítulo XII, em seu artigo 710:
Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em
caráter não eventual e sem vínculos de dependência,
a obrigação de promover, à conta de outra, mediante
retribuição, a realização de certos negócios, em zona
determinada, caracterizando-se a distribuição quando
o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada
(BRASIL, 2002).
Desse modo, o chamado representante comercial, seja ele pessoa
de natureza física ou jurídica, dispõe de autonomia para exercer atividades e
negócios de interesse de determinada empresa, a quem passa a representar de
maneira permanente e em regiões determinadas, embora que a princípio não
seja caracterizado o vínculo empregatício (COZZI, 2015).
A função do representante comercial, embora muito antiga, continua
sendo de fundamental importância para a empresa representada se expandir em
determinada região, ganhando ali mais visibilidade e reconhecimento de seus
produtos e serviços, agregando assim mais clientes e conquistando o mercado local.
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O representante comercial atua como um intermediador dos negócios
da empresa que representa em uma região específica, no sentido que divulga
seus produtos, negocia, faz pedidos e realiza o acompanhamento de todo esse
processo com os clientes da empresa representada, construindo assim um
público de clientes e de negócios em potencial (COZZI, 2015).
Dessa maneira, Requião (1983) ainda destaca algumas características
da atividade do representante comercial que contribuem para sua popularização
e preferência no âmbito empresarial:
Sem necessidade de maior qualificação profissional,
a representação comercial pode ser desempenhada
por qualquer pessoa, mesmo que não disponha de
capital, bastando ter capacidade para comerciar.
Todo o trabalho de mediação se realiza por esforço
pessoal do agente ou representante comercial, quase
sempre vendedor autônomo, na sua faina de colocar
no mercado os produtos ou negócios da empresa
representada (REQUIÃO, 1983, p. 3).
Logo, o representante comercial atua no sentido de mediar
negociações fora do ambiente da empresa, representando os interesses
da mesma de forma autônoma, sem a existência de subordinação, embora
atenda a instruções de quem é representado. Quanto a esse aspecto, Bulgarelli
(2000, p. 512-513) esclarece que o “representante não pode ser definido
como um mandatário, nem comissário, nem empregado, entretanto, pode ser
caracterizado como um prestador de serviços que agencia propostas e pedidos
e retransmite ao representado”.
2 O CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
A formalização das atividades de representação comercial é realizada
a partir de um contrato, seja ele escrito ou verbal, firmado entre o representante
e a entidade representada.
Cabe destacar, porém, que, embora seja admitido o contrato verbal
na Lei Nº Lei 4.886/65, a partir da Lei nº. 8.420/92 que a sucedeu, passou-se
a ser obrigatório o contrato de representação comercial por meio escritos,
ainda que tal contrato deva observar todas as exigências previstas pelo art.
27 da Lei Nº 4.886/65.
Todavia, para que tais contratos sejam válidos e o representante
comercial possa ser assim denominado, é imprescindível que o mesmo esteja

279

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais de sua região,
conforme estabelece o art. 2 da Lei 4.886 de 1965: “É obrigatório o registro
dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais
criados pelo art. 6º desta Lei”.
A respeito desta exigência, Requião (1983) acrescenta acerca de
tais conselhos:
Os Conselhos, federal e regionais, são órgãos
estabelecidos por lei, para desenvolver um serviço
público voltado à organização e fiscalização da
profissão de Representante Comercial Autônomo,
inclusive com poderes para aplicar penalidades
àqueles que infringirem as normas dispostas na Lei
Complementar (REQUIÃO, 1983, p. 123).
Devidamente inscritos nos conselhos regionais, os representantes
comerciais podem estabelecer o contrato de representação com a empresa de
interesse. Cabe destacar que tal contrato de representação comercial é muito
distinto apresenta características que o diferenciam de outros contratos como o
de corretagem, mandato, prestação de serviços ou o próprio contrato de trabalho.
Cabe salientar que o Código Civil de 2002 agregou ao contrato de
representação o termo de contrato de agência, logo, não houveram alterações
na essência do mesmo, salvo a mudança de nomenclatura, conforme destaca
Taddei (2010):
Em que pesem os entendimentos doutrinários
contrários, a análise comparativa dos dispositivos
legais do Código Civil e da Lei n° 4.886/1965
permite concluir que a agência e a representação
comercial tratam-se dos mesmos institutos jurídicos,
sob rótulos e sistemas jurídicos distintos. O projeto
do Código Civil (Projeto 634-B/75) substituiu a
denominação representação comercial por agência,
pela sua impropriedade diante da teoria da empresa
(TADDEI, 2010, p. 35).
2.1 ESPECIFICIDADES DO CONTRATO
Uma vez estabelecido o contrato entre as partes (representante
e representada), decorrem desse fato diversos direitos e deveres respectivos a
ambas as partes.
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Partindo da caracterização já citada do contrato de agência (art. 710
do Código Civil de 2002), o objeto do mesmo não se caracteriza diretamente
pela prestação de serviços do representante, o que aproximaria de um vínculo
empregatício, mas sim visa os resultados alcançados a partir dos serviços de
mediação realizados.
Desse modo, em relação à remuneração, a mesma ocorre conforme
os resultados alcançados e negócios finalizados pelo agente. Tal remuneração é
recebida em forma de comissão, ou seja, em valores percentuais sobre o lucro
obtido por meio da mediação feita pelo representante em nome da empresa
(COZZI, 2015).
Ainda quanto à comissão, Requião (2003, p. 205) complementa:
A comissão não constitui retribuição pelo trabalho
prestado, mas contraprestação resultante da utilizada
de que decorre da mediação efetuada. Assim, se da
mediação nenhum resultado econômico resulta para
o representado, a comissão não é devida (REQUIÃO,
2003, p. 205).
A respeito do prazo do contrato, a Lei Nº 4.886 de 1965, art. 27
determina que o mesmo poderá ser definido no contrato ou, caso o mesmo seja
omisso nesse aspecto, o contrato terá prazo indeterminado (BRASIL, 1965).
Além do prazo da representação e demais elementos comuns a
contratos, o Art. 27 da Lei nº 4.886 também traz os demais aspectos obrigatórios
do contrato de agência, conforme segue:
Art. 27. Do contrato de representação comercial,
além dos elementos comuns e outros a juízo dos
interessados, constarão obrigatoriamente:
a) condições e requisitos gerais da representação;
b) indicação genérica ou específica dos produtos ou
artigos objeto da representação;
c) prazo certo ou indeterminado da representação
d) indicação da zona ou zonas em que será exercida
a representação; (Redação dada pela Lei nº 8.420, de
8.5.1992)
e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo,
da exclusividade de zona ou setor de zona;
f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da
representação, dependente da efetiva realização dos
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negócios, e recebimento, ou não, pelo representado,
dos valores respectivos;
g) os casos em que se justifique a restrição de zona
concedida com exclusividade;
h) obrigações e responsabilidades das partes
contratantes:
i) exercício exclusivo ou não da representação a favor
do representado;
j) indenização devida ao representante pela rescisão
do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo
montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze
avos) do total da retribuição auferida durante o tempo
em que exerceu a representação (BRASIL, 1965).
Posto isso, o Código Civil de 2002 traz as determinações acerca
da extinção do contrato de agência. No caso da dispensa por justa causa
do representante, o art. 717 prevê que o mesmo “terá o agente direito a ser
remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de
haver estas perdas e danos pelos prejuízos sofridos” (BRASIL, 2002).
Mesmo que a extinção do contrato se dê por culpa do representante, o
art. 718 ainda prevê que o mesmo tem “direito à remuneração até então devida,
inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei
especial” (BRASIL, 2002).
Já em casos de extinção do contrato por parte do agente, porém
motivados por força maior, é previsto (Artigo 719) que o mesmo “terá direito à
remuneração correspondente aos serviços realizados, cabendo esse direito aos
herdeiros no caso de morte” (BRASIL, 2002).
2.2 DIFERENCIAÇÃO ENTRE O CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO E O DE TRABALHO
Embora ocorram equívocos e confusões acerca de ambos, um contrato
de representação comercial diferencia-se do contrato de trabalho, ou seja, do
que trata de vínculo empregatício.
Algumas das características a serem destacadas acerca do contrato de
trabalho são: a atividade laboral ser desenvolvida em local determinado ou de
propriedade do empregador; serem determinados horários de início e término das
atividades prestadas; remuneração paga pelo empregador ao beneficiário com
periodicidade e valor predeterminado. Além destas, destaca-se também o elemento
característico da subordinação, aspecto pelo qual o empregado concorda em receber
ordens e ter suas atividades direcionadas pelo empregador (SAAD, 2008).
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Assim, de modo contraditório ao contrato de trabalho, o contrato
de agente caracteriza o mesmo justamente como um profissional dotado de
autonomia, independente de ordens, pois não é um subordinado. Além disso,
suas atividades podem ser realizadas em uma determinada região, mas não
necessariamente na estrutura da empresa que ele representa, por exemplo
(RODRIGUES, 2017).
Além destes, outro aspecto que também representa uma grande
diferença entre o contrato de representação e o contrato de trabalho convencional
é a remuneração. Isso porque no contrato de representação (ou agência) não
existe salário, o que há é a remuneração decorrente do resultado positivo dos
negócios realizados pelo agente (SAAD, 2008).
Taddei (2010) descreve de maneira sucinta algumas das principais
distinções entre os contratos de representação e o de trabalho:
a) No contrato de representação comercial o
representante presta os serviços por meio de uma
organização própria, ao passo que no contrato de
trabalho o empregado se apoia na organização
patronal.
b) O representante destina o resultado econômico de
seu trabalho ao seu proveito próprio, enquanto no
contrato de trabalho o empregado o destina a favor
exclusivo do empregador.
c) O representante assume os riscos da atividade
econômica, ao passo que o empregado não se vincula
ao resultado econômico do seu trabalho.
d) A comissão do representante depende do resultado
útil de sua atividade, já o empregado tem direito ao
salário independentemente do resultado lucrativo ou
não do seu trabalho.
e) A autonomia do representante é evidenciada
pelos seguintes aspectos: liberdade de itinerário nas
visitas à clientela; liberdade de emprego do tempo;
ônus pessoal das despesas de sua organização;
arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial
e inscrição no Conselho Regional dos Representantes
Comerciais (TADDEI, 2010, p. 10).
Assim, não se pode confundir as atribuições do contrato de vínculo
empregatício – ainda que de empregado vendedor – com o de agente comercial,
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tendo em vista que os mesmos divergem em aspectos centrais. Isso porque,
mesmo que o vendedor realize mediações nas vendas, o mesmo está subordinado
a ordens e direcionamentos da empresa, o que não ocorre com o representante
autônomo (NASCIMENTO, 2005).
2.3 FRAUDES NO ÂMBITO CONTRATUAL
As diferenciações realizadas à luz da legislação vigente são essenciais
para promover relações de trabalho e representação justas conforme as leis
especiais e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Isso porque é frequente
a identificação ou tentativa de fraude dos direitos trabalhistas no processo de
contratação de diversos profissionais.
No caso de constatação de fraude no contrato de representação
comercial, à juízo, tal contrato não mais será enquadrado na modalidade em
que foi originalmente elaborado. Isso tendo em vista o princípio da primazia da
realidade, conforme disposto no art. 9º da CLT. Ou seja, independentemente dos
termos empregados ao lavrar o acordo, será validado o que de fato se verificar
no desenvolvimento das atividades (BRASIL, 1943).
Cabe destacar que um dos principais elementos considerados para a
caracterização do contrato que foi de fato acordado entre as partes é a existência
de subordinação (TADDEI, 2010).
Outro elemento bastante discutido e que gera polêmica no setor jurídico
é o registro do representante comercial no Conselho Regional. Como sabido, tal
registo é condição imprescindível para o representante exercer suas atividades
conforme a legislação, tal como previsto no artigo 2 da Lei N° 4.886/65.
O registro garante aos profissionais a reserva de mercado em suas
funções, todavia, a ausência desse registro acarreta sanções disciplinares e até
mesmo punições penais. Além disso, o art. 5º da Lei Nº 4.886/65 ainda retira
o direito às comissões do representante que desenvolve suas atividades sem o
registro (BRASIL, 1965).
Além dos sansões e penalidades previstas, a ausência do registro
nos conselhos traz a possibilidade de o representante ter o contrato de agência
caracterizado como um contrato de vínculo empregatício (SAAD, 2008).
Todavia, o que se tem percebido nos julgados da jurisprudência é um
posicionamento diferenciado, indo contra a perda das comissões por conta da
ausência de registro (LUPI, 2019).
Conforme Lupi (2019), tal tendência tem sido recorrente tanto
nos tribunais superiores quanto nos estaduais, sendo que em muitos casos
é alegada a incompatibilidade dos termos da Lei Nº 4.886/65 com os
da Constituição Federal, descaracterizando-se, assim, a obrigatoriedade
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do registro do representante comercial no conselho da profissão em prol das
comissões devidas.
Um exemplo de tal tendência é o julgado da 4ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme segue transcrito:
“(...) Os arts. 2º e 5º da Lei nº 4.886/65, por
incompatíveis com norma constitucional que
assegura o livre exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, não subsistem válidos e dotados
de eficácia normativa, sendo de todo descabida a
exigência de registro junto ao Conselho Regional dos
Representantes Comerciais para que o mediador de
negócios faça jus ao recebimento da remuneração
(...)”
Assim, o autor, ora apelante, preenche os requisitos
legais para o exercício da profissão de representante
comercial autônomo, sendo desnecessário, portanto,
o registro no Conselho Regional de Representantes
Comerciais (TJ-SP - APL: 00144583320118260003
SP 0014458-33.2011.8.26.0003, Relator: Achile
Alesina, Data de Julgamento: 18/02/2015, 15ª Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2015).
De maneira semelhante, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
No caso, reconhece-se a existência de relação jurídica
de representação comercial, pois demonstrado
que a autora desempenhava a atividade de mediar
a realização de negócios mercantis, no campo da
comercialização de serviços de telefonia, em caráter
não eventual. 2. A ausência de registro no Conselho
Regional de Representantes Comerciais não é apta,
por si só, a desnaturar a natureza do contrato de
representação comercial. 3. Em se tratando de rescisão,
sem motivo justo, de contrato de representação
comercial firmado por prazo determinado, é devida a
indenização com fundamento no art. 27, alínea j e § 1º,
da Lei nº 4.886/1965, calculada com base no número
de meses que o contrato permaneceu em vigor. (TJDF 20150110725212 0021273-41.2015.8.07.0001,
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Relator: Alvaro Ciarlini, Data de Julgamento:
29/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 465/471).
Embora tais casos contrariem o que estabelece o art. 2 da Lei Nº
4.886/65, entendeu-se, nos casos observados, que a citada exigência de
inscrição do representante no Conselho de Representantes Comerciais está em
desacordo com o que estabelece o § 13º do art. 5º que garante a igualdade de
todos perante a lei, garantindo-lhes todos os direitos “e livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer” (BRASIL, 1988).
Ademais, a jurisprudência, além de não considerar suficiente a
inexistência de registro do representante no Conselho para descaracterizar
um contrato de representação, também expande o entendimento
considerando o princípio de se evitar o enriquecimento sem causa da
empresa representada (LUPI, 2019).
Nessa linha de raciocínio, na hipótese de ser anulado o contrato por
conta da ausência de registro do agente, todos os lucros dos eventuais negócios
por ele realizados representando a empresa até então beneficiariam a mesma de
maneira integral, sendo que esta não seria, em tese, obrigada e remunerar ao seu
representante as comissões referentes. Dessa maneira, a representada aferir-seia de vantagens em detrimento do representante, sem, no entanto, remunerá-lo
por isso, o que caracterizaria o enriquecimento sem causa (LUPI, 2019).
Visto deste modo, além dos casos citados, são corriqueiros na
jurisprudência outras ocorrências que caracterizam fraudes, como o caso de
rebaixar o representante comercial a um nível de subordinado, contrariando
o acordo contratual. De maneira contrária, também há os casos em que
um empregado, sob caráter de subordinação é induzido a atuar como um
representante, com algum grau de autonomia laboral, embora a mesma seja
para fins ilegais, como o de fraudar documentos em prol da empresa. Seja como
for, quando há divergências entre as atividades desenvolvidas e o que estabelece
o contrato firmado entre as partes, configura-se fraude, além de denegrir a
dignidade do trabalhador (ARMANDO, PEREIRA, 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve por intuito tratar das relações jurídicas
controvérsias no que tange às atividades de representação comercial. Buscou-se, em
igual teor discutir as peculiaridades que diferenciam o contrato do representante
comercial autônomo de um funcionário ou empregado vendedor.
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Embora sem ter por fim esgotar o assunto, a abrangência dos estudos
realizados permitir compreender as diferenciações existentes entre o contrato
de representação comercial autônomo e o de um empregado ou vendedor.
Além disso, ao investigar a legislação que disciplina o tema, percebeuse que a jurisprudência tem optado por garantir os direitos fundamentais do
trabalhador em detrimento de considerar alguns requisitos para exercer a
profissão de representante, como no caso do registro no Conselho Regional de
Representantes Comerciais.
Entende-se que em determinados casos, há de se evitar que a
representada logre benefícios e lucros advindos da atuação do representante
de maneira fraudulenta – ainda que o representante não esteja alinhado às
normas legais.
Notou-se ainda que, devido ao considerável custo de se manter um
funcionário conforme o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho,
muitas empresas tendem a encobrir a verdadeira atuação de cunho subordinado
vinculada aos seus supostos representantes comerciais, que à guisa da legislação
enquadram-se como funcionários vendedores, sem, no entanto, terem os seus
direitos respeitados no mesmo teor pela empresa.
Na verificação de tais casos, pode ocorrer, na jurisprudência, a
recaracterização do suposto contrato de representante como contrato de trabalho,
evidenciando o vínculo empregatício e atribuindo, assim, ao trabalhador todos
os seus direitos devidos.
Para tal, cabe estudo aprofundado para verificar a verdadeira natureza
das atividades desenvolvidas pelo representante ou empregado, em detrimento
do que fora estabelecido no contrato entre as partes, pois tem-se sempre em vista
a primazia da realidade. Para tal verificação, deve ser observada a condição de
subordinação ou a autonomia do suposto representante, condições estas que
geralmente distinguem a verdadeira natureza da relação contratual.
Desse modo, conclui-se que, embora sejam tênues as distinções entre
o contrato de representação comercial e os demais, como o de empregado
vendedor, ambos não se confundem e devem ser claramente diferenciados para
evitar fraudes contratuais, uma vez que estas ferem não só a Legislação, como
também, e principalmente, ferem os direitos da parte hipossuficiente da relação:
o trabalhador e a sua dignidade humana.
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RESUMO
A pesquisa tem como escopo analisar a importância do compliance trabalhista
como instrumento de valorização empresarial e de concorrência leal entre
as empresas. Neste trabalho são tratados os aspectos da ética empresarial,
da governança corporativa e do compliance, voltado para a área trabalhista,
a fim de mitigar os efeitos do capital versus trabalho, minimizando atuações
administrativas e demandas judiciais. O artigo visa demonstrar que o programa
de conformidade no âmbito trabalhista é um caminho para assegurar a função
social da empresa e os negócios no futuro, além de contribuir para mudança da
sociedade e do País.
PALAVRAS CHAVE: Compliance trabalhista; Ética empresarial; Governança
corporativa; Função social da empresa.
ABSTRACT
The research aims to analyze the importance of labor compliance as an
instrument for business valuation and fair competition between companies.
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This work deals with aspects of business ethics, corporate governance and
compliance, focused on the labor area, in order to mitigate the effects of capital
versus work, minimizing administrative actions and legal demands. The article
aims to demonstrate that the labor compliance program is a way to ensure the
company’s social function and business in the future, in addition to contributing
to change in society and the country.
KEYWORDS: Labor compliance; Business ethics; Corporate governance;
Company social function.
INTRODUÇÃO
O compliance trabalhista, escorado nas boas práticas de governança e
na ética nos negócios, é fundamental para enfrentamento dos desafios impostos
aos empresários no dia-a-dia e em períodos de crises, sejam econômicas,
políticas, éticas, ou sanitárias, causada por uma pandemia, que requer adaptações
para manutenção das empresas e dos empregos.
A atividade empresarial, figura central da livre iniciativa,
incontestavelmente importante para o desenvolvimento econômico da sociedade
e do País, deve estar pautada nos princípios constitucionais da livre iniciativa
e da função social da propriedade, tendo como finalidade a valorização do
trabalho humano e a redução das desigualdades sociais, carecendo ser realizada
de forma ética, responsável e com boas práticas de gestão.
O programa de conformidade, voltado para a área trabalhista, é uma
ferramenta para assegurar essa função da empresa, além do cumprimento das
normas laborais e da Seguridade Social, combatendo práticas antiéticas e ilegais.
O artigo tem como escopo analisar a importância do programa de
conformidade, como instrumento de valorização empresarial, de concorrência
leal entre as empresas e medida preventiva de combate às transgressões
trabalhistas e à sonegação tributária previdenciária, visando mitigar os efeitos
do capital versus trabalho.
Com a mudança de atitude da sociedade, após inúmeros escândalos
de corrupção no Brasil, a fraude empresarial, a sonegação e a falta de ética dos
empresários passaram a ser vistas de forma negativa, inaceitável e temerária,
visto que impeditiva de distribuição de riqueza e bem-estar social, além de
provocar consequências financeiras às empresas, geradas por fiscalizações
administrativas e demandas judiciais, por perda de reputação e de mercado.
A escolha do tema tem como intuito, ainda que de forma breve,
contribuir para reflexão sobre a necessidade de atuação ética e eficaz no tocante
aos direitos laborais. Esta pesquisa fora desenvolvida com método de abordagem
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dedutivo, com uso de pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial,
almejando examinar as boas práticas nas relações trabalhistas como meio de
assegurar a função social da empresa e os negócios no futuro.
Para esse exame o presente artigo abordará, em primeiro momento
a empresa, seu papel e os aspectos da ética empresarial e da governança
corporativa. Em um segundo tópico, passa-se à análise do compliance
trabalhista, discorrendo sobre sua finalidade, aplicabilidade e benefícios para as
empresas e trabalhadores, auxiliando no desenvolvimento de uma gestão mais
estratégica e holística, focada na responsabilidade social.
1 EMPRESA: ÉTICA E GOVERNANÇA
A empresa na civilização contemporânea, segundo Lucca (2009),
passou a ser base do desenvolvimento econômico e da riqueza nacional,
devendo ser pilar da sociedade, junto com o Estado, cultivando valores morais
e éticos, através dos seus empresários e administradores.
A empresa é a figura central do princípio constitucional da República
Federativa do Brasil da livre iniciativa (Art. 1º, inciso IV, da Constituição
Federal), tendo absoluta importância para a integração entre o capital e o
trabalho, pautando-se, entre outros, nos princípios do valor social do trabalho,
da função social da propriedade e da boa-fé, observando os limites impostos
pelo seu fim econômico e social.
Deve, a empresa, além de observar os princípios constitucionais,
aplicar as normas legais e desenvolver boas práticas de governança,
compreendendo
integridade,
ética,
transparência,
conformidade,
responsabilidade social, sustentabilidade e prevenção à fraude e à corrupção,
a fim de exercer o seu papel.
A empresa pode ser formada por uma pessoa ou por uma sociedade de
pessoas, físicas ou jurídicas, que reciprocamente se obrigam a contribuir, com
bens e serviços, para o exercício de atividade econômica, que pode restringir-se
à realização de um ou mais negócios determinados, e a partilha, entre si, dos
resultados, é o que se extrai do Código Civil – CC (Lei n. 10.406/2002), no
Livro II - Do direito de empresa, da Parte Especial.
O empresário é conceituado no art. 966 do CC como aquele que
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços. A figura do empresário, que pode ser pessoa
física ou jurídica, não se confunde com a figura dos sócios, administradores e
acionistas, que compõem as sociedades empresárias.
O CC, em seu art. 1.142, dispõe que se considera estabelecimento
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário,
ou por sociedade empresária.
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Assim, podemos compreender que a empresa, por meio do empresário
ou por sociedade empresária, tem como fim a obtenção de resultados, lucros, no
exercício de sua atividade econômica, organizada para a produção de riquezas.
Em nosso ordenamento jurídico existem várias formas de constituição
de sociedade empresária, desde a espécie mais usual (sociedade limitada) à
mais complexa (sociedade anônima), regidas pelo Código Civil e legislação
esparsa, conforme a espécie.
Não obstante o disposto anteriormente, para fins da legislação de
custeio da Seguridade Social (Lei n. 8.212/1991, art. 15) considera-se empresa,
a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional. Ainda, dispõe o citado
dispositivo que se equiparam a empresa outras figuras como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade.
Para o nosso estudo, será usado o termo empresa, para significar a
empresa propriamente dita ou a sua equiparada, como os empregadores definidos
no art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decretolei n. 5.452/1943, pois ao contratarem trabalhadores como empregados possuem
obrigações sociais e trabalhistas, podendo lançarem mão do compliance como
estratégia preventiva no âmbito das relações de trabalho para diminuir passivo
trabalhista, fazer a gestão de sua mão de obra e dos encargos sociais sobre a
folha de pagamento, e, ainda aumentar a sua produtividade.
É cediço que a função primordial da empresa é gerar lucratividade
e através dos lucros permitir o funcionamento do mercado, contudo, para o
verdadeiro desenvolvimento econômico e social, a empresa deve, segundo
Menjivar (2008, p. 208), assumir posição de agente transformador da sociedade,
coibindo ações que possam prejudicar seu público, interno (trabalhadores e
acionistas) e externo (clientes, fornecedores e a sociedade em que está inserida),
respeitando as normas legais, no âmbito consumerista, trabalhista, tributário,
ambiental, entre outros, exercendo sua função social.
Intrínseco à função social da empresa é assegurar, tanto quanto possível,
a preservação dos postos de trabalho, bem como, a preservação da empresa (ADI
3.934, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27.5.2009, p. DJE de 6.11.2009), ainda
mais em período de enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo n. 6/2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
Consoante Drucker (2019, p. 59-60) a empresa é um grupo humano
composta por pessoas que tem um objetivo comum, ou seja, é uma sociedade
organizada tendo como questões básicas, que mantém esta sociedade unida e
dão sentido à vida, os valores, a visão e as crenças.
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Destas premissas, podemos compreender que a concretização do
princípio constitucional da função social da propriedade abrange questões que
vão além do lucro, como a preocupação com a sociedade, seja de forma geral,
incorporando ao bem privado uma utilização voltada para a coletividade, como
as doações de empresas privadas para o enfrentamento do novo coronavírus,
ou específica, trazendo realização social àqueles que colaboraram para alcançar
tal fim, como a distribuição de lucros aos empregados a fim de reduzir as
desigualdades sociais.
A função social está consubstanciada na responsabilidade social da
empresa, que estaria ligada a uma série de atos a serem praticados por esta para
cumprimento das leis, como pagar os tributos, inclusive os encargos sociais sobre
a folha de pagamento e respeitar os direitos trabalhistas, precipuamente no que
tange a saúde e segurança do trabalhador, bem como para o desenvolvimento
social e em benefício da comunidade na qual está estabelecida.
Segundo Mercier, apud Lucca (2009, p. 327), no livro verde da
Comissão Europeia está dito que a responsabilidade social da empresa
[...] é a integração voluntária das preocupações
sociais e ecológicas das empresas às suas atividades
comerciais e às relações com todas as partes envolvidas
interna e externamente (acionistas, funcionários,
clientes, fornecedores e parceiros, coletividades
humanas) com o fim de satisfazer plenamente as
obrigações jurídicas aplicáveis e investir no capital
humano e no meio ambiente.
A sociedade vem exigindo um papel mais consciente dos empresários
(donos de empresa, administradores, sócios etc.), que precisam, além de
se preocuparem com a obtenção de lucro, cumprimento das normas legais e
pagamento de tributos, como já exposto, ter uma gestão mais holística, íntegra
e eficaz, voltada para o desenvolvimento social e bem-estar dos trabalhadores
e da sociedade.
Ilustramos ainda que o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, entidade sem fins lucrativos cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar
as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornandoas parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável, apregoa ser
[...] imperativo que as empresas incorporem práticas
éticas e transparentes em sua gestão, de acordo com
os princípios da responsabilidade social, a fim de
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atingir outros ganhos, como a sustentabilidade do setor
empresarial. Assim, faz-se necessária uma reflexão
acerca dos principais desafios para o desenvolvimento
de uma boa governança por parte das empresas, tais
como a instalação da gestão de risco e compliance, o
estabelecimento de políticas e práticas de integridade e
a adoção das melhores práticas de transparência, como
o relato integrado, entre outras. (ETHOS, 2019, p. 7)
Neste diapasão, avançaremos em nossa pesquisa, abordando nos
próximos tópicos sobre os aspectos éticos e as boas práticas da governança
corporativa que a empresa pode praticar e desenvolver visando a melhoria da
produtividade, o engajamento dos empregados, a promoção da empresa aos
olhos da opinião pública, melhorar sua competitividade, além de viabilizar a
obtenção de novos recursos financeiros, atraindo grandes investidores.
1.1 ÉTICA EMPRESARIAL
Vivemos em tempos líquidos, flexíveis, onde nada é feito para durar,
na visão de Bauman (2001), marcados pela individualidade, oportunismo,
falta de comprometimento, no qual na sociedade moderna o indivíduo está em
combate com o cidadão, mas e as empresas também estariam nessa escaramuça,
como pensava Galbraith (2004)?
Recentemente os escândalos de corrupção e sonegação, enxovalharam
nossa sociedade, trazendo descontentamento e prejuízo para todos, com isso,
surge a necessidade de mudança de enredo. Consoante Lucca (2009, p. 343)
“a ética parece estar de volta ao pensamento contemporâneo e, nessa linha, há
de irradiar-se, cada vez mais, também para o âmbito das empresas, sejam elas
tipicamente mercantis ou não”. Assim, em todas as esferas, privada ou pública,
é importante que no meio empresarial a ética, aliada à governança, se torne um
imperativo na gestão dos negócios. Mas, afinal, o que seria ética empresarial?
Passamos agora ao estudo da ética empresarial, aspecto fundamental
para o desenvolvimento econômico da empresa e promoção desta aos olhos da
sociedade, precipuamente os empregados e os denominados stakeholders1.
Em rápido bosquejo, podemos compreender a ética como “o
conjunto de procedimentos humanos que atuam no dever-ser da moral”
O termo stakeholders, criado na década de 80 do século passado pelo filósofo norte-americano
Robert Freeman, serve para designar aqueles que tem qualquer tipo de interesse e relação,
econômica ou não, com dada empresa.
1
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(LUCCA, 2009, p. 67), materializado nos valores e princípios que devem
nortear a existência, aperfeiçoando o sentido moral do comportamento e
influenciando a conduta humana.
A ética perpassa todas as relações sociais, valendo para indivíduos e
empresas, estando conectada, de forma ampla, ao sentimento de justiça social.
Assim, se dada empresa desrespeita os direitos laborais, não arrecada os tributos
devidos na forma da lei, obtém vantagem indevida do Governo, não observa,
em seus processos produtivos, a redução nos riscos à saúde do trabalhador e ao
meio ambiente, esta é antiética.
A título de ilustração, vejamos, por exemplo, uma empresa que
tenha como política pagar salário extra folha2, esta está lesando os próprios
colaboradores, que estão tendo a redução dos seus direitos sociais, como um
valor menor de um futuro benefício previdenciário na velhice, bem como a
sociedade, posto que está recolhendo à Seguridade Social um valor menor de
contribuições previdenciárias, sonegando a todos um serviço de saúde com
mais qualidade, ou pelo menos com mais respiradores e leitos de UTI. Ademais,
para finalizarmos essa amostra, essa conduta da empresa caracteriza crime de
sonegação tributária previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal,
e faz com que esta tenha uma vantagem em detrimento de outras empresas,
pois passa a ter um custo menor sobre a sua mão de obra, ocasionando uma
concorrência desleal.
É importante destacarmos, que a empresa em si não adota uma política
ou tem um certo tipo de conduta ou toma certo tipo de decisão. Toda ação da
empresa, inclusive a resolução sobre sua missão, visão e valores, é deliberada por
meio dos empresários, sócios, administradores ou prepostos, os quais precisam ser
éticos, íntegros, conscientes e responsáveis, a fim de agirem em prol dos interesses
da empresa e da coletividade, posto que, irregularidades e deslizes, denominadas,
por Galbraith (2004), como fraudes inocentes, podem comprometer a reputação
e a sobrevivência da empresa, suscitando a extinção desta, “dizimando postos de
trabalho e a oferta de produtos e serviços” (BRANDÃO, 2017, p. 18).
Isto posto, a tomada de decisão pela alta cúpula da empresa deve
ser com base em preceitos de integridade, considerando a identidade da
organização quanto os impactos das decisões sobre o conjunto de suas partes
interessadas, que se inclui os trabalhadores, a sociedade em geral e o meio
ambiente, visando ao bem comum.
Para uma empresa ser ética, é necessário que esta tenha uma cultura
organizacional na qual administradores, empresários, prepostos, colaboradores
O termo salário extra folha ou salário “por fora” expressa um valor pago ao empregado como
parte do combinado com o empregador, porém que não vai aparecer na folha de pagamento e nem
será contabilizado.
2
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e demais partes interessadas efetivamente prezem por uma conduta íntegra nas
relações público-privadas, observando as leis e os regulamentos, pagando os
tributos, coibindo as fraudes e a corrupção, ou seja, estando em conformidade.
Não são mais aceitáveis raposas3.
Essa concepção vem ganhando força por aqui após a edição da
Lei n. 12.846/2013 (BRASIL, 2013), denominada Lei Anticorrupção,
regulamentada pelo Decreto n. 8.420/2015, e publicação de outras normas
legais e publicações institucionais sobre a importância da ética nos negócios,
como o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC,
2015), o que torna “imperativo que as empresas incorporem práticas éticas e
transparentes em sua gestão, de acordo com os princípios da responsabilidade
social, a fim de atingir outros ganhos, como a sustentabilidade do setor
empresarial” (ETHOS, 2019, p. 7).
Nesse diapasão, incorporando o pensamento de Jonas (2006, p. 4748), que propôs uma adequação ao imperativo categórico kantiano ao novo
tipo de agir humano responsável pelas relações futuras, pautado no dever
ser, resumido de forma positiva: “Inclua na tua escolha presente a futura
integridade do homem como um dos objetos do teu querer”, porém, aqui, no
sentido de almejar que a ética empresarial torne-se cada vez mais indispensável,
conduzindo às empresas a agirem de forma a preservar sua sobrevivência no
futuro, a economia e o emprego e renda dos trabalhadores, além de contribuir
para uma sociedade mais justa e solidária.
Como preconiza Soares, apud Lucca (2009, p. 329):
A sociedade está a exigir uma nova filosofia de
atuação dos empresários. Os novos tempos exigem
a postura de empresa-cidadã como fonte de uma
nova consciência social, que induza os dirigentes a
uma visão holística da humanidade, proporcionando
o bem-estar e despertando as pessoas, fazendo-as
acreditar nas suas possibilidades como indivíduos e
como cidadãos. Toda empresa tem direitos, deveres
e obrigações, não se admitindo mais a produção, a
comercialização de bens ou serviços sem princípios
morais, postura ética e o respeito aos conceitos
Referência às raposas da obra, do jus filósofo Ronald Dworkin, “A raposa e o porco-espinho:
justiça e valor”, fundada no fragmento do antigo poeta grego Arquíloco: “A raposa sabe muitas
coisas; o porco-espinho sabe uma só, mas muito importante. O valor é uma coisa muito
importante.”
3
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e preceitos de cidadania. A empresa é fruto da
sociedade, dela tira seu sustento e com ela deve
interagir por meio de uma intensa ação social.
Vislumbramos, aqui, a necessidade de as empresas adotarem uma
postura mais íntegra e responsável, com uma visão holística e de longo prazo,
preocupada com os impactos de suas condutas na sociedade e no meio ambiente,
podendo alcançá-las com a adoção de boas práticas de governança corporativa,
aliada a instalação de um programa de compliance no âmbito trabalhista.
1.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA
Após a incidência de muitos escândalos envolvendo grandes
corporações no mundo, devido a desvios financeiros, fraude contábil, corrupção,
manipulação do mercado de ações, que lesaram milhões de pessoas, entre
acionistas, trabalhadores e investidores, a governança corporativa passou a ser
preocupação central das empresas e stakeholders.
Trataremos, neste tópico, sobre a governança corporativa, seus
princípios, as boas práticas de governança a serem observadas a fim de otimizar
o valor econômico de longo prazo da empresa e sua preservação.
A governança corporativa, fora definida pela Comissão de Valores
Mobiliários como “o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o
desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais
como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital”
(CVM, 2002 p. 1).
Este conjunto de práticas, imanente à gestão da empresa, deve ser
pautado em princípios éticos, a fim de evitar desvios de comportamento e
consequências que podem ser danosas à empresa, aos trabalhadores, ao meio
ambiente e à sociedade. Assim, para uma boa governança corporativa a ética
deve estar em todos os níveis da organização, da alta cúpula ao mais baixo
nível hierárquico.
Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015,
p. 20), a governança corporativa
[...] é o sistema pelo qual as empresas e demais
organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre
sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos
de fiscalização e controle e demais partes interessadas.
As boas práticas de governança corporativa
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convertem princípios básicos em recomendações
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de
preservar e otimizar o valor econômico de longo
prazo da organização, facilitando o seu acesso a
recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da
organização, sua longevidade e o bem comum.
Os princípios básicos da governança corporativa (IBGC, 2015)
são: transparência (disclousure), equidade (fairness), prestação de contas
(accountability) e responsabilidade corporativa. A estes princípios, soma-se
outro pilar da governança corporativa, que é o compliance4, que analisaremos
mais à frente. Estes princípios devem ser incorporados nas empresas em geral,
bem como, nas instituições públicas e órgãos públicos.
A transparência estaria ligada a lisura em disponibilizar às partes
interessadas as informações de interesse destas que impactam nos negócios
e envolvem riscos, mesmo as não obrigatórias por determinação de lei ou
regulamento, com o intuito de combater fraudes e corrupção. A equidade se
caracteriza pelo tratamento justo e isonômico em relação a todos os sócios,
os acionistas e demais stakeholders, levando em consideração os direitos,
as obrigações e as necessidades. A prestação de contas deve ser feita pelos
agentes de governança5 de forma clara, concisa, compreensível, responsável
e tempestiva, fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria.
Por fim, a responsabilidade corporativa, que gera impacto nas atividades da
empresa, tem como premissa zelar pela sua viabilidade econômico-financeira,
reduzindo as externalidades negativas e aumentando as positivas, observando
os diversos capitais seja financeiro, humano, social, ambiental, reputacional etc.
Segundo o IBGC (2017, p. 17) “a preocupação com a governança
existe porque o patrimônio empresarial de uma nação constitui o principal e
mais eficaz (embora não único) gerador de riqueza e renda”. Desse modo, para as
empresas de grande porte, a adoção de boas práticas de governança corporativa
é crucial para decisão de investimento e atração de capitais e o crescimento do
país. Todavia, as empresas de médio e pequeno porte também podem utilizar de
seus princípios, a fim de fomentar uma boa gestão para enfrentar as crises e os
desafios de competitividade.
A expressão compliance vem do inglês, to comply, que significa cumprir exatamente, estar de
acordo com, segundo o Guia para programas de Compliance do CADE.
5
Agentes de governança são indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de governança, tais como:
sócios, administradores, conselheiros fiscais, auditores, conselho de administração etc., segundo
o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC.
4
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Os principais fundamentos para a adoção das práticas de governança
corporativa são a sustentabilidade nos negócios, o aumento no valor da empresa
e o fomento ao crescimento.
Os agentes de governança detêm um papel fundamental na governança
corporativa, eles devem observar uma série de obrigações atinentes ao seu carro
cargo, dispostas em lei, regulamentos, estatuto, conforme o tipo de empresa, o
porte, o regime tributário e segmento econômico, a fim de gerenciar os riscos a que
a empresa pode estar sujeita, que podem ser operacionais, financeiros, regulatórios,
estratégicos, tecnológicos, sociais e ambientais, e subsidiar a tomada de decisões.
Além disso, estes agentes têm o compromisso de “assegurar que toda a
organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, refletidos
em políticas, procedimentos e normas internas, e com as leis e os dispositivos
regulatórios a que esteja submetida” (IBGC, 2105, p. 91). Para esse desiderato,
devem ser incorporadas algumas ações relacionadas a gerenciamento de riscos,
controles internos e sistema de conformidade fundamentadas no padrão de
integridade e eticidade adotado pela empresa.
Entre as boas práticas recomendadas para a governança corporativa
robusta, devem, os agentes de governança, desenvolver uma agenda de discussão
de riscos estratégicos, além de identificar os riscos a que a empresa está sujeita,
implantar medidas para a prevenção ou mitigação dos mesmos; estabelecer
e operar um sistema de controles internos eficaz para o monitoramento dos
processos operacionais e financeiros, inclusive os relacionados com a gestão de
riscos e de conformidade; e, por fim, implantar um programa de conformidade
(compliance) de todas as atividades da empresa, a fim de garantir o cumprimento
de leis, regulamentos e normas externas e internas (IBGC, 2016, p. 53-55).
Um dos componentes de uma boa governança corporativa é o programa
de integridade, disposto no Decreto n. 8.420/2015 (BRASIL, 2015), que consiste
no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de
ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e corrupção. Conjuga instrumentos de gestão, estratégia
e controle visando avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão com vistas
a atender o interesse público e a prestação de serviço à sociedade.
O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado
de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa
jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação
do referido programa, visando assegurar sua efetividade (BRASIL, 2015).
Para a promoção dos princípios éticos e de integridade empresarial, deve
ser implantado um código de ética e conduta, fundamentado na responsabilidade,
no respeito, na ética e considerando a ordem social e ambiental (IBGC, 2015,
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p. 93), com: padrões, políticas, princípios e procedimentos de integridade,
aplicáveis a todos, empregados e administradores, independentemente de cargo
ou função, e a terceiros, tais como, fornecedores e prestadores de serviço; com
medidas disciplinares, no caso de violações destas; e canal de denúncia de
irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e
de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; entre outros.
Outros pontos importantes do programa são a comunicação e a capacitação,
visando a divulgação de ações para o fortalecimento de uma cultura ética e de
integridade. Os planos de comunicação e capacitação preveem mecanismos e ações
educacionais para atender a todas as partes interessadas (empregados, gestores,
administradores, clientes, fornecedores e prestadores de serviços).
Em conjunto com outras práticas de governança, como a gestão de
riscos, controles internos e conformidade, as medidas de integridade têm papel
importante no alcance dos objetivos empresariais e na sustentabilidade da empresa,
além de reforçar o compromisso da empresa de tratar a ética e a integridade como
valores fundamentais e de atuar de forma socialmente responsável.
As empresas que implantam e fortalecem a governança corporativa
e o programa de integridade têm melhora na sua imagem e reputação, além de
serem mais atrativas aos investidores (BRANDÃO, 2017, p. 129).
Contudo, atualmente, as empresas detêm a necessidade de uma
abordagem mais abrangente e integrada sobre a gestão corporativa, envolvendo
o tema da responsabilidade social empresarial, a fim de promover um
desenvolvimento mais justo e equitativo, atendendo aos tratados internacionais
assinados pelo Brasil, além da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
ONU (2015), que define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
com questões ambientais, sociais e econômicos.
Segundo Lucca (2009, p. 375) as boas práticas de governança corporativa
[...] estão relacionadas não apenas à proteção dos
direitos dos acionistas dentro das companhias, mas,
igualmente, procuram refletir os anseios da sociedade
pelo que hoje se denomina responsabilidade social da
empresa, isto é, também a problemática ambiental,
social e econômica deve ser levada em consideração
na atividade empresarial contemporânea.
O Relatório Global de Corrupção (TI, 2009) recomenda para a
sociedade civil “fazer com que a integridade empresarial e as avaliações
anticorrupção sejam parte integrante das iniciativas de monitoramento da
responsabilidade social e do desempenho das empresas”, pois se uma empresa
não está em conformidade com as leis, não impedindo a corrupção, por exemplo,
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não está cumprindo com as suas obrigações em questões sociais, ambientais, ou
outras questões de cidadania empresarial.
Em recente reportagem sobre a Covid-19 e os novos caminhos para
a governança corporativa, divulgada na Capital Aberto (QUESADA, 2020),
fora tratada sobre a necessidade das empresas não fecharem os olhos para
suas responsabilidades sociais, reivindicadas por investidores e consumidores,
devendo incorporar os aspectos da cidadania corporativa. Entre eles, estão a
valorização de todos os stakeholders (acionistas, empregados, fornecedores,
clientes) e a adoção de critérios e padrões ambientais, sociais e de governança.
A crise gerada pela pandemia do coronavírus deixou patente que as
empresas têm responsabilidades sociais, não só com as comunidades que estão
inseridas, fazendo doações a fim de assegurar as necessidades imediatas da
sociedade para atravessar a pandemia, mas com os empregados, assegurando os
empregos e condições de trabalho adequadas e seguras.
A ética empresarial e a governança corporativa são essenciais para o
crescimento e expansão da empresa, criação de empregos, progresso financeiro,
econômico e social, criando um ambiente voltado para o desenvolvimento
social e bem-estar dos trabalhadores e da sociedade.
2 COMPLIANCE TRABALHISTA
Passamos agora à análise do compliance no âmbito trabalhista e como
as empresas podem aplicar e se beneficiar de seus preceitos, com a finalidade
de assegurar a sua função social, além de cumprir as normas laborais e da
Seguridade Social, combater práticas antiéticas e ilegais, a fim de garantir o
equilíbrio entre o capital e o trabalho e a ordem social.
A aplicação de um sistema de compliance vem se demonstrando
totalmente benéfica às empresas, já que a conformidade às regras e às normas,
tanto internas quanto externas, traz credibilidade e evita passivos, multas e
sanções (CARLOTO, 2020, p. 22).
O compliance trabalhista, escorado nas boas práticas de governança e
na ética nos negócios, é fundamental para enfrentamento dos desafios impostos
aos empresários no dia-a-dia e em períodos de crises, sejam econômicas,
políticas, éticas ou sanitárias, como a que estamos vivendo, demandando
adaptações para manutenção das empresas e dos empregos.
A pandemia da Covid-19 gerou rapidamente um cenário de incerteza
no meio empresarial e as áreas mais desafiadas foram a de departamento de
pessoal e de recursos humanos, que estão enfrentando várias questões, como
adaptação das pessoas às regras sanitárias, adoção do teletrabalho, novas
formas de comunicação e mudanças na legislação trabalhista, trazendo medidas
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discutíveis, entre outros aspectos. Conjuntura perfeita para irregularidades ou
oportunidade estratégica para agir diferente e se destacar da concorrência?
As anomalias nas empresas, no que concerne à parte trabalhista, são
formadas geralmente por uma confluência de comportamentos e falhas, geradas
nos setores de departamento de pessoal e de recursos humanos das empresas.
Estes lapsos decorrem muitas vezes da falta de conhecimento da legislação
ou de atualização dos profissionais, não diligência na apuração de valores e
referências, como horas extras, horas noturnas, verificação de término de período
concessivo, que culmina em repercussões diretas e indiretas ao trabalhador.
Asseveramos que os erros podem ser consequências das práticas das
empresas, mas precisamente da conduta dos seus administradores, empresários
e prepostos, nem sempre assimiladas como danosas, mesmo com a adoção de
protocolos e controles.
A percepção é que a sociedade, nem os trabalhadores, parecem não
compreender ainda o aspecto danoso destes atos, pois quando a empresa
não apura a remuneração corretamente, além de causar um dano direto ao
empregado, a mesma não recolhe o tributo devido sobre esta remuneração,
me refiro nesta pesquisa mais precisamente as contribuições sociais
previdenciárias, tributo que financia a Seguridade Social (Artigos 194 e 195
da Constituição Federal), destinada a assegurar a Previdência Social, a saúde
e a assistência social de todos.
Observa-se que isso é um dos aspectos, há outros tipos de condutas,
mais condenáveis aos olhos dos stakeholders, como o uso de mão de obra
escrava ou análoga à de escravo e de trabalho infantil, que são objeto de “Selo
+ Integridade” quando uma empresa em dado segmento econômico adota estas
práticas, a exemplo da área de agronegócio (Portaria MAPA n. 2.462/2017) e de
infraestrutura (Portaria MInfra n. 102/2020).
O selo referido é destinado a premiar empresas que desenvolvam
boas práticas de governança, compreendendo integridade, ética,
transparência, conformidade, responsabilidade social, sustentabilidade e
prevenção à fraude e à corrupção, entre estas, as boas práticas nas relações
trabalhistas, reforça o incremento de boa reputação ocasionado pela
implantação de programa de integridade.
As empresas que adotarem programas de integridade voltados
para o respeito aos direitos humanos dos trabalhadores protegidos nos
tratados internacionais e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal, em toda cadeia produtiva vinculada à empresa, visando
a dignidade da pessoa humana, podem obter outro Selo “Empresa e Direitos
Humanos”, na forma do Decreto n. 9.571/2018 (BRASIL, 2018).
A norma delimita seis diretrizes de responsabilidade a serem
implantadas, de forma voluntária, pelas empresas a fim de obtenção do selo
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retro citado: i) não violar os direitos de sua força de trabalho, clientes e
comunidades, mediante o controle de riscos e o dever de enfrentar os impactos
adversos em direitos humanos com os quais tenham algum envolvimento; ii)
garantir condições decentes de trabalho, por meio de ambiente produtivo, com
remuneração adequada, em condições de liberdade, equidade e segurança,
com iniciativas para manter ambientes de trabalho sadio, seguro e acessíveis
às pessoas com deficiência; iii) combater a discriminação nas relações de
trabalho e promover a valorização e o respeito da diversidade em suas áreas e
hierarquias; iv) identificar os riscos de impacto e a violação a direitos humanos
no contexto de suas operações, com a adoção de ações de prevenção e de controle
adequadas e efetivas; v) estabelecer mecanismos de denúncia e de reclamação
que permitam identificar os riscos e os impactos e reparar as violações, quando
couber; e vi) adotar medidas de garantia de transparência ativa, com divulgação
de informações relevantes, de documentos acessíveis às partes interessadas,
quanto aos mecanismos de proteção de direitos humanos e de prevenção e de
reparação de violações de direitos humanos na cadeia produtiva.
Apesar deste aspecto opcional disposto no Decreto n. 9.571/2018, a
empresa que aderir as diretrizes demonstrará estar em conformidade e que tem
responsabilidade social, fortalecendo sua imagem no mercado.
Consoante Carloto (2020, p. 24)
É por meio de ferramentas de compliance, que ao
adequar-se à lei, a empresa alcança com segurança,
perenidade e solidez seus objetivos estratégicos
e se afasta dos riscos de corrupção ou mesmo de
favorecimentos pessoais ou outros atos ilícitos
cometidos por seus representantes. Compliance é
sinônimo de investimento.
Em face do exposto, seja para obtenção de um selo ou redução
do passivo, é imprescindível que as empresas adotem um programa de
conformidade à luz da governança corporativa, a fim de: mitigar fraudes,
transgressões trabalhistas e tributárias; gerar valor de longo prazo; e preservar
um ambiente harmonioso entre as empresas, para o exercício da livre iniciativa
e da livre concorrência.
Segundo o IBGC (2016, p. 54):
A adoção de um programa e de um processo de
acompanhamento da integridade/conformidade
(compliance) de todas as atividades da companhia
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tende a mitigar o risco de descumprimento de leis,
regulamentos e normas externas e internas, bem
como o risco de atos de natureza ilícita.
O compliance trabalhista deve ser concebido de boa-fé, adequado
a cultura de cada empresa, observando a missão, visão e valores desta, mas
não pode ser tão somente mero cumprimento de leis e regulamentos, deve ser
um programa permanente implementado com boa vontade e de forma ética,
com o escopo de garantir os direitos humanos, laborais, fundiários, sanitários e
previdenciários em prol da classe trabalhadora e da sociedade.
Vejamos que Venturini et al (2020, p. 37) nos coloca sobre o tema:
O compliance está além do mero cumprimento de
regras formais. Seu alcance é muito mais amplo e
deve ser compreendido de maneira sistêmica, como
um instrumento de mitigação de riscos, preservação
dos valores éticos e de sustentabilidade corporativa,
preservando a continuidade do negócio e o interesse
dos stakeholders.
O compliance na seara trabalhista significa a implantação de diversos
mecanismos e procedimentos internos de integridade e conformidade para
garantir que a empresa cumpra sua função social, aplicando todas as normas
a ela impostas conforme o seu segmento, especialmente às leis trabalhistas, às
convenções e acordos coletivos de trabalho, aos regulamentos internos, e previna
riscos, irregularidades, conflitos judiciais e sanções de qualquer natureza.
Destarte, as técnicas de um programa de integridade/conformidade,
como avaliação de riscos, auditorias, elaboração de códigos de ética e de
conduta, instituição de canais de denúncia, são medidas que podem ser adotadas
no âmbito empresarial trabalhista.
Dessa forma, o compliance trabalhista se coloca como uma ferramenta
extremamente útil ao empresário, permitindo auxiliar na gestão de pessoas, na
não discriminação, no respeito aos princípios constitucionais e no cumprimento
de normas legais e convencionais, minimizando os desvios e fraudes, “além de
atuar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e condutas que
possam ocasionar riscos à imagem da instituição” (ABBI, 2009, p. 10).
O compliance visa, além do mais, preservar a responsabilidade civil
e criminal dos empresários, conselheiros, executivos etc. Neste ponto, a Lei
Anticorrupção (BRASIL, 2013) estimula a adoção do programa, visto que sua
adoção minimiza sanções para empresas que comprovem a cooperação para
apuração das infrações, a existência de mecanismos e procedimentos internos de
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integridade, de auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica.
2.1 APLICABILIDADE DO COMPLIANCE TRABALHISTA
O compliance trabalhista é uma estratégia empresarial que pode
ser utilizada para o preventivo, fazendo com que a empresa cumpra as
normas legais, assim, evitando ações trabalhistas, multas administrativas e
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, mas também para ganho de valor
e competitividade em longo prazo, com obtenção de Selo, melhorando a
reputação da marca, para atrair investidores e parceiros, e com isso aumentar os
lucros e prosperar na sua área de atuação.
“O compliance é perfeitamente aplicável a área trabalhista, envolvendo
todos os funcionários e sócios da empresa, com a possibilidade de utilização
de múltiplas técnicas para agir em conformidade com as normas trabalhistas e
prevenir riscos”, consoante França (2018, p. 160).
Nessa conjuntura, explicita Carloto (2020, p. 26):
A prática do compliance trabalhista é recente e o
principal escopo deste é o de reduzir a judicialização
entre empregado e empregador, além de evitar multas
e outras indenizações, manter a ética, a integridade, a
idoneidade, a transparência da empresa e respeitar os
direitos humanos dos trabalhadores. A boa imagem é
um dos maiores ativos que a empresa pode ter.
A efetividade do compliance pode ser influenciada pelo
comportamento e aceitação social. No Brasil ainda há a cultura do jeitinho
ou lei de Gerson, assim, certas condutas não são vistas como condenáveis,
campo fértil para fraudes trabalhistas, aliada à baixa fiscalização. Mas, esta
concepção a cada dia fica para trás.
Para a aplicação de um programa de conformidade no âmbito
trabalhista, inicialmente deve haver total comprometimento da alta cúpula da
empresa, que tem a incumbência de implantar e acompanhar o programa, e dos
profissionais das áreas de departamento de pessoal, de recursos humanos e de
departamento jurídico.
O compliance é desenvolvido a partir dos princípios da governança
corporativa e da Lei Anticorrupção. Já o compliance trabalhista tratar-se-á da
gestão de direito individual e coletivo do trabalho e dos recursos humanos.
O compliance trabalhista deverá fazer uma interligação entre o
conjunto de normas internas (regulamento interno e estatuto empresarial) com
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o ordenamento jurídico como um todo (CLT, convenções e acordo coletivos de
trabalho, Normas Regulamentadores de SST, Portarias e demais normas internas
dos órgãos), passando pela jurisprudência trabalhista (Súmulas e Orientações
jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho).
A implantação do programa de compliance no âmbito trabalhista,
poderá ser feita em duas fases, assim resumidas (FRANÇA, 2018):
•
1ª fase: fazer um levantamento histórico da
empresa, uma espécie de auditoria, para analisar: qual
o segmento econômico da empresa e quais as leis, regulamentos
e convenções coletivas que a atividade deve seguir e se as
práticas corporativas estão em consonância com estas; se
a empresa já se envolveu em alguma infração e/ou ação
trabalhista; se tem TAC ajustado; quais os possíveis riscos; e
como são as condutas dos empregados.
•
2ª fase: implementação de práticas específicas
e preventivas, tais como: implantar ou aperfeiçoar um
regulamento interno e um código de ética e conduta para
empregados, empresários e terceiros, com regras claras e
punições; criar um canal de denúncias, o qual deve garantir
o sigilo e o anonimato dos denunciantes e denunciados;
e difundir as medidas do programa dentro da empresa e
entre os empregados, através de treinamentos, reuniões,
informativos, vídeos etc.
Para um bom compliance deve haver um excelente processo de
controle e fiscalização dos processos que a empresa pretende adotar; um
processo de planejamento e de gestão estratégica bem estruturado e com foco
no resultado; execução das ações planejadas com monitoramento adequado que
aponte os desvios e promova as correções de forma tempestiva.
Se a empresa institui regras e cria políticas e não as acompanha, os
empregados, prestadores de serviços e fornecedores não aderem. Deve haver o
controle, cobrança a avaliação dos programas e da aderência, bem como avaliar
as pequenas práticas.
O programa de compliance trabalhista pode ser feito por um
profissional ou uma equipe (composta de advogados, contadores e profissionais
do recursos humanos), interna ou externa a empresa, porém independente, tanto
quanto a auditoria interna (ABBI, 2009), mas atuar interligado a esta, e para
atingir seu objetivo deve ser permanente, pois nada adiantará estipular regras e
práticas se não as monitorar e as avaliar.
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O profissional do compliance deve ser uma pessoa integra e ter,
entre outras, as seguintes competências: visão holística da organização; visão
estratégica e de governança; conhecimento da atividade, do negócio, do setor
e de toda a legislação pertinente ao negócio e normativos internos; deve ser
agente de promoção da integridade; ter autoridade e liderança, suas ações
devem ser respeitadas e seu treinamentos seguidos, sob pena de sanção; ter
boa comunicação e facilidade de interação com pessoas de todos os níveis;
desejável saber contabilidade, tributário e outras áreas relacionadas as relações
de trabalho; ser persistente pois mudança de cultura requer tempo, ações
contínuas de conscientização e paciente para ultrapassar barreiras e dificuldades
associadas a implantação da mudança.
O compliance trabalhista tem que ser um programa linear, não tem como
a empresa fazer férias no papel ou pagar salário por fora e depois querer controlar o
banco de horas. Assim, o profissional do compliance tem que ter uma postura mais
reta, mas dura, não cabe postura flexível, a fim de obter êxito com o programa.
É necessário que o programa de compliance trabalhista tenha uma
agenda, uma pauta, para saber como implantar, quando, por onde começar,
por exemplo: fazer um plano de ação para cumprir um TAC ou normas de
segurança e saúde no trabalho para prevenção, controle e mitigação dos riscos
de transmissão da Covid-19; ou ainda, colocar uma prioridade para o primeiro
trimestre, como tirar a empresa da lista de trabalho escravo.
Para o sucesso do compliance trabalhista, é necessário usar as
ferramentas anteriormente citadas, bem como, adotar uma política de avaliação
de desempenho e produtividade, lançando mão de um programa de remuneração
para que os empregados tenham aderência aos processos da empresa, como
participação nos lucros e resultados, bônus, gratificações e stock option6.
2.2 BENEFÍCIOS DO COMPLIANCE TRABALHISTA
Todos os mecanismos do compliance aplicadas à área trabalhista ajudam
a dirimir conflitos e evitar ações judiciais, diminuindo, consequentemente,
o prejuízo das empresas, proporcionando a satisfação dos funcionários, a
expansão das atividades e o aumento dos lucros (FRANÇA, 2018, P. 164).
Por meio do programa de conformidade, segundo Carloto (2020, P. 62),
as empresas tentam manter um ambiente de trabalho
saudável, priorizando a ética, transparência e a
Stock option consiste em remuneração pelo exercício de opção de compra de ações da empresa,
conforme lista de rubricas do Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas – eSocial, instituído pelo Decreto n. 8.373/2014, disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm.
6

311

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

conduta, o que minimiza ou elimina não apenas
riscos de passivos em ações individuais, como em
ações civis públicas para a tutela de interesses difusos
e coletivos stricto sensu e ações coletivas para a
tutela de interesses individuais homogêneos dos
empregados.
O compliance pode ser retórico ou publicitário (expressão desprovida
de fundamento) ou pode ser utilizado como ferramenta empresarial de prevenção
efetiva de fraudes e fomento à transparência e à segurança jurídica.
Não obstante, o compliance trabalhista, em primeira análise seria
reputacional, pois visa criar uma cultura de cumprimento da legislação e
práticas éticas, impedindo o risco de não conformidade, sanções legais,
perdas financeiras e reputacional em decorrência de falha no cumprimento
de leis, regulamentos, códigos de conduta e de boas práticas. Servindo como
instrumento de prevenção e gerenciamento de questões trabalhistas.
O programa de compliance define os objetivos da empresa de acordo
com a avaliação de riscos, compilando em um único documento todas as normas
jurídicas aplicáveis ao negócio, dispondo sobre incentivos e orientações aos
trabalhadores e ainda promove a fiscalização do cumprimento das regras,
dirimindo a responsabilização das empesas pela conduta de seus gestores e
pelas relações de trabalho, evitando, destarte, possíveis desdobramentos como
ações trabalhistas, acusações de assédio moral, processos de fiscalização,
danos à imagem da empresa, retaliação de consumidores, queda no valor de
ações, entre outros.
Os benefícios obtidos com a adoção do compliance trabalhista, podem
assim ser sintetizados: aumento da transparência dos procedimentos; melhora
nos mecanismos de controle interno nas empresas; diminuição dos riscos de
práticas indesejadas, de custos e de contingências; identificação antecipada de
problemas; diminuição do passivo trabalhista e tributário da empresa; aumento de
produtividade; melhora no ambiente laboral e na reputação e imagem da empresa.
Nas palavras de Carloto (2020, p. 179), com um bom programa de
compliance trabalhista
[...] a empresa logrará o êxito empresarial,
demonstrará adequação às normas, evitando ser
penalizada administrativamente ou no judiciário,
seja por não adequação à legislação trabalhista, aos
princípios constitucionais, à Lei geral de proteção
de dados e outras normas, assim como demonstrará
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que está adequada a padrões de integridade, ética e
idoneidade, logrando o êxito e sucesso, evitando altos
passivos que possam retirar a sua sustetabilidade,
além de garantir a perenidade no meio empresarial.
O compliance trabalhista serve para proteger a reputação da empresa
junto aos diversos stakeholders, traz vantagem competitiva, melhora a
classificação nas agências de rating, serve de instrumento pra reverter a imagem
da empresa ou outras consequências.
Neste diapasão, podemos citar a Petrobras, como exemplo de fiasco
e sucesso concomitantemente por falta de compliance inicialmente e por ter
um programa de conformidade e integridade modelo atualmente (CARLOTO,
2020, p. 23). Essa é uma amostra que a mudança de cultura, a adoção de boas
práticas de governança corporativa, o fortalecimento da transparência, da ética e
do compliance podem resultar em melhora da imagem e reputação da empresa,
revelando credibilidade aos stakeholders (CANDIDO, 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na perspectiva de vislumbrar um inverno sem desesperança
(STEINBECK, 2006), no qual os escrúpulos não se sobreponham a vida digna
e honesta, quando se trata de conseguir dinheiro, a adoção de um programa
de compliance trabalhista mostra-se como investimento e instrumento de
valorização empresarial e de concorrência leal entre as empresas.
Estando em conformidade a empresa obtém confiança dos empregados
e stakeholders, atratividade e solidez no mercado, combate transgressões
trabalhistas e sonegação tributária previdenciária, mitiga os efeitos do capital
versus trabalho, reduz seu passivo e, finalmente, pode expandir-se de forma
sustentável e cumprir sua função social.
Por fim, destacamos que há necessidade de ampliação do debate sobre
o tema e de regulação do compliance trabalhista, como medida indispensável à
garantia dos direitos humanos e sociais, da melhora do ambiente de trabalho, do
aumento da produtividade e da mudança de cultura empresarial, contribuindo
para a transformação da sociedade e do País.
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RESUMO
O presente estudo investiga as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD). A problemática versa sobre as mudanças acarretadas pela lei, sua entrada
parcial em vigor em 18 de setembro de 2020, em plena pandemia, e as principais
implicações para a sociedade. Para tanto, utilizou-se a metodologia hipotéticodedutiva, baseada na pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos
publicados em revistas especializadas, bem como na legislação brasileira e
jurisprudência sobre o tema. Um dos resultados do presente trabalho está na
constatação de que a LGPD representa marco na autodeterminação informativa,
bem como pilar do uso correto de dados e dos direitos fundamentais dos titulares
que irá atingir milhões de empresas, inclusive, não brasileiras, impondo inúmeras
adequações estruturais e culturais. Adicionalmente, conclui-se que grande parcela
das empresas brasileiras não está preparada para as mudanças, muitas sequer
conhecem a lei. Por fim, como resposta à problemática proposta, evidencia-se a
urgência de adequação das empresas às novas diretrizes, independentemente da
discussão em torno da data de início de vigência integral da lei, diante do árduo
desafio que terão de enfrentar para se adequarem.
PALAVRAS-CHAVE: Lei
Implicações. Vigência.

Geral
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Proteção
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Dados.

Diretrizes.

ABSTRACT
This study investigates the guidelines of the General Data Protection Law (LGPD).
The problem concerns the changes brought about by the law, its partial entry into
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force on September 18, 2020, in the middle of a pandemic and the main implications
for society. For that, we used the hypothetical-deductive methodology, based on
bibliographic research in books and scientific articles published in specialized
magazines, as well as in Brazilian legislation and jurisprudence on the subject.
One of the results of the present work is the verification that the LGPD represents
a milestone in the informative self-determination, as well as a pillar of the correct
use of data and the fundamental rights of the holders, which will reach millions
of companies, including non-Brazilian ones, imposing innumerable structural
adaptations and cultural. Additionally, it is concluded that a large portion of
Brazilian companies are not prepared for the changes, many do not even know
the law. Finally, in response to the proposed problem, there is an urgent need to
adapt companies to the new guidelines, regardless of the discussion around the
date when the law will come into full force, given the arduous challenge they will
have to face in order to adapt.
KEYWORDS: General Data Protection Law. Guidelines. Implications. Validity.
SUMÁRIO: Introdução; 1. A proteção de dados como direito fundamental; 2.
Fundamentos e princípios da lei geral de proteção de dados; 3. Implicações para
a sociedade; Conclusão; Referências.
INTRODUÇÃO
Na era da Big Data a informação tornou-se representação do próprio
poder. A vida das pessoas passou a ser diretamente influenciada pela produção,
armazenamento e tratamento massivo de dados. Atualmente a indústria do banco
de dados direciona, inclusive, a tomada de decisões empresariais e políticas.
Em que pese à circulação das informações privadas beneficie em
grande medida os setores, particularmente, a indústria de dados pessoais, a
preocupação com relação aos riscos à pessoa humana é crescente, considerando
a influência que têm na capacidade de autodeterminadação, fundamentação das
decisões, hábito de consumo, entendimento social, político, cultural e a forma
com que os usuários lidam com as informações.
Destarte, apesar de não expressamente assegurado na Constituição
Federal, à proteção de dados é direito fundamental, já que o desenvolvimento
pleno da personalidade implica a salvaguarda de um amplo rol de garantias
fundamentais constitucionalmente asseguradas, dentre elas, a autodeterminação
informativa contemplada na proteção de dados.
Com amplo espectro, o direito engloba diversos elementos sensíveis à
proteção da pessoa humana, integridade física e moral, privacidade, personalidade
da pessoa, liberdade e igualdade, o que sinaliza sua fundamentalidade.
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Resultado de amplo debate, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
inspirada na legislação europeia (RGPD), traça o que virá a ser o pilar do uso
correto dos dados conferindo-lhes tratamento adequado com salvaguarda da
autodeterminação do usuário, atendimento de interesses legítimos e dos padrões
de transparência, verificação e responsabilidade.
Os impactos serão os mais expressivos alcançados por qualquer
legislação anteriormente edita no país e, além disso, a lei irá atingir todos os
setores da economia com aplicação extraterritorial; milhões de empresas serão
impactadas, produto e serviços terão de se adaptar à nova legislação.
Especialmente, com a pandemia do COVID-19 em que a coleta,
armazenamento e processamento de dados da população em larga escala
tornaram-se essenciais para diminuição do vácuo no conhecimento,
possibilitando respostas céleres e eficientes, a discussão em torno do tema toma
especial relevo (ALMEIDA et.al., 2020).
Na contemporaneidade pós-pandemia, a Lei Geral de Proteção de Dados
terá papel de destaque ao colocar limites à captação, acesso, compartilhamento
e utilização dos dados, resguardando os direitos fundamentais dos titulares.
Ocorre que, a adaptação do mercado e setor público tem sido
inexpressiva e, ainda, 41% dos empreendedores sequer sabem do que se trata
a LGPD, de acordo com dados do Reclame Aqui, além disso, o processo de
adaptação é complexo, sem falar no imbróglio criado em torno da data em que
passará a vigorar a lei.
Assim, o que se busca com o presente estudo é investigar as diretrizes
da Lei Geral de Proteção de Dados e as mudanças por ela acarretadas, sua
entrada em vigor e principais implicações para a sociedade.
Para tanto, a exposição se desenvolverá em três capítulos, para além
da introdução e conclusão. Apresentar-se-á, primeiramente, a proteção de dados
enquanto direito fundamental.
Na sequência, analisar-se-ão os fundamentos e princípios da Lei Geral
de Proteção de Dados, tratando, também, da problemática em torno da vacatio
legis; e, por fim, as implicações para a sociedade e análise do panorama geral
de adequação por parte das empresas. Como encerramento, serão apresentadas,
de forma sintética, as principais conclusões derivadas da pesquisa.
Para a elaboração, será utilizado o método hipotético-dedutivo,
combinado aos procedentes de pesquisa bibliográfica e documental.
1 A PROTEÇAO DE DADOS COMO DIREITO FUNDAMENTAL
Desde o século XIX, com o advento da era da digitação e das novas
tecnologias, as realidades social e jurídica sofreram transformações que levaram
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a sociedade industrial ao que se tem hoje por “sociedade da informação” ou
“sociedade em rede”, a chamada era da Big Data.
A alcunha se refere à sociedade contemporânea regida pelo paradigma
tecnológico da tecnologia da informação refletido nas tecnologias, meios de
comunicação em massa, particularmente, a internet (HARTMANN et al, 2014).
Na “sociedade em rede” a multiplicação da capacidade de produção
de dados é tão expressiva que a vida das pessoas, produção e relacionamentos é
diretamente influenciada, rompida a fronteira público- privado.
O massivo uso da informação passou, inclusive, a direcionar a
tomada de decisões empresariais e políticas, por meio da “indústria de banco de
dados” (SOLOVE, 2004, p.19), que atua na facilitação da circulação de dados
comercializados ou transmitidos por cessão, na grande maioria das vezes, de
forma invisível, sem o consentimento ou conhecimento do usuário.
Um traço marcante da era digital resta refletivo nos fenômenos da
surveillance e dataveillance, que, respectivamente, consistem na capacidade de
vigia permanente, direcionada e metódica dos dados dos usuários com o intuito
de protegê-los, direcionar, controlar ou dirigir e a aptidão para armazenamento
de uma infinidade de dados pessoais para análise, com inúmeros fins.
O estudo e desenvolvimento tecnológico da empresa Target por
meio da análise dos dados captados é exemplo interessante do mecanismo da
surveilance. Os dados captados por mineração (data mining) passaram a compor
banco de dados que, até os dias atuais, viabiliza o direcionamento do marketing
da empresa que passou a se voltar aos hábitos consumeristas identificados no
padrão de informações e interesses captados com precisão (PEGORARO JR.
et.al, 2017, p. 21).
Apesar de a circulação das informações privadas beneficiar em
grande medida os setores, particularmente, as indústrias de dados pessoais,
a preocupação com relação aos riscos à pessoa humana é crescente, na
medida em que influencia diretamente na capacidade de autodeterminadação,
fundamentação das decisões, hábito de consumo, entendimento social,
político e cultural.
Com a informação tornando-se representação do próprio poder, a
edição de leis regulamentando especificamente o tema passou a ser crescente
(BEDENDO; PEGORARO JR., 2018).
O ano de 1890 foi marcado pela doutrina de Warren e Brandeis,
tratada no artigo “The Right to Privacy” publicado na Havard Law Review, que
traz a privacidade como o “o direito de estar só” ou “direito de ser deixado em
paz”, desvinculado da tutela da propriedade (WARREN; BRANDEIS, 2013).
No Século XX, com a transformação dos fins do Estado e revolução
tecnológica, o caráter negativo e individualista do direito à privacidade foi

323

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

substituído por um cateter positivo relacionado ao eixo “pessoa-informaçãocirculação-controle” (DONEDA, 2006, p.23).
Na Década de 70, o direito à privacidade passou a ocupar posição
central na proteção da pessoa humana, diante do reconhecimento de que os
dados são projeção da personalidade.
Em 1948, o art. 5º da Declaração Americana de Direitos e Deveres
do Homem, passou a prever o direito à proteção contra violações abusivas
à vida particular e familiar. No mesmo ano, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, incluiu em seu art. 12 a proteção da privacidade. Em 1969,
a Convenção Americana de Direitos Humanos passa a prever, em seu artigo
11, que ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em
sua vida privada.
Entretanto, a disciplina da proteção de dados só veio a surgir no
ano de 1960, nos Estados Unidos. Na sequência, estendeu-se para a Europa,
particularmente, na União Europeia, local dos debates preliminares que resultaram
na edição do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais Europeu.
Para DOENDA (2011) a matéria da Proteção de Dados apenas foi
impulsionada “a partir da aplicação de determinadas concepções do direito à
privacidade e da proteção da pessoa em face do desenvolvimento tecnológico.
A própria expressão “proteção de dados” não reflete fielmente o seu âmago, pois
é resultado de um processo de desenvolvimento do qual participaram diversos
interesses em jogo”.
No Brasil, à Constituição de 1988 confere proteção específica ao direito
à privacidade que foi erigido ao patamar de Direito Fundamental e inserido em
inciso específico no rol do artigo 5°, os incisos X e XII, que traz a proteção à
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito
à indenização face eventuais danos decorrentes de violação (SARTORI, 2016,
p. 72). No âmbito infraconstitucional, passou a ser previsto como direito da
personalidade no artigo 21 do Código Civil. Contudo, a Constituição deixou de
tratar especificamente acerca do direito à proteção de dados, distinto do direito
à privacidade aqui abordado.
O Direito à Privacidade é direito humano fundamental que proíbe a
interferência do Estado na vida privada, exceto nas hipóteses previstas em lei;
envolve a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, imagem, casa e do
sigilo das telecomunicações.
Por sua vez, o direito a proteção de dados impõe o funcionamento
de mecanismos de segurança que protejam o indivíduo que tem seus dados
coletados, processados, armazenados e utilizados.
Apesar das diferenças, a positivação do direito à privacidade no rol
dos direitos fundamentais da Constituição Federal reflete a preocupação do
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constituinte com o tratamento de dados com proteção de uma série de garantias
fundamentais, como o direito à autodeterminação de dados e informações.
Na realidade, os dois direitos estão quase que umbilicalmente ligados,
conforme explica DONEDA (2011, p. 94):
A informação pessoal está, quase como ato reflexo,
ligada à privacidade por uma equação simples e
básica que associa um maior grau de privacidade a
menor difusão de informações pessoais e vice-versa.
Esta equação nem de longe encera toda a complexa
problemática em torno dessa relação, porem pode
servir como ponto de partida para ilustrar como a
proteção das informações pessoais passou a encontrar
guarida em nosso ordenamento jurídico: como um
desdobramento da tutela do direito à privacidade.
A PEC 19/2019, aprovada em primeiro turno na câmara dos deputados,
objetiva exatamente a inclusão dos dados pessoais disponíveis em meio digital
no rol das garantias individuais previstas na Constituição Federal, nos moldes
da legislação e jurisprudência europeias, contudo ainda aguarda votação em
segundo turno.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal na ADI 6387/DF, em
julgamento paradigmático, reconheceu a fundamentalidade do Direito à
Proteção de Dados ressaltando que os efeitos negativos da vigilância representam
retrocesso às conquistas histórias, como a liberdade da pessoa humana.
Para a corte, a Constituição Federal expressamente assegura o direito
à autodeterminação informativa, por isso o uso de dados e informações pessoais
deve ser controlado pelo próprio indivíduo, conforme expressamente positivado
na LGPD (Lei nº 13. 709/2018) em seu art. 2º, I e II. Não obstante, o direito
à autodeterminação informativa e à privacidade são desmembramentos dos
direitos da personalidade e subsidiam a proteção não só da democracia, mas
também de uma série de direitos fundamentais previstos no art. 3º, I e II; art. 4º,
II; art. 5º, X e XII; art. 7º, XXVII; e art. 219 da CF.
COÊLHO (2020) traz importante recorte acerca do tema:
Os dados são o ativo e o legado do século 21, da “Era
da Informação”. Esse novo giro histórico requer do
Estado a adequada e efetiva proteção dos cidadãos,
da sua privacidade e da autodeterminação em relação
aos seus dados pessoais. Constitui dever de um
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Estado Social e Democrático de Direito, garantidor
da dignidade humana e de sua autodeterminação
no campo informacional, livrar-nos de horizontes
distópicos como aqueles imaginadas pelo escritor
George Orwell, em sua obra “1984” ou na série
televisiva “Black Mirror”. (...) Novos dados de
realidade exigem o reconhecimento de novos
direitos e o alargamento das garantias jurídicas
com vistas a tutelar, com a máxima efetividade,
a autodeterminação das pessoas e, ao fim e ao
cabo, o direito à dignidade humana. Na Era da
Informação, inegável que o direito ao sigilo dos
dados pessoais e à autodeterminação sobre eles
seja constitutivo de um direito mais amplo da
dignidade e da personalidade humanas.
Com amplo espectro, o direito engloba diversos elementos sensíveis à
proteção da pessoa humana, integridade física e moral, privacidade, personalidade
da pessoa, liberdade e igualdade, o que sinaliza sua fundamentalidade.
Além disso, enquanto direito fundamental autônomo, possui dupla
dimensão, subjetiva ligada à defesa do indivíduo e objetiva relacionada ao
dever de proteção Estatal. O Estado terá dever negativo de deixar de interferi no
direito e o dever positivo de agir criando medidas para sua proteção. A eficácia
irradiante ou horizontal, também chamada de Drittwirkung, ainda, estende tais
deveres ao setor privado (SARLET, Ingo Wolfgang, 2012).
Destarte, “O direito fundamental à proteção de dados regula uma ordem
de informação e comunicação” que “busca equilibrar os variados interesses
de usos e direitos de proteção, de defesa e de participação do indivíduo nos
processos comunicativos” (MENDES, 2014, p. 175).
Assemelha-se em muito ao direito da autodeterminação informativa
consolidado já há muito tempo enquanto direito fundamental na Alemanha, dado
seu amplo espectro de proteção que, aliás, o diferencia o direito fundamental à
privacidade que possui âmbito de proteção mais restrito (MARTINS, 2016, p. 56).
A respeito das peculiaridades deste direito, ressaltou o Min. Gilmar
Mendes ao proferir voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.389/DF de
Relatoria da Ministra Rosa Weber:
A autonomia do direito fundamental em jogo na
presente ADI exorbita, em essência, de sua mera
equiparação com o conteúdo normativo da cláusula
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de proteção ao sigilo. A afirmação de um direito
fundamental à privacidade e à proteção de dados
pessoais deriva, ao contrário, de uma compreensão
integrada do texto constitucional lastreada (i) no
direito fundamental à dignidade da pessoa humana,
(ii) na concretização do compromisso permanente
de renovação da força normativa da proteção
constitucional à intimidade (art. 5º, inciso X, da
CF/88) diante do espraiamento de novos riscos
derivados do avanço tecnológico e ainda (iii) no
reconhecimento da centralidade do Habeas Data
enquanto instrumento de tutela material do direito à
autodeterminação informativa.
Destarte, o desenvolvimento pleno da personalidade implica a
salvaguarda de amplo rol de garantias fundamentais constitucionalmente
asseguradas, como é o caso da autodeterminação informativa contemplada no
direito fundamental à proteção de dados.
O âmago do direito à proteção de dados reside na vedação à coleta,
processamento e circulação de dados irrestrita sem o consentimento do usuário,
que impõe a estruturação de um sistema de segurança para proteção, garantindo
a autonomia, autocontrole e autodeterminação do titular.
Por sua vez, o titular do direito fundamental é toda pessoa que realize
qualquer operação de tratamento de dados pessoais, seja organizações públicas
ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas (art. 1º, LGPD).
Não obstante a isso, os dados abrangidos pela proteção são quaisquer
dados que levem à identificação de uma pessoa, não havendo que se falar em
dados pessoais insignificantes ou neutros.
De outra banda, a discussão em torno do tema do direito fundamental
à proteção de dados se justifica mais do que nunca. Com a pandemia do
COVID-19, a coleta, armazenamento e processamento de dados da população
em larga escala tornou-se medida imprescindível para embasar as respostas
rápidas e adequadas à salvaguarda da vida.
Os esforços mundiais para diminuição do vácuo no conhecimento
para respostas céleres e eficientes quanto à pandemia exige a captação de
dados de boa qualidade dos mais diversos segmentos da sociedade para que as
autoridades, especialmente, governamentais e sanitárias, possam se articular a
partir da avaliação dos riscos e cenários.
Os dados permitem a compreensão não só do padrão epistemológico
do vírus, mas também a estruturação de padrões matemáticos que servem
de suporte às decisões (ALMEIDA et.al., 2020).
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Os aplicativos que captam dados de geolocalização e circulação de
pessoas, por exemplo, tornaram-se recorrentes na pandemia,
Diante de todo contexto exposto, questionamentos acerca das espécies,
proporção de dados realmente necessária a se captar, acesso, compartilhamento
e utilização dos dados, além de questões éticas, legais e técnicas vão se
delineando no contexto da pandemia e são tratados adequadamente pela Lei
Geral de Proteção de Dados.
Somado a isso, o panorama global aponta para a propensão de que
os dados passem a ser utilizados para verificar o cumprimento do isolamento e
quarentena, probabilidade de contágio e gerenciamento de permissões para sair
de casa (ALMEIDA et.al., 2020), para além dos já conhecidos traços da era que
ficou conhecida como Big Data.
Neste cenário, a LGPD terá importante papel na regulamentação do uso
de dados pessoais no país, salvaguardando os direitos fundamentais dos titulares.
Além do panorama traçado, o tema mostra-se essencial, já que as
empresas terão de se adaptar o quanto antes às diretrizes trazidas pela Lei de
Proteção de Dados.
2 FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
O desenvolvimento do tratamento autônomo de proteção dos dados
deu lugar a diversas leis que passaram a regulamentar o assunto com o fim de
obter um modelo jurídico rico e complexo (DONEDA, 2011, p. 98).
A despeito disso, o direito fundamental autônomo a proteção de
dados deriva, no Brasil, da constatação dos riscos que o tratamento inadequado
dos dados traz à proteção da personalidade da pessoa humana, não decorre
de reconhecimento expresso na Constituição Federal da fundamentalidade do
direito, como exemplificado no tópico precedente.
Hodiernamente, a Lei Geral de Proteção de dados (Lei nº 13. 709/
2018) regulamenta a proteção de dados em âmbito nacional no país, conciliando
a proteção da pessoa, interesse público e incentivo ao desenvolvimento
econômico e tecnológico ligados à circulação da informação.
Após anos de debates, a LGPD reflete aquilo que vem a ser a espinha
dorsal das regulamentações existentes acerca da proteção de dados que tratam
das questões principais com as quais o ordenamento irá ter que lidar.
Ao longo do artigo 2º, a LGPD expõe seus fundamentos, respeito
à privacidade e autodeterminação informativa; liberdade de expressão,
informação, comunicação e opinião; inviolabilidade da intimidade, da honra e
imagem; desenvolvimento econômico e tecnológico; inovação, livre iniciativa,
concorrência e defesa do consumidor; direitos humanos, o livre desenvolvimento
da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania.
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Em síntese, ao proteger a inviolabilidade da intimidade, honra, imagem
e vida privada, a LGPD vislumbra a salvaguarda da privacidade; ao contemplar
o direito ao controle e proteção de dados pessoais, tutela a autodeterminação
informativa. Também, preserva a liberdade de expressão, informação,
comunicação, livre opinião, a liberdade de iniciativa e livre concorrência, com
a defesa do consumidor; tutela a democracia, os direitos mais sensíveis da
personalidade da pessoa humana e sua dignidade (SERPRO, 2020).
Não obstante, seu maior objetivo encontra-se na garantia de que a
pessoa se cientifique acerca de quais dados estão sendo acessados, coletados
e armazenados, para qual fim e por quem, o que fica evidente a partir da
análise dos princípios que regulamentam a proteção de dados no país dispostos
no art. 6º da Lei — boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso,
qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilização e prestação de contas.
O princípio da boa-fé institui padrão ético de conduta pautado nos
ideais de honestidade, lealdade e lisura, de modo a garantir a legitima confiança
e expectativa (SILVA; SANTOS, 2011, p. 128).
Somado a ele, o princípio da finalidade impõe que a utilização dos
dados se dê nos exatos moldes que haviam sido elencados no momento do
recolhimento, com finalidade legitima, em conformidade com as normas que
regulamentam o tratamento de dados do início ao fim (GEDIEL; CORRÊA,
2008, p. 147).
O princípio em questão delimita a transmissão dos dados a terceiros e
institui critérios para a tratativa de dados, propósitos legítimos, específicos, explícitos
e informados ao usuário, impedindo finalidades genéricas e indeterminadas por
meio da realização de um juízo de ponderação entre a “utilização de determinados
dados para certa finalidade” (DONEDA, 2011, p. 100).
Somado a isso, a motivação deverá condizer com a informação
solicitada, presentes a pertinência e adequação com relação finalidade
informada, conforme traça o princípio da adequação. O tratamento, ainda,
deverá se limitar ao mínimo indispensável ao atendimento das finalidades com
dados apropriados, não excessivos e proporcionais à finalidade, nos moldes do
princípio da necessidade (art. 6º, III, da LGPD).
O princípio da proporcionalidade no uso de dados para alcance dos
fins os quais se almeja deverá ser, igualmente, atendido.
Também, os dados armazenados precisam condizer com a realidade,
assim a coleta e tratamento devem ser feitos de modo adequado com cuidado,
correção e devida atualização (DONEDA, 2011).
Não obstante, o princípio do livre acesso assegura, como o próprio
nome já diz, o livre acesso do titular e consulta facilitados à totalidade
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de seus dados, particularmente, com relação a forma e duração do tratamento. O
dono dos dados terá acesso às informações armazenadas, facultada a cópia dos
registros e viabilizado o controle dos dados, podendo, inclusive, os retificar, suprimir
e complementar com novas informações (BEDENDO; JUNIOR, 2010, p. 11).
Além disso, o responsável deverá informar o titular dos dados
indicando as informações relevantes para o tratamento de dados, até mesmo
quanto às especificidades, tais como às relacionadas à forma, fim e tempo de
armazenamento dos dados (GEDIEL; CORRÉA, 2008, p. 147), nos exatos
termos do trazido pelo princípio da transparência (ou da publicidade). Não só,
como também, a LGPD assegura exatidão, clareza, relevância e atualização dos
dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu
tratamento, conforme o princípio da qualidade dos dados impõe.
Malgrado, o princípio da segurança física e lógica impõe a necessidade
de utilização de medidas técnicas e administrativas eficientes à proteção dos
dados. Trata-se da implementação e gerenciamento de um sistema eficiente e
abrangente de governança e gestão de riscos de segurança da informação que
leve em conta a complexidade da problemática da proteção de dados.
O princípio da prevenção impõe, ainda, ao responsável pelos dados,
a obrigação de que essas medidas e politicas qualitativas se deem previamente
de modo qualitativo com o fim de evitar eventuais danos oriundos do
tratamento dos dados.
Outrossim, os dados pessoais não poderão ser usados com o fim de
promover discriminação do titular dos dados de qualquer natureza, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas (art. 3º, III e IV).
Caso o uso acarrete prejuízo ou viole quaisquer regras do
ordenamento jurídico, ensejará responsabilização civil, nos termos do princípio
da responsabilização que exige ainda, o acompanhamento pelas autoridades
competentes do processamento dos dados impondo sanções quando houver
descumprimento da lei. Paralelamente, o princípio da prestação de contas trata
da necessidade de comprovação da adoção das medidas adequadas.
Conforme destaca ALMEIDA (et al., 2020, p. 2490), a “conformidade
com as leis gerais de proteção de dados, portanto, requer tecnologia, infraestrutura
e pessoal especializado para que os dados sejam tratados de forma lícita, justa e
responsável em relação aos titulares”.
Os dados abrangidos pela LGPD são quaisquer dados que estejam
relacionados à pessoa situada no Brasil quando da coleta, independentemente
da nacionalidade, do meio aplicado, país-sede do operador ou localidade
dos dados. Além disso, abarca todos os setores da economia, com aplicação
transversal, multisetorial e extraterritorial.
O âmbito de proteção da lei é tão alargado que ao conceituar o que
vem a ser dado pessoal a LGPD engloba qualquer informação relacionada à
pessoa natural identificada ou identificável, seja dado sensível ou não.
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A exceção do alcance da lei fica por conta do rol do art. 4 da LGPD,
excepcionados os fins exclusivamente particulares e não econômicos e os
exclusivamente jornalísticos, artísticos, acadêmicos, bem como os exclusivos
de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado ou atividade de
investigação e repressão de infrações penais, além dos dados advindos de fora
do país e que não sejam objeto de transferência internacional, desde que o país
de onde derivarem disponha de proteção adequada.
Evidencia-se, assim, que a Lei Geral de Proteção de Dados trata-se de
marco para a regulamentação dos dados pessoais no Brasil.
Entretanto, apesar de instituir importantes princípios e direitos aos
seus titulares a vacatio legis, que em 2018 era de dois anos, foi postergada para
agosto de 2020 por meio da Medida Provisória 696/2019, convertida na Lei
13.853/2019.
Na sequência, a grave recessão causada pela pandemia do
COVID-19 levou a edição do PL 1.179/2020 que estabelece regime jurídico
emergencial, ficando decidida, em sede de primeira votação, postergação
para janeiro de 2021, a exceção da vacatio das multas e sanções que ficariam
para agosto de 2021.
O imbróglio não parou por aí, a Medida Provisória 959/2020 que
passou a vigorar na data de sua publicação, 29 de abril do ano corrente, adiou a
vigência da lei para maio de 2021. Até 27 de agosto do ano corrente a Medida
deverá ser convertida em lei para que não caduque.
Quando ao PL 1.179/2020, o Senado acabou por suprimir o dispositivo
que prorrogava a vigência da Lei, ficando mantida a prorrogação apenas no que
se refere às sanções.
Neste contexto, verifica-se cenário de insegurança com dois resultados
possíveis: “sem a MP convertida em lei a LGPD entraria em vigor em 16 de
agosto de 2020 (vigência que era prevista antes do início da pandemia) ou, com
a conversão em lei da MP, a LGPD entraria em vigor em 3 de maio de 2021”
(TUMELERO, 2020).
Além disso, até o presente momento o executivo não criou a
Autoridade nacional de proteção de Dados (ANPD) que tem a finalidade de
fiscalizar a aplicação da LGPD.
Especialmente, em situações emergenciais e de interesse público,
como no caso da pandemia do COVID-19, os dados se mostram essenciais
para a adoção de políticas de enfrentamento, tornando-se a LGPD importante
marco regulatório cuja vigência não pode mais ser postergada, dado os
prejuízos aos direitos e garantias fundamentais que tutela, isso sem falar nos
prejuízos econômicos.
331

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

3 IMPLICAÇÕES PARA A SOCIEDADE
Resultado de amplo debate, ao longo de oito anos, a Lei Geral de
Proteção de Dados, inspirada na lei europeia (GDPR), trará uma série de
benefícios quando passar a vigorar em sua totalidade no país, não tão somente
por unificar e harmonizar as normas existentes, mas pela flexibilização no
tratamento em tempos de Big Data, por possibilitar a portabilidade dos dados
e, particularmente, habilitar o Brasil ao processamento dos dados oriundos de
outros países que já contavam com regras rígidas.
Longe de obstaculizar por completo o uso de dados que se fazem tão
importantes à contemporaneidade, a lei traça o que virá a ser o pilar para o uso
correto dos dados conferindo-lhes tratamento adequado dentro das bases legais,
com salvaguarda da autodeterminação do usuário, atendimento de interesses
legítimos e dos padrões de transparência, verificação e responsabilidade.
Os impactos serão os mais expressivos alcançados por qualquer
legislação nacional, especialmente no âmbito econômico e comercial. Inclusive,
este foi um dos fatores que levou à edição da lei.
Com aplicação extraterritorial que abrange o Brasil, a regulamentação
europeia de proteção de dados, General Data Protection Regulation (GDPR),
compele as empresas, incluindo as Brasileiras com filiais nos países da
União Europeia, a se adaptarem, impondo elevadas multas, além de barrar a
transferência internacional de dados aos países que não possuem legislação que
assegure o tratamento adequado de dados.
Somado a isso, o intuito de o Brasil entrar na Cooperação e
Desenvolvimento Econômico sendo obrigado, para tanto, a cumprir com as
regras impostas pela OCDE de edição de uma lei geral de tratativa de dados
robusta, foi um dos fatores que levou à aprovação da LGPD. O escândalo da
Cambridge Analytica, nos Estados Unidos, que tinha o intuito de atuar no Brasil
foi, também, outro motivo para aprovação.
A despeito disso, a causa principal foi à tentativa de alteração da Lei
do Cadastro Positivo para dispensar o consentimento do consumidor na coleta,
compartilhamento e utilização dos dados. Os riscos envolvidos na aprovação
pura e simples do texto base alterando a Lei do Cadastro positivo fizeram com
que a aprovação ficasse condicionada a edição prévia de uma lei geral tratando
da proteção de dados.
Destarte, a Lei Geral de Proteção de dados veio a somar ao Marco
Civil da Internet, que até então trazia diretrizes básicas e genéricas acerca
do tratamento de dados pessoais, introduzindo no ordenamento regras mais
específicas e robustas.
A Lei Geral de Proteção de dados atingirá todos os setores da economia
com aplicação extraterritorial, garantindo um maior controle dos dados pessoais
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em um contexto de maior segurança jurídica e cibersegurança, além de assegurar
maior paridade de armas na concorrência diminuindo, também, os empecilhos
ao desenvolvimento econômico do país.
Nos negócios, a LGPD irá impactar milhões de empresas brasileiras
que trabalham com dados que passarão a ter de, obrigatoriamente, adaptar-se a
nova legislação.
A comunicação digital, a forma com que o dado é analisado, a
relação dos consumidores com o comércio, adaptação da forma com que se
dá o marketing, adequação das empresas que oferecem solução de gestão de
dados que terão de desenvolver novas ferramentas de transparência, controle,
compliance e transparência, contratar profissionais especializados e editar novas
regulamentações, além da necessidade de readequação dos profissionais ativos
e já inseridos no mercado da gestão de dados, serão algumas das interferências
causadas pela lei (MAIA, 2019).
Com o início da vigência da lei, os titulares dos dados terão seus
direitos ampliados e contarão com arcabouço completo para a proteção de
sua privacidade e liberdade, bem como recursos disponíveis para os casos de
violações de segurança que impliquem o vazamento e exposição de dados.
O acesso aos dados, retificação, cancelamento, exclusão, oposição
ao tratamento, informação e explicação acerca do uso, são apenas alguns dos
direitos que passarão a ter os titulares, com destaque para a possibilidade
de portabilidade.
Destarte, a LGPG amplia a segurança jurídica “a empresas e
consumidores diante de maior transparência na coleta e tratamento de dados
coletados tanto em meios presenciais quanto em meios digitais” (FENALAW,
2018). As empresas não mais poderão “usar ou coletar informações pessoais
sem consentimento (...)” (FENALAW, 2018).
Conforme destaca Patrícia Linhares “a LGPD trouxe uma garantia
muito representativa para o cidadão. Sabe-se, hoje, que em diversos segmentos
comerciais e econômicos as informações pessoais são utilizadas para algumas
inteligências de dados que não estão acessíveis e nem são aparentes aos próprios
titulares desses dados” (FUNCEF, 2020).
As instituições de ensino, também serão impactadas pela nova
legislação. A despeito das ressalvas contidas no art.4º, art. 7º, IV e art. 11, II,
c, deverão implementar programas adequados e políticas internas com normas
baseadas na LGPD, além de treinar os funcionários e readequar documentos
dentro de um sistema de compliance. Os antigos bancos de dados, por exemplo,
deverão ser revisados.
A Lei de Proteção de Dados, ainda, exige que todas as empresas
e organizações fixem prazo de armazenamento de dados que deverão
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ser categorizados, fiscalizados e não mais poderão ser armazenados
indefinidamente. Além, da imposição da adoção de medidas técnicas e
organizacionais adequadas. Inclusive, todos os colaboradores e terceiros
abrangidos no processo relativo aos dados, como um todo, terão de assinar
termo de confidencialidade específico.
Destarte, evidente a necessidade de mudança cultural nas organizações
que terão a responsabilidade no tratamento dos dados alargada pela lei.
Ainda, as entidades controladoras que tratam os dados deverão
necessariamente indicar pessoa natural, Data Protection Officer (DPO), que
ficará encarregada de operar como intermediária entre o controlador, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional, como também fiscalizar o cumprimento das
regras e orientar funcionários e contratados.
Também, deverá ser produzido o chamado relatório de impacto à
privacidade, Data Protection Impact Assessment (DPIA), com detalhamento
adequado dos procedimentos que podem acarretar riscos, mapeamento destes e
medidas a serem tomadas no intuito de mitigação. Da coleta à exclusão, todas
as atividades de tratamento deverão ser registradas, com indicação dos dados
que foram coletados, informações referentes ao armazenamento, sua duração,
finalidade, segurança e autorização legal (data mapping), para tanto, com
adoção de medidas adequadas de segurança.
Todos os produtos, serviços e modelos de negócios terão de ser
pensados e se estruturar para salvaguardar os dados, adequando-se aos princípios
e padrões de segurança impostos pela lei.
Igualmente, recomendada adoção de código de conduta e certificação
quanto ao cumprimento dos padrões estabelecidos na LGPD e pelos setores da
sociedade, estes últimos habilitados a definir seus próprios padrões desde que
previamente autorizados pela Autoridade competente.
Não obstante, ocorrendo algum incidente envolvendo a segurança da
informação, obrigatória à notificação da Autoridade Nacional competente pela
empresa, em prazo adequado. A depender da gravidade da situação, a ANDP
poderá notificar os titulares e dar ampla publicidade ao caso, o que certamente
abalará a imagem da empresa.
Ainda, a LGPD viabilizada a transferência internacional de dados,
mesmo em países sem níveis de proteção adequados, desde que autorizada
pelo titular mediante consentimento especifico, de modo prévio e separado.
Também, autorizada à transferência por meio da garantia do cumprimento do
disposto na LGPD a partir de selos, certificados e códigos de conduta expedidos
e creditados pela Autoridade Nacional.
Com a lei, controlador e operador passarão a ter responsabilidade
solidaria com relação ao tratamento inadequado dos dados e incidentes
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envolvendo as informações, apesar de a responsabilidade do operador poder ser
restringida às obrigações ligadas à segurança e dispostas no contrato.
Por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê sanções para
eventuais violações às balizas postas que variam desde advertência e multas
até proibição do tratamento de dados (total ou parcial). As multas poderão ser
fixadas em importe correspondente a 2% do faturamento no último exercício, até
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração, com possibilidade
de fixação astreinte até que se cessem as violações.
Sob a ótica da sociedade, a LGPD representa importante passo na
autodeterminação informativa, já que conscientiza a coletividade do uso dos
seus dados pessoais lhes fazendo compreender que, na realidade, são eles os
verdadeiros detentores dos próprios dados e do poder de escolha envolvendo
essas informações (FUNCEF, 2020).
Trata-se de um grande avanço na segurança dos dados pessoais no
país que efetivamente salvaguarda a segurança, controle e privacidade dos dados
pessoais a partir de um arcabouço normativo completo com normas claras e
detalhadas, não só balizando o tratamento de dados, mas também dispondo acerca
dos direitos dos usuários e medidas a serem tomadas diante de eventuais riscos.
Conforme destaca Fernando Santiago (2020), o início da vigência da
lei constitui “marco para vida tanto das empresas, como dos entes públicos.
Isto porque, os dados pessoais que antes eram tratados de forma quase
artesanal pelas empresas, sem a devida atenção, passam agora ser tutelados
pelo direito, razão pela qual devem ser manuseados com as condições estritas
prevista na lei”.
Apesar do avanço, a adaptação do mercado e setor público tem sido
inexpressiva, o que gera preocupações. É o que aponta pesquisa realizada pela
ICTS Protiviti (2020) que apurou que 58% das pequenas empresas ainda não se
adaptaram para cumprir a lei e o Reclame Aqui (2019) que apurou que mais de
41% dos empreendedores sequer saber do que se trata a LGPD.
Até então, no setor privado, dois posicionamentos vêm sendo adotados:
empresas que buscam se adequar e, outras, que fazem contas para verificar se
não sairia mais lucrativo descumprir a lei; ainda, há aquelas que adotam postura
passiva de tentar apenas evitar problemas sem olhar para o futuro.
Para Tony Debos (in ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019), o processo de
adaptação não é simples e o Brasil não está preparado para a nova legislação.
A despeito disso, nos Estados Unidos e Europa, que ainda estão em processo de
transição, a situação foi a mesma.
De fato, o processo de transição é árduo, para as pequenas e médias
empresas a principal dificuldade diz respeito aos elevados custos envolvidos na
adaptação, já para as empresas com modelos de negócio complexo são os dados
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sensíveis que preocupam, a incorporação dos princípios de proteção de dados
às missões e valores da empresa e a abrangência das adequações são outros
desafios que tem barrado a implementação das mudanças (KAFRUNI, 2020).
De qualquer forma, a adaptação é necessária e as empresas
que se adequarem irão se tornar mais competitivas e abertas a negociar
internacionalmente, além de não terem de arcar com os prejuízos oriundos do
descumprimento da legislação que certamente serão mais custosos do que o
investimento na transição para o novo modelo.
O problema é que a ausência de planejamento generalizado imporá a
necessidade de adaptação às pressas de todo um setor público e privado, que
não se antecipar às mudanças, quando da entrada em vigor da lei.
Além disso, a grave recessão causada pela pandemia do COVID-19,
um dos fatores determinantes para o adiamento do início da vigência de parte
da legislação, não pode mais ser tida como obstáculo ao início da vigência
da lei diante dos impactos econômicos que uma nova prorrogação poderia
representar, apesar da árdua tarefa que a adequação em tempo recorde em meio
a grave recessão causada pela pandemia poderia representar (CORTEZ, 2020).
Destarte, as empresas precisam se antecipar com urgência aos
novos parâmetros impostos pela LGPD sem contar com a data de vigência
integral da lei.
CONCLUSÃO
Diante de um cenário global de utilização desenfreada de dados
pessoais, particularmente, agravado em virtude da pandemia do COVID-19,
a Lei Geral de Proteção de Dados foi passo imprescindível à salvaguarda dos
direitos fundamentais dos titulares dos dados.
Longe de obstaculizar o uso de dados que se fazem tão importantes à
contemporaneidade, a lei traça o que virá a ser o pilar para o uso correto dos dados
conferindo-lhes tratamento adequado com salvaguarda da autodeterminação do
usuário, atendimento dos interesses legítimos e dos padrões de transparência,
verificação e responsabilidade.
Resultado de amplo debate, a Lei Geral de Proteção de Dados possui
aplicação transversal, multisetorial e extraterritorial, atingindo milhões de
empresas, inclusive, as não brasileiras, que terão de se adequar às novas exigências
que envolvem: a forma com que se dá a comunicação digital, o marketing, com
que os dados são analisados e se dá a relação com consumidores e o comércio. A
exceção do alcance da lei se dá apenas nas hipóteses rol do art. 4.
As alterações impulsionadas pela nova legislação envolvem a adoção
de novas ferramentas de transparência, controle e compliance, conjuntamente

336

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

com a contratação de profissionais especializados e adequação dos já inseridos
no mercado (MAIA, 2019). A contratação de empresa terceirizada para realizar
a transição seria, também, outra opção.
Inúmeras serão as adequações que implicam gastos elevados em
meio a uma crise sem precedentes, por isso os dados apontam que as empresas
brasileiras não estão se preparando para as mudanças. Muita, inclusive, tem
feito cálculos para averiguar se não seria mais vantajoso arcar com as multas
oriundas do descumprimento da lei.
Para as pequenas e médias empresas a principal dificuldade diz
respeito aos elevados custos envolvidos na adaptação, já para as empresas
com modelos de negócio complexo são os dados sensíveis que preocupam,
a incorporação dos princípios de proteção de dados às missões e valores da
empresa e a abrangência das adequações são outros desafios que tem barrado a
implementação das mudanças.
A transição é complexa, já que inúmeras são as exigências da lei que
impõe que as empresas passem a fixar prazos de armazenamento de dados,
os quais deverão ser categorizados e fiscalizados; nomeiem um intermediário
entre o controlador, os titulares dos dados e autoridade nacional que fiscaliza
o cumprimento das regras, o chamado DPO; produzam relatórios de impacto
de privacidade (DPIA), detalhando, inclusive, os procedimentos que podem
acarretar risco, os mapeando e indicando medidas a serem adotadas; registrem
todas as atividades de tratamento com detalhamento (dados que foram coletados,
informações de armazenamento, duração, finalidade, segurança, autorização
legal e indicação da adoção de medidas adequadas de segurança); adotem de
código de conduta e certificação que garanta o cumprimento da LGPD; e, em
caso de incidente a autoridade competente deverá ser notificada.
Em síntese, toda a cultura e estruturação por de traz dos produtos,
serviços e modelos de negócio terão de ser repensadas, trazendo maior segurança
aos consumidores e empresas, com um tratamento de dados mais transparente.
Além disso, os titulares dos dados terão seus direitos ampliados
e contarão com arcabouço completo para a proteção de sua privacidade e
liberdade, bem como medidas em casos de violações de segurança. Acesso aos
dados, retificação, cancelamento, exclusão, oposição ao tratamento, informação
e explicação acerca do uso, são apenas alguns dos direitos que passarão a ter os
titulares, com destaque para a possibilidade de portabilidade.
A LGPD, ainda, autoriza a transferência internacional de dados,
mesmo em países sem os níveis de proteção adequados, mediante autorização
específica do titular, de modo prévio e separado.
Outra mudança, diz respeito à responsabilidade do controlador e
operador, com relação ao tratamento dos dados e incidentes envolvendo
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informações, que passará ser solidária, não obstante haja a possibilidade
de limitar a responsabilidade do operador às obrigações contratuais e
ligadas à segurança.
Não obstante, a lei prevê sanções para eventuais violações às balizas
postas que variam desde advertência e multas até proibição do tratamento de
dados (total ou parcial).
Tratar-se, assim, de importante passo na autodeterminação
informativa, uma vez que conscientiza a população acerca do uso dos
dados pessoais e sua titularidade, contudo com árduo processo de transição
diante da necessidade de investimento em tecnologia, infraestrutura, pessoal
especializado e mudança de cultura.
Somado a isso, há todo um imbróglio criado em torno do prazo de
vacatio legis, sobretudo em razão da crise do COVID-19.
O PL 1.179/2020, que estabelece regime jurídico emergencial
postergando a data de vigência da lei, cujo prazo de vacatio era de dois anos,
para janeiro de 2021, a exceção da vacatio das multas e sanções que ficariam
para agosto de 2021, foi aprovado em primeira votação. Ato contínuo, o Senado
acabou por suprimir o dispositivo que prorrogava a vigência da Lei, ficando
mantida a prorrogação apenas no que se refere às sanções.
De outro vértice, a Medida Provisória 959/2020, que passou a vigorar
na data de sua publicação, 29 de abril do ano corrente, adiou a vigência da
lei para maio de 2021. Até 27 de agosto do ano corrente a Medida deverá ser
convertida em lei, do contrário caducará.
Neste contexto, verifica-se cenário de insegurança em que a lei poderá
entrar em vigor já em agosto do ano corrente, ou apenas em maio do ano que vem.
Apesar disso, a discussão acerca da data exata de vigência da lei
torna-se, de certo modo, irrelevante diante do árduo desafio que as empresas
terão para se alinharem ao novo regramento.
Se passar a vigorar agora, as empresas que não se adequaram terão
desafio impensável pela frente. Por outro lado, caso passe a vigorar no próximo
ano, a adequação prévia também se mostra de extrema urgência.
De qualquer forma, considerando o uso maciço de dados característico
da era da Big Data e, agora, essencial para que se evite o agravamento da
pandemia, somado à dilação já concedida e os impactos econômicos de eventual
alargamento de prazo, verifica-se que a crise do COVID-19 não pode mais ser
tida como fator que venha a impedir o início da vigência da lei que deve passar
a vigorar em sua totalidade o quanto antes.
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RESUMO
A partir de uma perspectiva teórica e prática, propõe-se a análise da diferença
que geraria no jogo político dos partidos - na dialética entre maiorias e minorais
- se em um Estado de autonomias o chefe de governo derivasse seus poderes
de uma maioria contingente quanto não perigosa e frágil, na qual o peso de um
partido minoritário pode ser determinante, mas que fosse investido em suas
funções por sufrágio universal direto como nas repúblicas presidencialistas.
O exame induz a reflexões mais aprofundadas sobre o conceito de democracia.
PALAVRAS-CHAVE: Democracia, pensamento político, oligarquias.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Governo e Estado - 3. Reforma política –
4. Considerações Finais – 5. Referências Bibliográficas.
ABSTRACT
From a theoretical and practical perspective, we propose an analysis of the
difference it would generate in the political game of parties - in the dialectic
between majorities and minorities - whether in a state of autonomy or head
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of government derived from its powers of a contingent majority such as not
dangerous and fragile, in which the weight of a minority party can be decisive,
but which has been invested in its functions for universal direct suffrage as
in presidential republics. The examination leads to further reflections on the
concept of democracy.
KEYWORDS: Democracy, political thought, oligarchies.
INTRODUÇÃO
Se o Estado brasileiro preconiza a adoção de um sistema democrático,
consubstanciado em uma democracia representativa a mesma não subsiste.
Dentro da tripartição de funções estatais apresentada por Platão, difundida por
Montesquieu, na qual assiste ao executivo a função típica de gerir a administração
púbica, ao judiciário de compor os conflitos de interesses colocados a sua
apreciação, ao legislativo incumbe à elaboração de texto normativos impessoais.
Neste contexto, em uma perspectiva teórica e prática, propõe-se a
análise da diferença que geraria no jogo político dos partidos - na dialética
entre maiorias e minorais - se em um Estado de autonomias o chefe de governo
derivasse seus poderes de uma maioria contingente quanto não perigosa e
frágil, na qual o peso de um partido minoritário pode ser determinante, mas
que fosse investido em suas funções por sufrágio universal direto como nas
repúblicas presidencialistas. O exame induz a reflexões mais aprofundadas
sobre o conceito de democracia.
1 GOVERNO E ESTADO
Não é incomum a confusão entre Governo e Estado. O Governo tem por
função estabelecer o modo de distribuição do poder político entre os cidadãos. Ao
Estado compete assegurar adequadamente a articulação dos grupos de população,
de conformidade com determinados modelos que devem integrar a pluralidade de
fatores regionais, étnicos, econômicos ou outros que permitam identificar esses
grupos de dar-lhes tratamento adequado. São formas de Governo, por exemplo,
a Monarquia, a República ou mesmo a Ditadura. São formas de Estado, por
exemplo, a Confederação, a Federação, o centralismo, etc.
Nos sistemas de representação democrática, o calcanhar-de-aquiles
consiste em considerar o povo, enquanto conceito político, como mera
soma de cidadãos formalmente iguais perante a lei. Este conceito representa
indiscutivelmente um grande avanço sobre os regimes de privilégio – de
ordens, estamentos ou outros – mas na prática tem mostrado a ocorrência de
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um fenômeno que em ótico se conhece como coragem ou visão de imagem
invertida. De fato, o sufrágio universal jamais permitiu o acesso ao poder dos
menos favorecidos. Muito ao contrário.
Convém também refletir sobre as consequências do formalismo em
políticas, quando o colapso da representação através dos partidos é um fato
à vista de todos. A representatividade tornou-se característica de indivíduo,
não de partidos.
2 CIDADÃOS ABSTRATOS E SOCIEDADE
O correlato conceitual de cidadãos abstratos é o conceito de sociedade
como totalidade abstrata, isto é, homogênea e não diferençada, na qual está
completamente desalojada a noção de povo na pluralidade de extratos e estruturas,
nos quais se integram os cidadãos como indivíduos social e economicamente
desiguais, cuja capacidade efetiva de concorrer concretamente nos foros
públicos é tão diferente que, numa altíssima porcentagem, tende praticamente
para zero. Assim, a abstração formalista do pensamento político é um habilidoso
giro de chave que permite converter a democracia em seu contrário, a saber, o
inexpugnável baluarte no qual se entrincheiram as oligarquias contra a imensa
maioria do povo.
O povo, como totalidade, expressa a situação real dos indivíduos de
carne e osso como os famélicos brasileiros do agreste e do semiarido nordestino,
inseridos em estruturas que configuram a sua desigualdade de poder. Se se
determina que a democracia - que deve ser o governo do povo, pelo povo e
para o povo - consiste essencialmente nos mecanismos previstos para produzir
maiorias de votantes formalmente iguais, então esse nobre conceito equivale
a uma abstração que entroniza o êxito eleitoral - obtido em escandalosas
condições de desigualdade real - como paradigma do autêntico.
O povo é o resultado de determinações reais, concretas, econômicas,
sociais, políticas, culturais, que conforma a vida dos cidadãos em suas situações
de classe e em suas funções no progresso produtivo e não uma totalidade abstrata
e ideológica na qual essas determinações se esfumam em um igualitarismo
jurídico ilusório.
A versão de democracia que temos visto se apresenta como um
processo degradado, que se equipara à arte de ganhar eleições mediante
conhecidas manipulações da massa média, como o populismo, e à repartição
dos prebendas políticas e econômicas com manifesta violação do espírito e das
regras do Estado democrático de direito, como uma das formas de corrupção.
A concepção genuína de democracia representa a antítese de todo um
crescente processo de abstração: indivíduo – mercadoria – dinheiro, no espaço
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econômico, nesta ascendente escala de abstração o votante e o dinheiro são
consagrados como os fins importantes embora sejam categorias despojadas de
todas as notas específicas de existência política real.
O impulso decisivo para essa concepção formalista da sociedade
democrática foi a translação do postulado da igualdade jurídica de todos os
cidadãos, desde o âmbito da política para o âmbito da economia. Supõe-se como
algo axiomático que, no livre mercado, a tendência é de sempre intercambiar
quantidades de igual valor, e que todos os concorrentes têm plena liberdade
para intercambiar ou não as suas respectivas mercadorias, entendendo-se que
a força de trabalho, de qualquer natureza, é também uma mercadoria como as
demais, em termos econômicos. A fusão de ambas as noções, em sua aplicação
prática, consolidou a falácia da equação cidadão – indivíduo real concreto.
O liberalismo político, assumido no seu contexto real e não só formal,
tem necessariamente que limitar e corrigir o liberalismo econômico, mediante
um ordenamento jurídico que permita as intervenções indispensáveis do
Estado no mercado, a fim de contrabalançar a desigualdade dos indivíduos, e
redistribuir, pelos procedimentos adequados, os frutos da acumulação capitalista
obtida durante muitas gerações.
Somente superando as falsas abstrações formalistas será possível
construir formas de organizações econômicas, sociais e políticas fundadas nos
princípios de corresponsabilidade e de solidariedade verdadeiras. As concessões
cívicas (cestas de alimentos) que aplacam as consciências, se isoladas dos
direitos humanos fundamentais, não somente são incapazes de gerar uma
sociedade realmente democrática, senão que destroem inevitavelmente os
alicerces de qualquer Estado democrático.
3 REFORMA POLÍTICA
Um dos imperativos primeiros para um Governo responsável consiste
em reformar profundamente o modelo vigente de democracia, começando pela
reestruturação e funcionamento dos partidos políticos cuja grave crise de identidade
é urgente resolver. O sistema político vigente é perverso, porque ao invés de
viabilizar os objetivos constitucionais da república acaba fomentando exatamente
o contrário do que se busca coibir. A reforma política é urgente porque se liga a um
problema que o Brasil sofre historicamente, qual seja, a falta de governabilidade.
Para Churchil, a democracia é a pior forma de governo com exceção
de todas as demais! Talvez seja mesmo essa a grande força da democracia em
relação ao regime totalitário: Confessar-se falível com imperfeições. Entretanto
essa imperfeição da democracia no Brasil é tão aclamada que a reforma política
se torna imperiosa.
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Ao avançar sobre essa temática torna-se irrefutável que o sistema
político brasileiro, de fato, facilita a corrupção. Isso porque realmente não sabemos
em quem votamos. Esse desconhecimento deve-se ao sistema político partidário
que sob o crivo do coeficiente eleitoral, faz com que o voto depositado em um
candidato beneficie outro, elegendo-o. Se não é possível saber em quem se vota
não há como saber de quem cobrar, de outra sorte, se os representantes eleitos
desconhecem seus eleitores, não têm destinatários certos, logo, desconhecem
a quem devam satisfações. Essa temática tem sido muito bem abordada pelo
Ministro Luís Roberto Barroso em seu discurso sobre a reforma política.
No governo há um nítido enfraquecimento das instituições, onde
constantemente a atuação dos poderes executivo e legislativo não fluem como
deveriam, colocando o poder judiciário muitas vezes em cheque e na contramão
da separação dos poderes, forçando-o a atuar onde não precisaria. Neste exato
momento é que a democracia representativa apresenta seu mais evidente
descompasso, pois o Poder Legislativo encarregado de criar os consensos entre
os representantes e representados queda-se inerte, prestigiando corporações
quando não os interesses pessoais dos parlamentares.
A consequência mais evidente deste sobressalto está sendo
evidenciado no fenômeno denominado de “ativismo judicial”, ou seja, o
Poder Judiciário está fazendo as vezes do Poder Legislativo, citando como por
exemplo a concessão de medicamentos, internações e tratamentos médicos,
que deveriam ter sido assegurados no orçamento da União os devidos valores
para assegurá-los, passando a responsabilidade de criar o consenso social
pacificador ao poder judiciário.
De outro vértice diante da omissão do Poder Legislativo da tarefa
de fiscalizar as contas públicas, sua responsabilidade inarredável, diante da
complexidade e exigência de conhecimentos e dedicação a esse desiderato o
órgão auxiliar do poder Legislativo o Tribunal de Contas tem feito o trabalho
que é delegado pelo povo ao Parlamento.
O Sistema eleitoral atual frauda a vontade do eleitor, uma vez
que apenas 10% dos eleitos recebem o voto direto das urnas. Há uma nítida
inversão na representatividade. E o sistema partidário subverte a soberania do
povo, fazendo com que ideologias partidárias mascarem os reais objetivos de
pequenos grupos.
O que é mais grave, o Brasil não supera as suas crises, resigna-se a
postergá-las para o futuro, como consequência há um volume de demandas
reprimidas e sem solução, as quais só se justificam diante da omissão do Poder
Legislativo em não criar os consensos imprescindíveis com os representados.
Temos a crise da previdência, crise tributária, crise de representação política,
crise de credibilidade no cenário internacional, as quais não são solucionadas
postergadas, assim avoluma-se o déficit fiscal nas contas públicas, uma abissal
desigualdade social, um abismo intransponível entre representante e representados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se claramente a preponderância das vontades de minorias cujas
vertentes em nada têm se relacionado com as necessidades do povo. Enquanto
não houver uma mudança concreta no sistema político, principalmente no que
se refere à representatividade, o povo vai continuar sentindo na pele o desprezo
daqueles que deveriam representá-los.
Para um país que adota como regime o modelo democrático de direito,
a soberana não pode advir de nenhum outro lugar, senão do povo. Se assim não
for, pode ser qualquer outra coisa, menos democracia. Aliás, democracia sem
a participação do povo não passa de ideologia, e sabe-se bem que ideologias,
além de não serem capazes de atender os anseios do povo sempre acabam
mal. A experiência mostra que em nome de ideologias de grupos minoritários,
costuma-se pagar um algo preço.
Não foi diferente com a ideologia de Mussolini na Itália, de Fidel em
Cuba, de Muammar Kadafi na Angola, ou a filosofia de Mugabe no Zimbábue
que o levou de herói a ditador. Isso para não falar da ideologia da Doutrina da
Segurança Nacional, que sistematizou o regime militar instaurado no Brasil em
1964, a qual justificava as ações militares como forma de proteger o interesse da
segurança nacional a qualquer custo. Sabe-se bem como isso terminou.
Importante pontuar que uma das facetas da ideologia é ser usada como
instrumento de dominação que age por meio de convencimento – persuasão ou
dissuasão – de forma prescritiva, alienando a consciência humana, e muitas
vezes mascarando a realidade. Sob esse viés, adverte Jorge Mario Bergoglio
condenando as ideologias políticas que pretendem representar os indivíduos,
mas terminam em regimes ditatoriais.
“As ideologias terminam mal, não servem. Não assumem o povo, por
isso pensem no século passado, em que as ideologias sempre terminaram em
ditaduras” (PAPA FRANCISCO).
Em conclusão, uma mudança é fundamental. Mas, não apenas no
sistema político. É necessário que haja uma mudança comportamental em
toda a sociedade. O cidadão não tem somente o direito de votar, mas também
tem o dever de acompanhar seus representantes tornando-se responsável
por seus atos.
Não basta garantir o voto direto, secreto, universal e periódico.
É necessário salvaguardar que seja exercido de maneira plena e eficaz,
ou seja, ausente de interferências ideológicas e desvios que maculam a
soberania do povo.
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A Respeitabilidade

“

Ainda no campo do relacionamento entre pessoas, e, portanto,
da socialização, porém num nível mais elevado do que o da
consideração, está a respeitabilidade, que é a qualidade própria de
quem é respeitável. Ter consideração pelo próximo é algo fácil de ser praticado
(depende apenas da vontade de cada um); ademais, a consideração é devida
a todas as pessoas, indiscriminadamente. A respeitabilidade, ao contrário, é
uma qualidade difícil de ser conquistada, de vez que envolve o aperfeiçoamento
do caráter e supõe um relacionamento mais aprimorado (respeitoso); além
disso, não é permanentemente assegurada, isto é, quem é respeitável hoje pode
eventualmente não sê-lo amanhã, embora os exemplos disso sejam raros. Uma
pessoa será, pois, respeitável se é enquanto a sua atuação o for. Significa dizer
que a respeitabilidade é uma qualidade a ser conquistada e mantida, com
determinação e esforço, dia após dia, como um objetivo permanente de vida.
Daí a importância de se ter respeito por quem tem respeitabilidade.
Ser respeitável é ter respeitabilidade e por consequência ser merecedor
de respeito. Resta saber então o que é respeito.
De acordo com a origem da palavra (respicere = olhar), respeito é a
capacidade de ver uma pessoa tal como ela realmente é, e, tendo consciência
das qualidades que caracterizam o seu caráter, desejar tomá-la como modelo.
Uma pessoa que infunde respeito representa um modelo a ser seguido e
nisso reside a sua importância, porquanto respeitar implica em acatar. Na
sua origem, o verbo respeitar (de respectare) significa olhar multas vezes
para trás, reforçando o sentido de dar apreço.
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Nesta acepção, respeito não é entendido como medo, nem como
veneração, multo menos como reverência. A imposição pelo medo é própria
dos que subjugam e não dos respeitáveis. Por outro lado, veneração é o culto
devido ao que é sagrado, enquanto que reverência se refere a adoração.
No enfoque aqui adotado, respeito é um sentimento não imposto
mas expresso, por alguém, pela identificação, na pessoa respeitável, das
qualidades que no seu conjunto constituem a respeitabilidade - equilíbrio,
honestidade, competência, coragem e fortaleza - desde que aplicadas com
consideração, isto é, visando a um bom relacionamento. A respeitabilidade
é, portanto, uma qualidade síntese, que deve ser creditada a pessoa
respeitável e não a um determinado cargo ou a uma determinada função.
Não é o cargo ou a função que tornam uma pessoa respeitável, mas sim
a pessoa respeitável é que dá respeitabilidade ao cargo ou à função que
exerce. Efetivamente, não há necessidade de ocupar cargo algum para ser
respeitável. Basta agir com respeitabilidade.
Dessa forma, em primeiro lugar, não pode ser respeitável, e está
longe disso, quem não tiver consideração pelo próximo, pois não estará
atendendo as finalidades fundamentais da socialização. Em segundo lugar,
não basta possuir apenas uma ou algumas das qualidades da respeitabilidade
para ser respeitável; se uma pessoa tiver desenvolvido a competência, mas
não a honestidade, por exemplo, poderá ser uma autoridade no seu campo
profissional, mas não será respeitável. O desenvolvimento de cada uma das
qualidades citadas, isoladamente, é uma condição necessária, mas não
suficiente para a respeitabilidade. A condição necessária e suficiente é o
desenvolvimento de todas elas em conjunto e, como dito, a sua aplicação no
relacionamento, com consideração.
A identificação da respeitabilidade é, contudo, uma tarefa difícil, pois
implica em análise de caráter. Exige a observação continuada das reações
da pessoa sob várias condições, individuais e sociais, e, a partir dessas
observações, a elaboração de inferências que devem ser confirmadas em novas
situações, e assim por diante. Gradativamente, a respeitabilidade, se existente,
irá se configurando na mente de quem observa. Neste caso, a demonstração de
respeito é imprescindível. Não prestá-lo a quem tem respeitabilidade implica
em grave prejuízo ao relacionamento.
Segundo a orientação behaviorista, os traços de caráter são
sinônimos de traços de comportamento. Sob este ponto de vista, o caráter é
definido como o padrão de comportamento característico de um indivíduo.
Os traços de comportamento, nesta orientação, são descritos em função das
ações observáveis.
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Numa análise superficial, isso é verdade. Superficialmente, o
comportamento de todos aqueles que, por exemplo, têm o traço “ser corajoso
“, é semelhante assim como o é o daqueles que têm o traço ser parcimonioso”,
etc. Dessa constatação se valem os elaboradores dos horóscopos.
Analisando com maior profundidade, no entanto, é possível verificar
que diferentes motivações podem produzir diferenças sutis no comportamento.
Com efeito, suponhamos um oficial que apresente o traço de comportamento
“ser corajoso “. Sua coragem pode ser motivada por sua dedicação a um
princípio filosófico de vida ou ser uma expressão de pura ambição. No
primeiro caso, quando numa situação de combate, não atacará se julgar que
os riscos são maiores do que os fins a serem alcançados. Se estiver impelido
pela vaidade, ao contrário, poderá subestimar os perigos que ameaçam toda
a tropa, desde que ache que será visto e poderá impressionar seus superiores
ou a opinião pública. Seu traço de comportamento “ser corajoso “, neste
último caso, é bastante discutível.
No caso da parcimônia, uma pessoa pode ser econômica porque
suas condições financeiras assim o exigem. Mas poderá sê-lo por força de
um caráter sovina e mesquinho. No primeiro caso, irá discernir entre uma
situação em que seja prudente economizar de outra em que seja melhor gastar.
No último caso, entretanto, procurara encontrar desculpas para economızar,
independentemente de sua necessidade objetiva.
Outro fator que é determinado pela diferença de motivação é o da
predição de comportamento. No caso do militar motivado pela ambição,
pode-se predizer que ele se conduzirá corajosamente somente se sua coragem
puder ser recompensada. No daquele que é corajoso por um princípio, podese também predizer que o fato de sua coragem vir ou não a ser recompensada
pouco influirá no seu comportamento. É indispensável, portanto conhecer as
motivações que movem cada um.
Assim é a respeitabilidade. Uma vez identificada como um traço forte
de caráter, permite predizer que a pessoa respeitável, quando frente a uma
determinada situação, irá se comportar como tal, por princípio, diferentemente
daquela que apenas usa a respeitabilidade como fachada. A respeitabilidade e,
pois, entendida como um traço forte de caráter. Merece respeito a pessoa que
desenvolveu e mantém esse traço. Na verdade, uma virtude quando isolada do
contexto do caráter representa multo pouco, como por exemplo, a humildade
causada pelo medo ou a bondade demonstrada por um “bom-moço”. Em se
tratando de respeitabilidade, pois, somente em relação ao caráter, e, portanto,
às motivações, é possível fazer afirmações válidas.
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Finalmente, a verdadeira respeitabilidade implica não só
relacionamento com as demais pessoas como também consigo mesmo, isto
é, na própria Identidade. O Indivíduo respeitável tira seu sentimento de
identidade da sensação que tem de si mesmo como agente unido ás suas forças.
E uma sensação que pode ser expressa por “sou o que eu faço”.
Repetindo: a consideração é devida a todas as pessoas; o respeito, ás
respeitáveis. Como envolve um aprimoramento de caráter, não se pode dizer
simplesmente tenha respeitabilidade “ a fim de que a pessoa mereça respeito.
Pode-se, no entanto, estabelecer para tal um elevado objetivo permanente
de vida: “PROCURAR TER RESPEITABILIDADE” É o 2º mandamento
da socialização.”
O texto foi escrito por
João Laurindo de Souza Netto,
no ano de 1994 para o “O SOLAR1”.

Aos 78 anos de idade,
em 24 de janeiro de 2008
voltou para casa, para os braços do Pai.
De sua nova morada vê com orgulho
a Respeitabilidade que sua semente
conquistou, dia após dia.
De lá, o coração do velho pai
nos sussurra:
Vejam é meu filho ali, é o meu filho!!!

O SOLAR
Órgão de divulgação da Chácara Solaris Ano 04 - No 03 Setembro/ 1994
Elaboração do jornal: João Laurindo de Souza Netto e Dora H. de Souza
Edição: José Osmario Rodrigues e Eizabeth H. de Souza Rodrigues.
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