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INDICADORES ECONÔMICOS

SEGURIDADE SOCIAL
NOVOS VALORES
1. Tabela de salários-de-contribuição
dos segurados empregado, empregado
doméstico e trabalhador avulso, para
pagamento a partir de 1º de janeiro de
2016.

AGENDA PARA AGOSTO/2016
OBRIGAÇÃO – FATOS GERADORES
OCORRIDOS EM JULHO/2016

PAGAMENTO APÓS
O VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO PARA O PAGAMENTO

COFINS (Contribuição Social para
Financiamento da Seguridade Social)
PIS/PASEP
INSS SOBRE SALÁRIOS

DIA 25 DE AGOSTO, QUINTA-FEIRA

FGTS
SALÁRIOS

DIA 5 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA
DIA 5 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA

OBRIGAÇÃO/PERÍODO DO FATO GERADOR

DATA-LIMITE PARA O PAGAMENTO

DIA 25 DE AGOSTO, QUINTA-FEIRA
DIA 19 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA

IRRF (TRABALHO ASSALARIADO)

Para pagamento após o vencimento de
obrigação não incluída em notificação fiscal
de lançamento.
1. MULTA DE MORA
a) 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%
b) 20% a partir do segundo mês seguinte
ao do vencimento da obrigação

DIA 19 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA

ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.196/05
ARTIGO 70, INCISO I, ALÍNEA D

Salários-de-contribuição (R$)

Alíquota para
fins de
recolhimento ao
INSS (%)

até 1.556,94

8,00%

de 1.556,95 até 2.594,92

9,00%

de 2.594,93 até 5.189,92

11,00%

2. Os contribuintes individuais contribuem, respectivamente, com base na
remuneração auferida durante o mês, em
uma ou mais empresas ou pelo exercício

IRPF (CARNÊ-LEÃO)
RECOLHIMENTO MENSAL

limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição mensal.
A partir de 1º de janeiro de 2016, o
limite máximo do salário-de-benefício
será de R$ 5.189,82.
3. O valor da cota do salário-família,
a partir de 1º de janeiro de 2016, será
de R$ 41,37 sendo devida ao segurado
com remuneração mensal não superior a
R$ 806,80, e de R$ 29,16 para o segurado
que recebe entre R$ 806,80 e R$ 1.212,64.
4. O responsável por infração a
qualquer dispositivo do Regulamento
da Previdência Social – RPS, para a qual

ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE
AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR

NOTA: A data de recolhimento de alguns tributos foi alterada pela Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008.

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Base de Cálculo Mensal
em R$

até
até
até
até
de

de 1.903,99
de 2.826,66
de 3.751,06
acima

Alíquota
%

Parcela a deduzir
do Imposto em R$

–
7,5
15,0
22,5
27,5

–
142,80
354,80
636,13
869,36

1.903,98
2.826,65
3.751,05
4.664,68
4.664,68

DEDUÇÕES: R$ 189,59 por dependente – R$ 1.903,98 – aposentadoria e pensão.
Dispositivo legal: Lei nº 12.469, de 26.08.11, DOU 29.08.11, IN nº 1.142, de 31.03.11 e Lei nº 13.149, de 21.07.15.

VIGÊNCIA

VALOR

01.02.09
01.01.10
01.03.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16

R$ 465,00
R$ 510,00
R$ 545,00
R$ 622,00
R$ 678,00
R$ 724,00
R$ 788,00
R$ 880,00

DÓLAR COMERCIAL

Cotação média em R$ – Variação de 04.07.16 a 29.07.16
DIA

COMPRA

VENDA

DIA

COMPRA

VENDA

04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
11.07.16
12.07.16
13.07.16
14.07.16
15.07.16

3,2474
3,2898
3,3236
3,3382
3,2962
3,3025
3,2744
3,2890
3,2305
3,2650

3,2480
3,2904
3,3242
3,3388
3,2968
3,3031
3,2750
3,2896
3,2311
3,2656

18.07.16
19.07.16
20.07.16
21.07.16
22.07.16
25.07.16
26.07.16
27.07.16
28.07.16
29.07.16

3,2628
3,2795
3,2506
3,2579
3,2848
3,2813
3,2784
3,2814
3,2734
3,2384

3,2634
3,2801
3,2512
3,2585
3,2854
3,2819
3,2790
3,2820
3,2740
3,2390

R$

Recurso de revista, embargos, recurso extraordinário
e recurso em ação rescisória

TAXA(%)

DIA

TAXA(%)

DIA

TAXA(%)

15.06.16
16.06.16
17.06.16
18.06.16
19.06.16
20.06.16
21.06.16
22.06.16
23.06.16
24.06.16
25.06.16
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16

0,1825
0,2206
0,1786
0,1521
0,1901
0,2304
0,2169
0,2135
0,2057
0,1925
0,1293
0,1583
0,2035
0,2064
0,1869
0,1851

01.07.16
01.07.16
02.07.16
03.07.16
04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
09.07.16
10.07.16
11.07.16
12.07.16
13.07.16
14.07.16
15.07.16

0,1621
0,1621
0,1631
0,1923
0,2217
0,2524
0,2401
0,2078
0,1934
0,1690
0,1985
0,2458
0,2303
0,2137
0,2197
0,1887

16.07.16
17.07.16
18.07.16
19.07.16
20.07.16
21.07.16
22.07.16
23.07.16
24.07.16
25.07.16
26.07.16
27.07.16
28.07.16
29.07.16
30.07.16
31.07.16

0,1850
0,2129
0,2358
0,2400
0,2522
0,2165
0,1633
0,1668
0,1967
0,2405
0,2450
0,2241
0,2105
0,1540
0,1861
0,2245

TAXA BÁSICA FINANCEIRA (TBF)

VALORES DE DEPÓSITOS RECURSAIS
RECURSO

DIA

Fonte – Banco Central

Fonte – Banco Central

infração, à multa variável de R$ 2.143,04 a

– CND da empresa na alienação ou one-

TAXA REFERENCIAL (TR)

Lei nº 12.255/10 (DOU 16.06.10)
Lei nº 12.382/11 (DOU 28.02.11)
Lei nº 12.382/11 e Dec. nº 7.655 (DOU 26.12.11)
Lei nº 12.382/11 e Dec. nº 7.872 (DOU 26.12.12
Ed. Extra)
Lei nº 12.382/11 e Dec. nº 8.166 (DOU 24.12.13)
Lei nº 12.382/11 e Dec. nº 8.381 (DOU 30.12.14)
Lei nº 12.382/11 e Dec. nº 8.618 (DOU 30.12.15)

Recurso ordinário

é exigida Certidão Negativa de Débito

Fonte – Secretaria da Receita Federal do Brasil

FUNDAMENTO LEGAL

janeiro de 2016, conforme a gravidade da

%
1,06
1,16
1,06
1,00
1,16
1,06
1,11
1,16
1,11

Novembro/15
Dezembro/15
Janeiro/16
Fevereiro/16
Março/16
Abril/16
Maio/16
Junho/16
Julho/16

SALÁRIO-MÍNIMO – 2008/2016

cominada, está sujeito, a partir de 1º de

5. A partir de 1º de janeiro de 2016,

MÊS

Fonte – Secretaria da Receita Federal do Brasil

não haja penalidade expressamente

R$ 214.301,53.

TAXA SELIC

A partir do mês de abril ano-calendário 2015

de sua atividade por conta própria, e no
valor por ele declarado, observados os

2. JUROS DE MORA
a) taxa Selic

8.959,63
17.919,26

DIA

TAXA(%)

DIA

TAXA(%)

DIA

TAXA(%)

21.06.16
22.06.16
23.06.16
24.06.16
25.06.16
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16
01.07.16
01.07.16
02.07.16
03.07.16

1,0587
1,0553
1,0374
1,0141
0,9804
1,0297
1,0953
1,0481
1,0786
1,0767
1,0435
1,0435
1,0345
1,0840

04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
09.07.16
10.07.16
11.07.16
12.07.16
13.07.16
14.07.16
15.07.16
16.07.16
17.07.16

1,1237
1,1045
1,0921
1,0495
1,0150
1,0405
1,0903
1,1681
1,0823
1,1256
1,0615
1,0203
1,0065
1,0547

18.07.16
19.07.16
20.07.16
21.07.16
22.07.16
23.07.16
24.07.16
25.07.16
26.07.16
27.07.16
28.07.16
29.07.16
30.07.16
31.07.16

1,0878
1,0920
1,1144
1,1184
1,0447
1,0483
1,0985
1,1527
1,0971
1,1361
1,0523
1,0253
1,0176
1,0664

Fonte – Banco Central

Fonte – TST, Ato nº 326/16, publicado no DJe de 19.07.16.

ÍNDICES DE INFLAÇÃO – VARIAÇÕES PERCENTUAIS MENSAIS
ANO

2015

2016

ACUMULADO
últimos 12
meses

ração, a qualquer título, de bem móvel

MESES

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

no ano

de valor superior a R$ 53.574,85, incorpo-

ICV-SP-DIEESE

0,95

0,06

0,48

0,78

1,02

0,77

1,80

0,71

0,44

0,57

0,67

0,45

0,21

4,94

8,25

INPC/IBGE

0,58

0,25

0,51

0,77

1,11

0,90

1,51

0,95

0,44

0,64

0,98

0,74

0,64

5,76

9,56

rado ao seu ativo permanente.
6. A partir de 1º de janeiro de 2016,
os benefícios previdenciários não terão
valor inferior a R$ 880,00.
Fonte – Portaria Interministerial MTPS/MS nº 1, de 08.01.16 – DOU
11.01.16.

IPCA/IBGE

0,62

0,22

0,54

0,82

1,01

0,96

1,27

0,90

0,43

0,61

0,78

0,35

0,52

4,96

8,74

IGP/M/FGV

0,69

0,28

0,95

1,89

1,52

0,49

1,14

1,29

0,51

0,33

0,82

1,69

0,18

6,09

11,63

IGP-DI/FGV

0,58

0,40

1,42

1,76

1,19

0,44

1,53

0,79

0,43

0,36

1,13

1,63

-0,39

5,61

11,23

INCC-DI/FGV

0,55

0,59

0,22

0,36

0,34

0,10

0,39

0,54

0,64

0,55

0,08

1,93

0,49

4,70

6,40

IPC-DI/FGV

0,53

0,22

0,42

0,76

1,00

0,88

1,78

0,76

0,50

0,49

0,64

0,26

0,37

4,89

8,37

IPC-SP/FIPE

0,85

0,56

0,66

0,88

1,06

0,82

1,37

0,89

0,97

0,46

0,57

0,65

0,35

5,37

9,63

IPCA-E/IBGE

0,59

0,43

0,39

0,66

0,85

1,18

0,92

1,42

0,43

0,51

0,86

0,40

0,54

4,62

8,98

IPA-AGRO/FGV

1,02

0,58

3,40

0,66

2.49

1,51

2,58

2,02

1,28

1,14

3,31

5,58

-2,01

14,58

27,37

Fontes – FGV, IBGE, DIEESE, Fipe.

COM A PALAVRA

ARQUIVO PESSOAL

Palhares Moreira Reis

A SOBERANIA NACIONAL

P

or soberania nacional deve se entender a característica do Estado moderno. Ela representa o poder exclusivo e perpétuo do Estado, não só em
relação aos indivíduos em seu interior como em
relação aos outros Estados, na ordem internacional. Por
isso, se diz que a soberania tem como características as de
ser una, indivisível, inalienável, imprescritível, originária,
exclusiva, incondicionada e coativa.1
“Una, porque não admite, num mesmo Estado, a convivência de outra soberania; indivisível, pois aplicável à
universalidade dos fatos; inalienável, porque aquele que
a detém desaparece se ficar sem ela; imprescritível, desde
que não pode ser limitada no tempo; originária, por surgir
ao mesmo tempo que o Estado; incondicionada, por só encontrar limites impostos pelo próprio Estado; e, finalmente, coativa, porque dispõe de meios para fazer obedecer
sua decisão”.2
De acordo com a doutrina clássica da democracia, a soberania pode resultar de duas posições que buscam explicar a base dessa soberania num determinado conjunto de
cidadãos. Deste modo, se distingue a soberania popular da
soberania nacional.
Para quem aceita a tese de Rousseau, a soberania popular reside no povo, entendido como a massa, a soma de
todos os indivíduos, cabendo a cada um deles uma parcela
da soberania. Em consequência, o mandato dos eleitos deve
ser considerado como a expressão da vontade de um grupo
determinado, a ser exercido de modo imperativo, ou seja,
limitado às instruções dos eleitores.
Já a soberania nacional, originária das teorias de Montesquieu, encontra como base a noção de que a lei é a expressão da vontade geral, e que os eleitos não representam os
grupos dentro do Estado que os escolheram, mas detêm a
representação da nação por inteiro, como um ente abstrato,
elemento constitutivo do Estado e, desse modo, o seu mandato é representativo.
Desde a Revolução Francesa, na prática se assimila à doutrina da soberania nacional e não à da soberania popular, de

modo que a representação da nação, como um ente abstrato,
passa a ser um dos elementos constitutivos do Estado.
Se, no caso da soberania popular, os poderes dos eleitos
estão baseados nas instruções dos seus eleitores particulares, no da soberania nacional as atribuições daqueles decorrem da Constituição, e não da vontade de grupos menores
de indivíduos dentro do Estado.
No Direito Constitucional brasileiro, a partir de 1988, a regra fundamental embaralha os conceitos, quando diz existir
em nosso país o instituto da soberania popular, no art. 14,
com referência ao sufrágio universal, porém no art. 17, ao
tratar dos partidos políticos assegura ser livre sua criação e
alterações, desde que resguardada a soberania nacional.
Cumpre ressaltar, ademais, que no art. 1º da Carta Maior,
está dito que o Brasil constitui-se em Estado Democrático de
Direito, que adota o regime republicano e assume a obrigação de, além de ser uma democracia, não ter como base a lei,
porém de ir mais além ao estar subordinado ao Direito, e não
apenas às normas legais, ou seja, submete-se aos princípios
constitucionais fundamentais, que são: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa e ainda o pluralismo político.
Também devem os partidos políticos se orientar pelos parâmetros constitucionais das relações internacionais mantidas pelo Brasil com os demais Estados soberanos, tais como
descritos no art. 4º da Carta Maior, quais sejam: independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio
ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade; e concessão de asilo político.
E, ademais, o parágrafo único do mesmo art. 4º preceitua
ter como norte das relações interamericanas. Logo, nenhuma agremiação político-partidária poderá registrar em seu
programa, nem incluir em suas ações, qualquer manifestação em prol do terrorismo e do racismo. Portanto, pugnando pela defesa da paz, estará sempre contra a guerra, e
orientando-se para a solução pacífica dos conflitos.3

NOTAS
1 REIS, Palhares Moreira. O Poder Político e seus Elementos. 3. ed. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Editora Universitária, 2000. p. 127.
2 REIS, Palhares Moreira. Op. cit., p. 101.
3 A despeito de não existir mais na Constituição a vedação à guerra de conquista, que estava presente nos textos anteriores, o art. 142
enuncia que as Forças Armadas, destinam-se à defesa da Pátria, o que pressupõe a possibilidade de ação militar guerreira, na necessidade de uma legítima defesa ante um ataque internacional.
PALHARES MOREIRA REIS é professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco. Membro fundador da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas e
membro da Associação Brasileira de Constitucionalistas (Instituto Pimenta Bueno) e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Advogado.
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ARQUIVO PESSOAL

ENTREVISTA

Jane Lucia Wilhelm Berwanger

A professora de Direito Previdenciário Jane Lucia Wilhelm Berwanger, Doutora em Direito Previdenciário
pela PUC/SP e atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), autora de várias
obras de Direito Previdenciário, como “Previdência
Rural Inclusão Social” e “Segurado Especial”, concede entrevista à Revista Jurídica Consulex Digital para
esclarecer aos leitores aspectos importantes da reforma previdenciária.

REFORMA PREVIDENCIÁRIA
O QUE PODEMOS ESPERAR?

REVISTA JURÍDICA CONSULEX DIGITAL – Essa reforma
previdenciária vai mesmo sair?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – O Governo trabalha com muita força e ênfase na reforma previdenciária. Embora nos primeiros dias após assumir o governo
interino o presidente Temer já tenha feito anúncios de
propostas de mudanças, até agora não foi apresentado
nenhum Projeto de Lei ou Proposta de Emenda Constitucional. Mas também não deixou de falar do assunto. Todas as semanas alguma ideia nova é anunciada, ainda que
seja diferente daquela publicada na semana anterior. Isso
mostra que o Governo não tem um projeto fechado e está
testando a opinião pública, mas não quer deixar de lado
esse tema. Eu avalio essa postura – de divulgar propostas
distintas e até contraditórias – como negativa, porque deixa os segurados muito indecisos.
CONSULEX DIGITAL – O que muda das aposentadorias?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – O Governo fala
muito em instituir uma idade mínima para a aposenta-
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doria por tempo de contribuição, que seria de 65 anos.
Inicialmente, se falava nessa idade também para as mulheres, mas recentemente vem falando em idade de 63
para as seguradas. Não há informações sobre o tempo
de contribuição, se seria maior do que hoje, que é de 30
anos para mulheres e 35 anos para os homens. Também
não se sabe se o atual benefício de aposentadoria por
idade (60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, com pelo menos 15 anos de contribuição) seria
mantido.
CONSULEX DIGITAL – Haverá regras de transição?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – Esse é um ponto crucial da reforma. É possível estabelecer novas regras
para quem está no sistema previdenciário, mas é fundamental que se estabeleçam regras de transição, de modo
que quem já estiver próximo de se aposentar não seja
tão afetado e os que ingressaram recentemente no sistema (que por isso ainda não têm uma grande expectativa)
possam se programar sabendo da nova regra. O Instituto

Brasileiro de Direito Previdenciário apresentou uma proposta ao Governo com regra de transição até 2057, ou seja,
haveria um período longo, de 40 anos, de adaptação.
CONSULEX DIGITAL – As mudanças vão valer para todos,
ou apenas para a iniciativa privada?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – Inicialmente, falava apenas em regras novas para o Regime Geral de Previdência Social. Mais recentemente, se cogita também de
mudanças para os servidores públicos. Mas, os militares
não seriam incluídos na reforma.
CONSULEX DIGITAL – Vai afetar as pessoas que já se aposentaram?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – Não, porque a
Constituição Federal garante o ato jurídico perfeito (pessoa que já requereu o benefício e está recebendo) e o direito adquirido (pessoa que preencheu os requisitos, mas
ainda não buscou a concessão). Essa proteção ao direito
adquirido já foi garantida pelo Supremo Tribunal Federal
em outras ocasiões. Porém, não se deve confundir com
expectativa de direito, que é o segurado que entrou no
sistema com uma regra, mas foi alterada antes de ele se
aposentar.
CONSULEX DIGITAL – O Governo pretende desvincular
o piso previdenciário do salário mínimo? Isso é possível?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – Essa seria uma
face bastante dura da reforma, porque atinge as pessoas que ganham menos. Atualmente, dois terços dos
benefícios previdenciários são de salário mínimo. As
pessoas idosas têm muitas necessidades, por exemplo,
medicamentos e, por isso, não podem ser penalizadas
com a nova lei. Assim como boa parte das novas regras,
esta também depende de alteração constitucional, ou
seja, o Congresso Nacional precisa aprovar mudanças
drásticas.
CONSULEX DIGITAL – Os trabalhadores rurais poderão
ter novas regras?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – É um dos setores
que o Governo pretende mexer. A legislação que se aplica
aos trabalhadores rurais é bem diferente da que abrange os urbanos. Os empregados do campo têm o mesmo
tratamento que os da cidade, mas os agricultores que
trabalham em regime de economia familiar (chamados
de segurados especiais pela lei) contribuem sobre a produção comercializada e não como os urbanos que pagam
uma contribuição mensal. Por outro lado, a lei faculta a
eles terem acesso aos benefícios previdenciários apenas
comprovando a atividade rural. É isso que o Governo

quer mudar, ou seja, criar um mecanismo de contribuição mais regular, ainda que com alíquotas reduzidas. Essa
proposta enfrenta resistência, porque a atividade rural é
muito vulnerável a diversos fatores, como sociais, econômicos, climáticos, entre outros, o que realmente dificulta
a contribuição regular.
CONSULEX DIGITAL – Haverá alterações também nas
pensões?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – No final de 2014,
foi publicada uma Medida Provisória (MP 664) convertida
em lei no ano de 2015 (Lei nº 13.135) alterando diversas
regras para as pensões. As principais mudanças foram:
exigir-se 18 contribuições mensais e dois anos de casamento ou união estável para que o cônjuge receba pensão
por morte; o tempo de pagamento da pensão caso não
preencha esses requisitos será de apenas quatro meses.
Caso preencha, receberá a pensão por um período que
varia de três a 20 anos. Só será definitiva se o cônjuge tem
mais de 44 anos de idade. Agora, o Governo quer retomar
uma regra que estava na MP 664, mas que não foi aprovada pelo Congresso que se refere ao valor do benefício.
Hoje, a pensão é de 100% da média das contribuições. A
intenção é reduzir para 50% + 10% a cada dependente.
CONSULEX DIGITAL – O benefício assistencial poderá ser
alterado?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – Cogita-se de alterar esse benefício, que hoje é um salário mínimo para
deficientes e idosos com mais de 65 anos. A ideia seria de
reduzir para valor inferior ao salário mínimo, o que também avalia-se como extremamente duro, e de aumentar
a idade para 67 ou até 70 anos. É um benefício para as
pessoas carentes, as mais necessitadas, no qual realmente
não se deveria mexer.
CONSULEX DIGITAL – A reforma é necessária?
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER – A Previdência Social, assim como as normas, precisam sempre ser reavaliadas. Atualmente, a Previdência atinge milhões de pessoas, somando-se beneficiários e contribuintes. Qualquer
alteração provoca sempre grandes impactos, pois os reflexos são enormes. O IBDP (Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário) defende mudanças no custeio, garantindo melhoria na arrecadação e especialmente protegendo
os recursos da Seguridade Social, ou seja, que não sejam
desviados para outras finalidades, como vem ocorrendo
há muito tempo. Assim, os ajustes podem ser necessários,
mas antes de mais nada é fundamental pensar no Sistema
de Seguridade como um todo, porque ele precisa garantir
o mínimo de dignidade para as pessoas.
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PAINEL ECONÔMICO

SURGE UMA NOVA ESPERANÇA
“Surge uma nova esperança via emissão de títulos de dívida lastreada em recebíveis
de fluxo financeiro da dívida tributária já parcelada pelas empresas com a União. Em
outras palavras trata-se de uma securitização via emissão de debêntures.”

 POR VENILTON TADINI e IGOR ROCHA

A

crise econômica brasileira tem sido marcada
pela deterioração da condição fiscal do país. Em
um ambiente onde se projeta 8% do PIB para
despesa com juros, o governo federal tem enfrentado dificuldades para equacionar o déficit fiscal devido à acentuada queda de receita. Em janeiro, março e abril,
a queda ficou próxima de 7%. Em fevereiro, superou 10%.
Os últimos dados divulgados pela Receita Federal
mostram que em maio a arrecadação federal teve queda real de 4,81% em comparação com o mesmo mês do
ano passado.
A despeito da redução da queda, quando comparada
com os meses anteriores de 2016, a dificuldade de reverter este quadro tem sido permanente. No acumulado
de 2016, considerando valores atualizados pela inflação
(IPCA), a receita com tributos federais atingiram o montante de R$ 526,5 bilhões, menor valor desde 2010.
Diante deste cenário, recentemente o governo interino anunciou uma revisão da meta fiscal, projetando um
déficit primário de R$ 170,5 bilhões em 2016, e de R$ 139
bilhões em 2017. Segundo o Ministério do Planejamento, tais déficits representariam respectivamente 2,7% e
2,0% do PIB.
OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA JÁ
FORAM REALIZADAS COM SUCESSO POR ESTADOS
COMO SÃO PAULO E MINAS
Assim, como reverter tal quadro? É notório que a busca por receitas extras advindas de determinados tributos,
como a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) e a Cide (Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico) tem enfrentado forte resistência
pela sociedade. Segundo dados do CNI/Ibope, por exemplo, a volta da CPMF extinta em 2007 é rejeitada por 72%
dos brasileiros.
É nesse ambiente que surge uma nova esperança via
emissão de títulos de dívida lastreada em recebíveis de
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fluxo financeiro da dívida tributária já parcelada pelas
empresas com a União. Em outras palavras trata-se de
uma securitização via emissão de debêntures. Ou seja,
neste caso uma operação mediante a qual um fluxo de

recebimentos futuros de eventos pretéritos, no caso os
recebíveis da dívida parcelada com a União, é antecipado através da emissão de debêntures. Os próprios recebimentos são oferecidos pela companhia como garantia
dos títulos.
Atualmente, o estoque de dívida ativa da União ultrapassa R$ 1,5 trilhões. Deste total, cerca de R$ 90 bilhões já
estão parcelados. Descontados repasses obrigatórios para
estados e municípios, sobram 67% do fluxo, equivalente
a cerca de R$ 60 bilhões, para a União. Deste montante,
por volta de R$ 35 bilhões são de empresas devedoras com
bom rating, tais como Vale, Ambev, Itaú-Unibanco, Bradesco entre outras.
Um fluxo de R$ 60 bilhões poderia ensejar uma operação de emissão de R$ 30 bilhões de debêntures sênior
a mercado e R$ 30 bilhões de debêntures subordinadas
para reforço de garantia e obtenção de bom rating. A debênture sênior garante ao investidor a prioridade de recebimento vis-à-vis à debênture subordinada em caso de
insolvência no pagamento de dívidas advindas de empresas devedoras para União.
Outro benefício é que parcela da debênture subordinada poderia, ainda, ser utilizada como lastro do Fundo

Garantidor de Infraestrutura e/ou do Fundo Garantidor
de Parcerias Público-Privadas (FGP) dando suporte para
a estruturação de garantias mais adequadas aos financiamentos de projetos de infraestrutura. Ademais, dado
a fragilidade fiscal dosestados e municípios, tal operação
poderia também lhes gerar benefícios não só de caixa,
mas também de lastro para fundos de PPP e concessões.
Operações de securitização da dívida já foram realizadas com sucesso por estados como o de São Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Essa cessão de direito
creditório em definitivo sobre dívida tributária parcelada
não caracteriza operação de crédito, não é concessão de
garantia, não implica constituição de dívida, nem é caracterizada como antecipação de receita orçamentária.
Contabilmente, o Estado simplesmente troca títulos, com
liquidez e exigibilidade, sem controvérsia por dinheiro
imediato. Equivale a venda de um ativo.
Em caso de inadimplência por parte da empresa portadora do parcelamento, não há ônus sobre o tesouro,
uma vez que seria utilizada uma empresa pública não
dependente, por exemplo, a Empresa Gestora de Ativos
(EMGEA), responsável pela emissão das debêntures. Um
programa de securitização nesses moldes pode gerar resultado fiscal similar ao de uma CPMF ainda em 2016,
e poderia ser replicada nos próximos anos. Trata-se de
uma proposição que já conta com pareceres favoráveis
do Ministério Público Federal, da Associação Nacional
dos Procuradores do Estado (Anape), da Advocacia Geral
da União (AGU) e da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) no Senado Federal.
Além disso, sua operacionalização conta com projeto
de lei em trâmite no Senado Federal (nº 204/2016) que
recentemente recebeu duas emendas negociadas pelos
ministérios da Fazenda e do Planejamento. Uma determina que a arrecadação com a securitização seja utilizada
exclusivamente em investimentos, amortização de dívida
e financiamento da Previdência Social, geral e de servidores. A outra facilita o trabalho de cobrança da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Em um ambiente recessivo, a contribuição para o equilíbrio fiscal via securitização da dívida parcelada promoveria uma redução na relação dívida/PIB, rearticulando
a capacidade do Estado de promover investimentos que
revertam as expectativas negativas sobre a economia e
induza um novo ciclo virtuoso de investimentos pela iniciativa privada. Além disso, pela ótica interpretativa do
manejo da política monetária do Banco Central, a melhoria da condição fiscal do país poderia ainda acelerar a redução das taxas de juros.

VENILTON TADINI é economista e mestre pela FEAUSP. Ex-diretor do BNDES,
ex-diretor da Secretaria do Tesouro, é presidente executivo da Abdib.
IGOR ROCHA é economista e PhD pela Universidade de Cambridge, foi cofundador
da Cambridge Society for Social and Economic Development e atualmente é diretor
de planejamento e economia da Abdib.
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DIREITO E BIOÉTICA

HOMEM OU MULHER:
EIS A QUESTÃO
“O interesse de viver em sintonia com o verdadeiro sexo, plenamente ajustado ao binômio mente e corpo, que se traduz na realização do direito à felicidade, uma das vertentes do princípio da dignidade humana, por si só, espanca qualquer intenção suicida.”
 POR EUDES QUINTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR

E

la nasceu homem, porém, desde a mais tenra
idade sempre se portou como se fosse do sexo feminino, naturalmente. Agora, já adulta, após ter
assumido definitivamente a condição de mulher,
ingressou com pedido judicial visando retificar seu nome
e sexo, que se encontram em desalinho com sua vida social. E, em caso de não vingar sua pretensão, pleiteia o direito a uma morte assistida. Alega, resumidamente, que
não aceita o diagnóstico de disforia de gênero, pois vive
de acordo com o sexo de sua eleição, predominante em
sua vida, e que o princípio da dignidade da pessoa humana fala mais alto e permite que, mesmo sem se submeter
a avaliação de uma comissão multidisciplinar, o direito
pode amparar seu pleito, pois considera-se mulher, assim
sempre foi tratada e nunca se preocupou em se submeter
à cirurgia de transgenitalização, visando a adequação sexual por tal procedimento.1
O Direito, por ser uma ciência dinâmica e mutável
de acordo com os tempos, enfrenta várias situações que
exigem uma reflexão mais apurada para que possa dar
uma definição secundum jus, que seja coerente e condizente com a realidade social. Recomenda-se muita
cautela e, principalmente, a observação necessária para
se avaliar determinada situação que, direta ou indiretamente, começa a fazer parte do convívio e reclama uma
postura legal.
Assim, obrigatoriamente, deve caminhar de braços
dados com as transformações sociais e encarar os novos
parâmetros sexuais identitários como realidades que merecem uma atenção que seja de acordo com os padrões
éticos e protetivos da pessoa humana, proporcionando,
desta forma, respeito mútuo e convívio social harmônico,
sem qualquer ranço de preconceito ou discriminação. É o
que está acontecendo com a transexualidade.
Por se tratar de tema ainda recente, sem a normatização legislativa pertinente, vem sendo regulamentado
por meio de resoluções do Conselho Federal de Medicina. A Resolução nº 1955/2010, que dispõe a respeito da
autorização da cirurgia de transgenitalismo, traz os critérios autorizadores para a realização do procedimento:
a) desconforto com o sexo anatômico natural; b) desejo
expresso de eliminar os genitais, perder as características
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primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do
sexo oposto; c) permanência desses distúrbios de forma
contínua e consistente por, no mínimo, dois anos; d) ausência de transtornos mentais.
Os nossos tribunais, inicialmente, rejeitavam de plano as ações judiciais que visavam a mudança de sexo
e nome no documento registral. As decisões foram se
acomodando num patamar de questionamento social e,
posteriormente, amoldando-se à nova realidade mundial; a pretensão passou a ser permitida, desde que o
interessado tivesse se submetido à cirurgia de transgenitalização. Levando-se em consideração a elasticidade interpretativa do princípio da dignidade humana e o pleno
direito de realização pessoal, passou-se a entender que a
cirurgia não era mais requisito para a retificação do assento de nascimento, bastando, para tanto, a apresentação de um laudo médico que confirmasse ser o autor
portador de transexualismo e reconhecido como mulher
no meio social.2
Recentemente, bateu na mesma tecla o Parecer ofertado pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot,
no Recurso Extraordinário 670.422, que teve repercussão
geral reconhecida. Acentuou o chefe do Parquet que:
é possível a alteração de gênero no registro civil de transexual,
mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de adequação de sexo, sendo vedada a inclusão, ainda que sigilosa,
do termo “transexual” ou do sexo biológico nos respectivos
assentos.

Também, de grande influência internacional, a declaração contida nos Princípios de Yogyakarta, principalmente no núcleo do artigo 3º, que apregoa:
A orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa constituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma pessoa deverá
ser forçada a se submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia
hormonal, como requisito para o reconhecimento legal de
sua identidade de gênero.

DIVULGAÇÃO

Nesta linha, seguindo até mesmo um pensamento filosófico que carrega embasamento jurídico, pode ser feita a
conceituação distinta entre a pessoa e o corpo, indagando-se, como desafia o filósofo francês Paul Ricoeur (19132005), quando trata da hermenêutica do si-mesmo, se as
pessoas são corpos ou possuem corpos, apesar de se concentrarem na mesma identidade. A pessoa, por um lado,
vem revestida de atributos psíquicos e morais, construídos de acordo com a conveniência e intimidade de cada
um e se transforma no território volitivo impenetrável. O
corpo, por sua vez, carrega uma gama enorme de órgãos,
tecidos, músculos, nervos para realizar as ações voltadas
para a vida, todos magistralmente mapeados e administrados pelo cérebro.
Pode-se, também, lançar mão do pensamento de Foucault, quando trata “do cuidar de si mesmo”. Faz ver que
o homem encontra um espaço em que pode se relacionar
consigo mesmo, para se conhecer, construir e se definir
como pessoa e, na sequência, em contato com o mundo
externo, possa ter uma relação de imanência perfeita com
o próximo, apresentando-se realmente como é, sem contornos que escondam sua identidade, justamente para
que possa realizar seu projeto de vida. Nos mesmos mol-

des também do nosce te ipsum do Oráculo de Delfos, em
que a pessoa, em primeiro lugar, tinha que se conhecer
para depois se definir perante os demais.
Parece que com esta modulação seja possível vingar a
pretensão levada a efeito na ação referida. A orientação
jurídica mais prevalente é no sentido de que cada um tem
que ser o que pretende ser realmente. O ousar ser ou o
querer ser, amparados pelos instrumentos protetivos legais, representa o direito de realização da mais plena cidadania. Basta ver o comportamento do crossdresser (aquele
que traja vestes e usa acessórios do sexo oposto ao seu),
que carrega dois perfis sexuais dissociados um do outro,
podendo apresentar-se como heterossexual, homossexual, bissexual, totalmente divorciado da transexualidade. É a realidade.
Mas, por outro lado, deve ser rechaçada liminarmente
a pretensão de morte assistida, estranha ao nosso ordenamento e sem qualquer aplicação ao caso ora comentado.
O interesse de viver em sintonia com o verdadeiro sexo,
plenamente ajustado ao binômio mente e corpo, que se
traduz na realização do direito à felicidade, uma das vertentes do princípio da dignidade humana, por si só, espanca qualquer intenção suicida.

ARQUIVO PESSOAL

NOTAS
1 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/1797087-transexual-pede-morte-assistida-se-nao-puder-mudar-nome-e-genero.shtml
2 TJSP, APL 0082646-81.2011.8.26.0002, Ac. 7145642, 8ª C. Dir. Priv., Rel. Des. Helio Faria, j. 30/10/2013). TJSP, APL 0082646-81.2011.8.26.0002,
Ac. 7145642, 8ª C. Dir. Priv., Rel. Des. Helio Faria, j. 30/10/2013.

EUDES QUINTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR é promotor de justiça aposentado/SP, mestre em direito público, pós-doutorado em ciências da saúde,
advogado, reitor da Unorp, membro ad hoc da CONEP/CNS/MS.
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DIREITO INTERNACIONAL

DIREITO ECONÔMICO
INTERNACIONAL E INVESTIMENTOS
ESTRANGEIROS: A CRISE
ECONÔMICA E O GERENCIAMENTO
DA CRISE HÍDRICA
“Os estudos das políticas de privatização do setor hídrico adotadas nos diferentes países demonstram a preocupação que se instala quanto à governança da água no século
XXI. Se por um lado é indiscutível a existência de diversos tipos de conflitos – econômicos, ambientais, humanistas –, por outro é ainda incerta a maneira mais adequada
de se lidar com eles. As experiências bem-sucedidas de privatização da França e do
Chile não podem ser adotadas como modelo para os demais países.”
 POR ANDREIA COSTA VIEIRA
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ecentes planejamentos governamentais para lidar com a crise econômica brasileira têm apontado para privatizações de serviços públicos.
Neste breve ensaio expomos a situação de dois
tipos de crises, a econômica e a hídrica, em distintos países, para afirmar que na maior parte das vezes e na grande
maioria dos países a entrada de investimentos externos
e a privatização de serviços públicos não foram a melhor
solução. Quando inevitável, contudo, uma política de regulação prévia, responsável para com o meio ambiente e
o consumidor, seria o caminho certo para a permissão da
entrada de investimentos estrangeiros.
A Década Internacional da Água Potável e do Saneamento Básico, fomentada por agências da ONU, nos anos
1980, foi uma tentativa de despertar a preocupação, principalmente nos países em desenvolvimento, quanto ao
direito de acesso à água e ao saneamento básico. Foram
estabelecidas altas metas de abastecimento e de saneamento básico que, ao final desse período, estavam longe
de serem atingidas pela administração pública dos diversos países compromissados. A ideologia neoliberal que se
consolidava, principalmente nos EUA e na Europa, trouxe
grandes influências na forma de se repensar o setor hídrico dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A
ineficiência do setor público para adequadamente prover
água potável e saneamento básico sugeria a entrada do
setor privado nessa esfera.
Em muitos países, a administração pública, com altos
déficits nos cofres públicos, precisava rapidamente de dinheiro em mãos para saldá-los. A manutenção de serviços
públicos, tais como os serviços de abastecimento e de saneamento básico, significavam altos custos para o setor público, com suas constantes demandas de reparação de equipamentos danificados e manutenção da qualidade da água
fornecida, além de questões trabalhistas envolvidas. A possibilidade da entrada do investimento privado com a privatização de muitos serviços públicos, inclusive os serviços de
água, significava a solução financeira para esses problemas.
Assim, as instituições financeiras internacionais que
comandavam (e comandam) a onda de empréstimos e
dívidas externas dos diversos países – principalmente o
Banco Mundial e o FMI – foram as maiores fomentadoras
dessa política voltada para a iniciativa privada no setor
hídrico. Difundiam o pensamento neoliberal, segundo o
qual deve haver intervenção mínima do Estado na economia e deve ser passado para o setor privado os serviços
que o setor público não pode ou não consegue desenvolver de forma eficiente. Mas, seria o exercício da liberdade
plena – conforme pregada pelo liberalismo econômico – o
melhor caminho para se atingir o desenvolvimento desejado e, consequentemente, uma crescente qualidade de
vida da população mundial e nacional? O laissez-faire do
mercado pode ser apontado como eficiente garantidor do
direito de acesso à água e ao saneamento básico?

É importante esclarecer que a expressão “privatização”
do setor hídrico tem sido usada para se referir a alguns
modelos diferentes adotados pelos diversos países. Assim,
o processo de privatização inclui a participação de empresas privadas nos setores de abastecimento de água e
de saneamento básico, assumindo riscos e fazendo investimentos, mas não necessariamente ocorrendo a transferência de propriedade para o setor privado1.
Muitos defendem a privatização dos serviços hídricos
por alegarem que o setor privado pode garantir melhor
tais serviços para as camadas da população com renda
mais baixa. Contudo, um bom número de empresas multinacionais do setor de água têm entendido que populações de baixa renda não representam um mercado atraente porque é um mercado muito pobre para ser lucrativo
e representam um risco financeiro muito alto2.
É esclarecedora a apresentação desses pontos de vista. Realmente, deixar para o setor privado a preocupação
com questões sociais é uma visão equivocada, se analisada sob o prisma teórico ou acadêmico; e muito oportunista, se analisada sob o prisma do setor privado. Em
importante trabalho de levantamento de dados realizado
acerca do gerenciamento dos recursos hídricos no mundo, dentro de um período de quatro décadas,3 as conclusões afirmaram que a eficiência do setor não pode ser atribuída à natureza, pública ou privada, do gerenciamento.
Esclareceram que o setor privado só entra e permanece
no negócio para obter lucro, o que nem sempre se harmoniza com uma preocupação com os interesses públicos. O Estado, mesmo nos países onde o setor foi quase
totalmente privatizado, ainda tem tido de tomar as rédeas
para garantir, dentre outros direitos, proteção ambiental
e qualidade para o consumidor.
É fato que mais de 90% dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no mundo são feitos
pelo setor público e é bem provável que essa situação
assim permaneça, ainda que o setor público tenha sido
acusado de não ter os recursos necessários para fazer os
investimentos devidos4. No entanto, mesmo que o setor
privado não “se aproprie” dos recursos hídricos haverá,
em algumas regiões do mundo, a necessidade de se permitir que alguns recursos privados entrem nesse setor,
sob a regulamentação do setor público, principalmente
onde, em razão de fatores geográficos e de pobreza (não
necessariamente no Brasil), a administração pública não
consiga sozinha atender as demandas da população5. Há
a necessidade de ampla e detalhada regulamentação, prevendo sempre a proteção do consumidor6. Trata-se, pois,
de uma questão de governabilidade.
O Direito comparado sempre nos traz grandes lições.
Não seria diferente com a questão das privatizações e do
gerenciamento dos recursos hídricos.
No século XIX, os serviços de abastecimento de água,
na França, foram iniciados pelo setor privado, cuja pre-
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ocupação era distribuir água para quem pudesse pagar.
Esse modelo alastrou-se por boa parte da Europa. Com o
aumento da demanda, verificou-se uma dificuldade para
o capital privado financiar uma expansão do serviço.
O sucesso do modelo privado dos serviços hídricos na
França, com todos os seus problemas, se deve à incapacidade de os municípios franceses (as comunas) adotarem o modelo público municipal7. Isso explica a grande
especialização na área de recursos hídricos do setor privado francês. Duas empresas francesas são consideradas
as maiores “indústrias da água” do planeta e, no Global
Fortune 5000, do ano 2000, figuraram, respectivamente,
como os números 91º e 118º das fortunas empresarias do
mundo, sendo que atualmente distribuem serviços de
água para mais de 100 milhões de pessoas, em mais de
130 países8.
Essa visão começou a ser mitigada na França, com a
defesa do meio ambiente e a introdução, na política francesa, do princípio do poluidor-pagador9. Assim, na segunda metade do século XX formaram-se os comitês de
bacias hidrográficas e, a partir de então, iniciou-se uma
política de agências reguladoras de cada bacia e/ou região. As agências reguladoras francesas, funcionando sob
um sistema altamente descentralizado, não afastaram a
administração privada dos recursos hídricos10. Contudo,
há movimento recente da sociedade civil na França que,
em razão do contínuo aumento das tarifas públicas pela
prestação dos serviços de abastecimento, tem reclamado
a água como bem público – principalmente em Paris e em
outras grandes cidades daquele país. Em Paris, os serviços
de distribuição de água potável passaram para as mãos
públicas (Eau de Paris), desde janeiro de 2010, quando o
serviço foi municipalizado11. A redução no preço das tarifas da capital francesa ocorreu em razão da diminuição
dos lucros da empresa pública Eau de Paris com os serviços de distribuição12.
No Reino Unido, em 1987, o governo Thatcher, de
ideologia neoliberal, reestruturou o gerenciamento de
recursos hídricos para atender demandas de déficit público, iniciando um processo de privatização com base
nos argumentos de que o setor hídrico seria mais eficiente, de que as empresas privadas teriam melhores condições de financiar os altos investimentos necessários e de
que a privatização criaria a competição necessária para o
bom funcionamento do mercado13. O UK 1988 Water Act
transferiu a propriedade do gerenciamento do sistema hídrico para as empresas privadas que entravam no setor,
formando-se, em 1989, dez, ao todo. Criou também um
sistema de subsídios para garantir a sobrevivência dessas
novas empresas, custeando-o ora às custas do consumidor, ora às custas do contribuinte. Com essas reformas, foi
criada a Autoridade Nacional regulamentadora dos serviços hídricos (The Water Services Regulation Authority, ou
OFWAT)14. Nos anos que se seguiram à privatização, a
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avaliação das novas empresas de água não era muito boa.
Os serviços cobrados eram muito caros, a qualidade não
era considerada satisfatória pela população, foram deflagrados lucros excessivos em seus balanços anuais, houve declínio na taxa de emprego no setor hídrico, o custo
do sistema provocou exclusão social em muitas regiões
(muitos cortes de água em razão de falta de pagamento)
e o acesso da população à água não tratada provocou aumento das doenças provocadas por água15. De fato, a privatização dos serviços de água no Reino Unido foi responsável pelo aumento de 39% dos preços praticados e esse
aumento se deu, principalmente, pela manutenção das
margens de lucro das empresas, muito acima da inflação
dos anos em que ocorreu, desconsiderando totalmente a
capacidade econômica dos consumidores do serviço16.
Na década de 1990, a Argentina descentralizou muitos
dos seus principais serviços públicos, adotando a política
neoliberal recomendada pelo FMI e pelo Banco Mundial,
segundo a qual se tratava de política necessária para o
pagamento da dívida externa. Dentre os vários serviços
públicos, foram descentralizados os serviços de água, passando o controle, de forma individual, para suas vinte e
três províncias, adotando, portanto, o modelo de organização regionalizado. Grande parte das províncias decidiu
privatizar as empresas públicas de abastecimento de água
e de saneamento básico. Atualmente, cerca de 65% de todas as empresas fornecedoras de água e gestoras de saneamento básico, na Argentina, são privadas17. Em Buenos
Aires, após oito meses de vigência contratual com a concessionária Aguas de Argentina, o órgão regulador autorizou o reajuste das tarifas com base em cláusula contratual
que previa o reajuste pela variação do dólar18. Em 2002,
todas as tarifas de serviços públicos foram congeladas no
ápice da crise econômica da Argentina. A concessionária
Aguas Argentinas trouxe reclamação perante o International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID),
argumentando violação contratual, o que fez com que o
FMI e o Banco Mundial enviassem negociadores a Buenos
Aires. Com o governo Kirchner, houve rescisão do contrato com a concessionária Aguas Argentinas, por acusado
descumprimento de contrato e inadequação com a necessidade pública. Numa região ao sul de Buenos Aires, a
água fornecida chegava a ter um nível de nitrato cerca de
44% superior ao permitido, tornando a água inadequada
para consumo, principalmente, de mulheres grávidas e
crianças19.
Na Bolivia, a experiência de privatização do gerenciamento dos serviços hídricos teve início no final da década
de 1990, quando o governo boliviano sofreu pressão do
FMI e do Banco Mundial para iniciar processos de privatização de alguns serviços públicos, repassando-os às
mãos de investidores estrangeiros como forma de garantir
o pagamento da dívida externa e dos novos empréstimos
feitos20. Tendo a concessionária, na Bolívia, herdado gran-

de dívida pública, repassou-a para o consumidor através
de reajustes tarifários, que atingiram um patamar de até
200%, impedindo o acesso à água potável para grande
parte da população boliviana. Em 2001, a população civil de Cochabamba, na Bolívia, organizou manifestação
por estar sendo privada, por lei, de usar a água dos poços da região, devendo aderir aos contratos feitos com a
concessionária para o fornecimento de água. A população
foi para as ruas de Cochabamba e houve greve geral, com
oito mortes no conflito direto com a polícia armada, fora
as muitas prisões de cidadãos e ativistas21. Após as muitas
greves e protestos dos grupos de direitos humanos, a lei
de privatização de água da Bolívia foi revogada e o contrato de concessão foi rescindido pelo governo com a concessionária Aguas del Tunari, em 2000. A concessionária
apresentou reclamação junto ao ICSID.
Movimentos semelhantes ocorreram no Uruguai, país
que teve declarado em sua Constituição o Direito Humano à Água, com a proibição expressa de gerenciamento de
recursos hídricos pelo setor privado22.
No Chile, ao contrário das outras privatizações havidas
na América do Sul, tem se destacado com sucesso a entrada do setor privado. Isso se deve ao fato de o governo
chileno ter realizado ampla política regulatória prévia,
com proteção do consumidor e do meio ambiente exigidas como contrapartida na entrada do setor privado. Dadas as condições geográficas da região, a entrada do setor
privado se fez necessária. Contudo, o poder público não
se mostrou negligente. O aumento de tarifas foi compensado com uma política de subsídios diretos ao consumidor, que passou a cobrir cerca de 60% a 80% do valor da
conta de água das residências cadastradas e habilitadas
(percentual que variava de acordo com a região)23.
Em nossa obra O Direito Humano à Água – sob uma
análise econômica, ambiental e humanista, mencionamos várias outras privatizações ou tentativas de privatizações realizadas, dentre elas na África do Sul, nos Estados Unidos e no Canadá. Em praticamente todas, há
grande insatisfação da população com a entrada do setor
privado no gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente em relação ao aumento das tarifas e à falta de
qualidade ofertada.
O Brasil tem predominância de serviços públicos de
abastecimento e saneamento básico. Há, contudo, em
muitas regiões e cidades específicas, altos investimentos privados no setor, desde 1996, segundo a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços
Públicos de Água e Esgoto24. Esses investimentos têm
sido feitos por meio de contratos de concessão e, hoje,
estima-se que cerca de 4% da população urbana do Brasil é servida por serviços privados de abastecimento e de
saneamento básico25.
É importante, aqui, destacar uma privatização de serviços de água que tem preocupado estudiosos da área – a da

cidade de Manaus (AM), cuja concessão foi cedida a uma
subsidiária francesa por um período de 30 anos, a partir
do ano 2000. Há dados que mostram uma queda no consumo de água naquela cidade em razão do considerável
aumento nos preços do serviço26.
Outra preocupante concessão apontada por estudiosos é a do Estado do Paraná. Há pesquisas que apontam
para a exclusão hídrica por parte da camada mais pobre,
desde que o contrato de concessão foi assinado com uma
subsidiária francesa, tendo os preços das tarifas sido aumentados de forma considerável.27
A entrada do setor privado no gerenciamento dos recursos hídricos tem sido destaque nos estudos sobre investimentos estrangeiros nos fóruns de arbitragem internacional28. Uma das principais discussões é o conflito de
interesses entre distintos usos da água, principalmente
em contratos de investimento estrangeiro em que o uso
prioritário, em bases contratuais, pode não ser o da atividade industrial ou extrativista, mas o do fornecimento de
água para consumo humano. Dentro de um contrato assinado entre Estado e investidor estrangeiro, garantias podem ser dadas ao investidor sobre a quantidade de água
que poderá ser usada em suas instalações e plantas industriais29. Além disso, o Estado hospedeiro do investimento
pode também assegurar ao investidor um mecanismo de
ajuste tarifário a ser cobrado pela empresa distribuidora
dos serviços de água sob concessão e, durante a operação,
o Estado pode decidir revogar essa garantia por razões
sociais (uso prioritário da água para o consumo humano,
em caso de escassez, por exemplo)30.
Assim, em situações específicas, isso pode significar
que um Estado poderá suspender parte das garantias
dadas a um investidor estrangeiro, incluindo os ajustes
tarifários por utilidades, sem incorrer em responsabilidade internacional. O tribunal arbitral mencionou, no caso
Aguas de Argentina, perante o ICSID, que as condições da
crise econômica na Argentina, no geral, acionava a proteção prevista no acordo, de maneira a legitimar o Estado a
manter a ordem e o controle de levantes públicos31.
Os estudos das políticas de privatização do setor hídrico adotadas nos diferentes países demonstram a preocupação que se instala quanto à governança da água
no século XXI. Se por um lado é indiscutível a existência
de diversos tipos de conflitos – econômicos, ambientais,
humanistas –, por outro é ainda incerta a maneira mais
adequada de se lidar com eles. As experiências bem-sucedidas de privatização da França e do Chile não podem ser
adotadas como modelo para os demais países. Na França,
as razões históricas para esse sucesso são preponderantes
e, mesmo assim, vê-se uma tomada de rédeas do controle do setor hídrico pelo poder público em várias cidades
francesas, a exemplo do que ocorreu, em 2010, em Paris.
No Chile, o momento político conjugado com a boa regulamentação efetivada pelo setor público de forma pen-
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sada, estudada e previamente planejada são explicações
do sucesso. Contudo, neste, a política de subsídios e de
preços altos deixa uma incerteza quanto ao futuro da governabilidade do setor e, em países em crise econômica,
tal política dificilmente poderia ser adotada para fazer a
necessária inclusão social.
De fato, os estudos em torno da governança da água
parecem fornecer dicas sobre o que realmente importa
nessa questão32. Não traçam modelo e padrão a serem
seguidos pelos diversos países. Pelo contrário, recomen-

dam que se desconfie daqueles que ditam tais modelos.
Discutem o momento em que se verifica uma crise de governança da água. Categoricamente afirmam que a governabilidade da água está atrelada à história e às necessidades contemporâneas de cada país. Em todas as situações
que analisam, apontam a importância e a necessidade de
regulamentação concentrada nas mãos do setor público,
mesmo nos casos em que o setor privado desponta há séculos como garantidor do fornecimento de água e de saneamento básico, como é o caso da França33.

ARQUIVO PESSOAL
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 POR JOSÉ PAULO GRACIOTTI

De lá para cá, as coisas (o mercado e o mundo) mudaram e muito, mas o “modelito” continua o mesmo!
O que, então, os escritórios devem fazer?
Alguns pontos (que podem parecer óbvios) devem ser
adaptados à especificidade de cada escritório:
• Estreitar relacionamento com clientes. Lembrar
sempre que escritório de advocacia é prestador de
serviços e o diferencial deve ser o atendimento.
• Adotar postura inovadora e de assunção de riscos.
• Investir (pesadamente) em tecnologia e estrutura de
back-office.
• Ter políticas claras de atração e de retenção de talentos.
• Criar estrutura sistemática e profissional de precificação.
• Estudar e apresentar formas alternativas de cobrança de honorários.
• Estudar formas de remuneração de seus colabores
que incentive a produtividade.
• Adotar a filosofia / conceito de gestão de seu conhecimento na organização (novamente cabe um livro
sobre o assunto).
• Repensar a estrutura de remuneração de sócios (a
ajustar as expectativas em relação à realidade e a outros mercados).
• Adotar uma gestão profissional de sua organização.
• Reavaliar sua estrutura de custos (não com o objetivo simples de cortar custos, mas sim de fazer mais
com menos!).
ARQUIVO PESSOAL

A

ntes de começar a discutir a crise, recessão ou
o mercado, cabe uma reflexão sobre o histórico
recente dos escritórios de advocacia corporativos e seu modelo de organização e gestão.
Faz quase 30 anos que faço e me dedico ao estudo da
gestão de escritórios de advocacia e posso afirmar, com
certeza, que o modus operandi dos chamados escritórios
corporativos “fullservice” é o mesmo desde então. Esses
escritórios foram criados no Brasil à imagem e semelhança do modelo norte-americano dos lá chamados de “big
law”, que têm um forma de comportamento praticamente padrão, ou seja, mantinham e atualizavam anualmente
suas tabelas de taxas horárias por tipo de advogado (basicamente tempo de formado); faziam suas propostas baseadas em estimativas de horas e repassavam aos clientes
todas despesas incorridas para execução dos trabalhos e
pouco se preocupavam com produtividade, eficiência ou
eficácia ... até 2008, quando a crise chegou por lá!
Minha experiência mostra que nesse mercado temos
um “gap” de cerca de cinco a dez anos em relação ao que
acontece nos EUA e que acaba acontecendo aqui no Brasil. Refiro-me especificamente às mudanças tecnológicas,
de gestão e comportamento de clientes e não às crises
econômicas que têm causas, tempos e períodos diferentes (aqui e lá), mas as suas consequências são parecidas.
Neste aspecto, devemos aproveitar esse “gap” e aprender com a experiência vivida pelos escritórios americanos
na sua crise e tirar o que de positivo foi feito por aqueles que
a superaram, obviamente adaptando à realidade brasileira.
Voltando à forma de gestão dos nossos escritórios corporativos “fullservice”, cito apenas a título de curiosidade
que, quando comecei a trabalhar em escritórios (década
de 1980), praticamente não havia competição e existiam
dois “grandes” escritórios nesse modelo, que se davam ao
luxo de escolher clientes e dividi-los em função de algum
conflito de interesses.

JOSÉ PAULO GRACIOTTI é consultor e
sócio da GRACIOTTI Assessoria Empresarial,
engenheiro formado pela Escola Politécnica
com especialização em Gestão do
Conhecimento pela FGV. Membro da ILTA –
International Legal Technology Association.
Há mais de 27 anos implanta e gerencia
escritórios de advocacia.
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ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
PRECISAM SE REINVENTAR!

PAINEL DO LEITOR

ESTATÍSTICA É PASSO
INDISPENSÁVEL PARA O
DEBATE JURÍDICO
“Para que a Justiça cumpra sua função, é fundamental que tribunais e advogados se
preparem para lidar com números.”

 POR ADILSON SIMONIS e MARCELO GUEDES NUNES

O
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ADILSON SIMONIS é conselheiro da Associação Brasileira de
Jurimetria, professor livre docente e chefe do Departamento de
Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP.
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Isso passa pela análise de dados estatísticos relativos à realidade na qual o caso se insere.
Por isso, faz todo sentido o ministro Roberto Barroso, do STF, analisar as taxas de reforma recursal quando
discute o início da execução da pena a partir da segunda
instância. Se anteciparmos o cumprimento da sentença,
quantas pessoas serão presas e, depois, soltas quando
ocorrer o trânsito em julgado? Quantos condenados deixam de cumprir pena por conta da lentidão dos julgamentos em Brasília?
Produzir e entender esses números não é um jogo perigoso: é um passo elementar, indispensável para que o debate não se perca em um palavrório descolado da realidade.
Obviamente, as pesquisas estatísticas podem apresentar falhas no planejamento ou execução. Mas esta é
a vantagem da estatística: ela obriga os pesquisadores a
explicitarem suas premissas, permitindo a reprodução e a
avaliação crítica dos resultados pela comunidade.
Convenhamos que o halterofilismo bibliográfico praticado nos tribunais, por meio de citações doutrinárias e
argumentos de autoridade, não permite o mesmo escrutínio, mas pode igualmente induzir ao erro.
Concluindo, a discordância em relação à metodologia de uma ou duas pesquisas não deveria motivar uma
crítica indiscriminada ao uso da estatística nos tribunais.
Trata-se de uma generalização apressada.
Para que a Justiça cumpra sua função, é fundamental
que tribunais e advogados se preparem para lidar com
números.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

s advogados Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) e Pedro Machado de Almeida Castro escreveram, no fim de junho, um artigo
em que criticavam o uso de números como
fundamento de decisões no Judiciário. Manifestaram
preocupação com o fato de o STF (Supremo Tribunal Federal) ter baseado certas decisões em pesquisas
estatísticas.
Para os autores, a utilização de números seria uma
prática duvidosa, um jogo perigoso de ocultação de premissas e vícios metodológicos capaz de induzir os juízes
ao erro. Por tal razão, os julgamentos deveriam ser pautados tão somente pela interpretação do Direito posto.
É compreensível a preocupação com a qualidade e
o uso das pesquisas estatísticas. No entanto, ao se precipitar em críticas genéricas e defender uma linha de
aplicação asséptica das leis, o artigo incorre em alguns
equívocos.
O Direito não é um ramo da Literatura dedicado a interpretar textos legais. É um conjunto de instituições sociais, que tem por objetivo civilizar o homem e pacificar
a vida em sociedade. As decisões de um tribunal não são
abstrações lógicas, e o Direito persegue objetivos concretos, como reduzir a criminalidade, o desemprego, o
congestionamento de processos e o número de empresas
falidas, por exemplo.
Para tal, não basta aos juízes, especialmente os de tribunais especiais, apenas conhecer o texto legal. Devem
estar atentos às consequências práticas de suas decisões.

MARCELO GUEDES NUNES é advogado, diretor do Instituto
dos Advogados de São Paulo, presidente da Associação Brasileira
de Jurimetria e autor do livro “Jurimetria: como a Estatística pode
Reinventar o Direito”.

ARQUIVO PESSOAL

DESTAQUE

Wanda Marisa Gomes Siqueira

DEZ ANOS DA LEI MARIA DA PENHA

A

Lei Maria da Penha completa 10 anos em agosto. Permaneço afirmando que o fim da violência doméstica é uma questão de honra. Acreditei que a lei poderia, com o decurso do tempo,
responsabilizar e punir os agressores. Hoje, penso que
o fim da violência doméstica é uma questão de direitos
humanos e de respeito à dignidade das vítimas que não
podem mais ser tratadas pelos agentes públicos com leviandade, como vem acontecendo.
Muito se fala e pouco se faz para pôr fim a essa cultura
enraigada no imaginário coletivo de que em briga de marido e mulher não se mete a colher! Na prática, pouco ou
quase nada mudou nos últimos 10 anos, exceto o registro
nos meios de comunicação sobre milhares de ocorrências de casos extremos de crueldades praticadas contra
as mulheres de todas as idades e classes sociais, marcadas
no corpo e na alma pela dor das violências física e verbal.
Acreditei que os interpretes da lei iriam responsabilizar e
punir os agressores, mas as estatísticas comprovam que a
maioria das representações contra os agressores é arquivada. Leda Hermann, em sua obra “A dor que a lei esqueceu”
(São Paulo: Cel-Lex, 2000), comprova essa triste realidade.
A publicidade é uma arma poderosa a ser usada contra
os agressores que, via de regra, são perversos, pois na vida

social costumam ser homens simpáticos e bonitos que
usam o poder da sedução para conquistar as vítimas.
A lei não deu conta dessa tragédia humana que paralisa as mulheres em situação de vulnerabilidade, mas
tem servido para expor as cicatrizes físicas e psicológicas antes blindadas entre quatro paredes, sem que ninguém pudesse supor que aquele chefe de família simpático pudesse ser um agressor, muitas vezes de alta
periculosidade.
A Lei Maria da Penha foi uma importante conquista
resultante da luta e das denúncias de uma forte e corajosa mulher – a farmacêutica cearense Maria da Penha –
na Corte Internacional de Direitos Humanos. No Brasil,
todas as suas denúncias haviam sido arquivadas! Vale registrar que as instituições brasileiras ainda não estão preparadas para prestar assistência multisciplinar às vítimas
de violência doméstica e tampouco as escolas que, com os
parcos recursos destinados à educação e à valorização dos
professores, mal conseguem preparar os jovens para uma
vida sem violência.
A dor da violência somente será tratada e curada
com o apoio psicolegal com eficácia e o suporte da família, do Estado-administrador, do Estado-juiz e do Estado-legislador.

WANDA MARISA GOMES SIQUEIRA é advogada.
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A ÉTICA NA ADVOCACIA

“Os deveres do advogado compreendem, além da defesa dos direitos e interesses que
lhe são confiados, o zelo do prestígio da sua classe, da dignidade da magistratura, do
aperfeiçoamento das Instituições de Direito, e, em geral, do que interesse à ordem jurídica.” (Código de Ética Profissional, 25/7/1934)

 POR ALMIR PAZZIANOTTO PINTO
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O

liveira Vianna, notável sociólogo e autor de
obras relevantes na esfera do direito coletivo
do trabalho, entre elas conhecido estudo sobre
“Problemas de Direito Corporativo”, escreveu
certa ocasião que “nunca se legislou tanto, mas nunca se
cumpriu tão pouco”.
A frase me vem à memória ao ser convidado para escrever sobre o comportamento ético na advocacia, matéria do recente “Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil” (OAB), aprovado em 15 de outubro de 2015.
Exerço o ofício de advogado desde 4 de abril de 1961,
quando me inscrevi, provisoriamente, na seccional paulista da OAB, inscrição convertida em definitiva em 8 de
maio de 1962, sob o nº 13.050 (Lei nº 1.183/1950). Interrompi a advocacia ao ser nomeado secretário das Relações do Trabalho do Governo de São Paulo, em 1983, e a
ela retornei em 2002, após ter me aposentado como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Entre a Secreta-

ria do Trabalho e o Tribunal, fui ministro do Trabalho de
março de 1985 a março 1988.
Considero-me, assim, capacitado para transmitir algo
da experiência adquirida às novas gerações de acadêmicos de Direito e de advogados.
Para não retroceder demaiadamente, vou ao Código de
Processo Civil de 1939, elaborado por Pedro Batista Martins (Decreto-Lei nº 1.608 de 18/9/1939). Segundo Alfredo
Buzaid, citado por Frederico Marques (1958, p. 66), “o legislador pátrio primou em elaborá-lo segundo os princípios mais modernos da ciência do processo, consagrando
os princípios da oralidade, da concentração e da identidade física do juiz”.1
Dispunha o art. 2º que a propositura de ação judicial
condicionava-se à existência de legítimo interesse econômico ou moral. O art. 3º, por sua vez, prescrevia que
responderia por perdas e danos a parte que intentasse
demanda por espírito de emulação, mero capricho ou
erro grosseiro.
O Código Buzaid (Lei nº 5.869 de 11/1/1973), com pequenas variações, seguiu a mesma diretriz. Segundo o
CPC de 1973, entre os deveres das partes, e de todos aqueles que, de qualquer forma, participarem do processo estavam o de: I) expor os fatos ao juiz conforme a verdade;
II) proceder com lealdade e boa-fé; III) não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas
de fundamento: IV) não produzir provas, nem praticar
atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa; V)
cumprir com exatidão os provimentos e mandamentos e
não criar embaraços à efetivação dos procedimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final (art. 14).
O novo CPC diz o mesmo, embora de maneira dispersiva. O art. 5º ordena que “Aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé”. Nos artigos 79/81 encontramos as disposições relativas à responsabilidade das partes por dano processual.
Quem litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente,
responderá por perdas e danos (art. 79). Ao disciplinar a
atuação dos procuradores, o atual CPC poupou os advogados. Concedeu-lhes uma série de direitos, mas omitiu
responsabilidades e obrigações.
O advogado, como o médico e o juiz, tem sido alvo, ao
longo de séculos, de implacáveis críticas relacionadas à
falta de ética na profissão. É do célebre Padre Bernardes
a frase ácida e venenosa: “Porcos, entrai na pocilga, como
os advogados entram no inferno”. Do Poder Judiciário,
com humor e ironia alguém disse: “De Themis será lembrada; a história controvertida; ora peituda e vendada; ora
peitada e vendida”.
Ao longo das últimas décadas, o exercício da profissão
liberal sofreu profundas transformações. A figura, hoje
bastante comum, do advogado empregado e as sociedades de advogados, estão entre as mais importantes. O advogado empregado, cujo contrato é basicamente regido
pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas objeto do
Estatuto da Ordem, está presente em grandes empresas.
São frequentes as reclamações trabalhistas ajuizadas por
advogados empregados, quer no exercício do contrato, ou
após a demissão com ou sem justa causa. Segundo o art.
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18 do Estatuto, “A relação de emprego, na qualidade de
advogado, não retira a isenção técnica, nem reduz a independência profissional inerente à advocacia”. O mundo
real, porém, nem sempre corresponde à utopia legal. Dependendo do salário, para subsistência própria e da família, o advogado se vê forçado a abdicar da independência
para conservar o emprego.
O Estatuto cuida, também, da sociedade de advogados, cada vez mais encontradiça. Nesta esfera, exige-se
muita cautela. São por demais conhecidos os casos em
que a sociedade é disfarce para típica relação de emprego. Considera-se empregado, na definição do art. 3º da
CLT, “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário”. Participação mínima em grande
escritório, com determinação de horário, em regime de
subordinação pode mascarar vinculo empregatício, ao
qual o advogado se submete pela necessidade de exercer
a profissão.
O excessivo número de faculdades de Direito, criadas
sem critério, cujo improvisado quadro de professores é
de sofrível qualidade, onde as exigências para receber o
diploma são formais, coloca na rua, a cada semestre, milhares de bacharéis despreparados.
Enormes escritórios, organizados como sociedades de
advogado, praticam advocacia de massa, sobretudo na
esfera do Direito do Trabalho. Além de dezenas de associados, contratam advogados como empregados, para
elaborar defesas, cientes de que os clientes não serão bem
sucedidos.
Confinados em cubículos, conhecidos como baias,
munidos de microcomputador redigem iniciais, defesas,
recursos, como operários em linha de montagem. Quando o excessivo número de clientes e de processos torna
insuficiente o quadro de sócios ou de empregados, são
contratados “audiencistas”, mediante módica quantia
pela participação em audiência.
Comenta-se, nos corredores dos fóruns, sobre a existência de escritórios dedicados à aquisição de créditos,
cujos titulares, em geral reclamantes, não têm meios para
aguardar o desfecho da demanda. Se o fato é verdadeiro,
ou maledicência espalhada por inimigos da advocacia,
não tenho condições de saber.
É notícia corrente, também, de advogados inescrupulosos que se apropriam de dinheiro de clientes. Comenta-se que, de cada cinco processos na Comissão de Ética
da OAB-SP, pelo menos um resulta de denúncia de tal
natureza.
A inflação de advogados abalou o encanto que cercava a profissão. Inflação constatada por Eça de Queiroz,

quando disse, do amigo e companheiro de letras Ramalho
Ortigão, que se distinguia dos portugueses contemporâneos, por gozar de boa saúde e não ser bacharel.
O Código de Ética, recentemente renovado, é
necessário e indica, por si só, que a advocacia não foi reservada a beatos e santos. Dela se ocupam homens e mulheres que trazem dentro de si imperfeições e fraquezas
do ser humano. Assim como o Código Penal e os presídios
são indispensáveis, pois sem eles a criminalidade campearia solta, o Código de Ética sinaliza aos advogados no
sentido de que não devem ceder às fraquezas que os assediam diariamente.
Zelar pelo bom nome próprio, e pelo prestígio da classe, como ordenava o Código de Ética de 1934, é obrigação
elementar do advogado, sem distinções de idade, renome,
posição social e econômica, ou ramo do Direito no qual se
especializou.
Creio, entretanto, que o Código de Ética em vigor se
ressente de grave lacuna. Dispõe sobre o processo disciplinar de maneira minuciosa, mas carece de objetividade na aplicação de penalidades. O art. 61, salvo engano,
prevê as penas de censura e advertência. No capítulo que
trata do processo disciplinar, o Estatuto da Ordem determina que “O Conselho Seccional pode adotar as medidas
administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que
o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identidade”.
Não me recordo de haver tomado conhecimento de
suspensão, o que me leva a presumir serem raras tais situações, em desacordo com tudo que se ouve e se vê. O
sigilo que resguarda o infrator deve ceder lugar à publicidade do processo. Determina a Constituição da República
que advogar é função essencial à Justiça. Trata-se de atividade de relevante interesse social, equiparável ao serviço
público, aplicando-se-lhe os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Para encerrar, não posso deixar sem registro a repetida
ocorrência de casos de advogados submetidos a situações
constrangedoras, provocadas por juízes e membros do
Ministério Público do Trabalho. No legítimo exercício das
atividades ou não conseguem ser recebidos em audiência,
ou são impedidos da utilização de amplo direito de defesa, e do devido processo legal.
A agenda do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e das respectivas Seções Estaduais, mantidos com o pagamento de contribuições, mesmo por parte
de advogados sem recursos para fazê-lo deveria, a meu
juízo, incluir entre as preocupações dominantes os cuidados com a defesa da ética e das prerrogativas, para que a
advocacia readquira o prestígio desgastado.

ARQUIVO PESSOAL

NOTA
1 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. 1. ed., vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 66.

ALMIR PAZZIANOTTO PINTO é Advogado. Foi Ministro do Trabalho e Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
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LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ NO
PROCESSO DO TRABALHO
“O Novo Código de Processo Civil prevê que todos os sujeitos do processo obrigatoriamente devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva, além de participar do processo de acordo com boa-fé.”
 POR CARLA LOBO OLIM MAROTE e TÚLIO DE OLIVEIRA MASSONI
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O PROCESSO: A NARRATIVA DAS PARTES, A
RECONSTRUÇÃO DOS FATOS E A ETICIDADE
Ensinava F. Carnelutti (2015, p. 36) que o processo,
acima de tudo, é o sub-rogado da guerra, um modo de
domesticá-la. Para o mencionado autor:
O direito nasceu para que a guerra morresse. Estruturalmente, o processo é semelhante ao jogo, mas funcionalmente, à guerra. Ne cives ad arma veniant (‘para que os cidadãos
não cheguem às armas’), diziam os romanos: recorre-se ao
juiz para não recorrer às armas. Em suma: o processo é um
jogo terrivelmente sério.1

Em certa medida, o processo é um combate que, em
certos tempos e entre certos povos, é realizado com armas: o êxito do duelo reflete o juízo de Deus. Mais tarde,
os meios de combate se transformaram, a relação entre
vencer e ter razão foi invertida. Ocorreu que o vencedor
não era o que tinha razão, mas sim que quem tinha razão
era o vencedor.
Após traçar uma analogia entre o processo e a representação cênica, declarava o mestre italiano: “Posso afirmar, com precisão, que as regras do jogo não têm outra
razão de ser senão garantir a vitória a quem a mereceu”.2
O objetivo precípuo do processo, para Carnelutti, reside
em “depois de revolver o passado para remontar o curso
do tempo, o juiz tem de se dirigir ao futuro. Após estabelecer o que foi, tem de estabelecer o que será”.
A compreensão do processo como uma narrativa dialética, uma série de atos encadeados, lógica e cronologicamente, com vistas à reconstrução dos fatos e construção
da verdade tem ganhado terreno na moderna processualística. Nessa perspectiva foram os estudos do italiano
Michelle Taruffo (2012, p. 53-55), ao tratar das “narrativas processuais”, para quem “na perspectiva processual
pode-se tranquilamente considerar que as “histórias” que
são contadas em juízo são – ou pelo menos podem ser
tratadas como se fossem ‘narrativas’, eis que histórias e
narrativas são necessárias, tanto no contexto do processo como fora dele; isso porque são o instrumento principal através do qual fragmentos de informação esparsos e
fragmentários e “pedaços” de acontecimentos podem ser
combinados e compostos em um complexo de fatos coerente e dotado de sentido. Por outro lado, como já advertia o referido autor que:
[...] as histórias são perigosas e sujeitas à suspeição, vulneráveis à imprecisão, à variabilidade de versões, bem como a
manipulação na reconstrução dos fatos; e isso varia de acordo
como o ponto de vista dos sujeitos, seus interesses e seus escopos, que as relatam em um certo momento e em um determinado contexto.3

Há grandes dificuldades de o processo atingir seu
nobre fim e seu ideal de pacificar com justiça, em especial na busca da verdade real dos fatos submetidos à
apreciação judicial. Como assinala Taruffo, “um aspecto
frequentemente subvalorizado no tema das narrativas
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processuais é que o contexto do processo não compreende somente “uma” narrativa homogênea. Um olhar
mais atento ao processo na perspectiva da narrativa
mostra que, em realidade, este é composto por um número variável de histórias contadas por sujeitos diferentes, de modos diferentes e com escopos diferentes. Não
se trata somente da diferença entre sujeitos que falam
a partir de pontos de vista diferentes e em perspectivas
particulares. No processo, as histórias são narradas por
advogados com um espírito “adversarial”, estando em
contraposição entre si: o contexto processual tem a estrutura de uma controvérsia, e os advogados apresentam
esquemas alternativos e contraditórios”.4
Não obstante, em que pesem os sujeitos processuais, partes e advogados, estarem em posições contrárias
dentro do jogo, cada qual apresentando sua versão dos
fatos, tormentosa questão é justamente a dos limites
éticos para que defendam os seus respectivos interesses. Afinal, são “partes” no processo e, como já advertia F. Carnelutti (2015, p. 81), “o nome ‘parte’ se mostra
expressivo e feliz. Os litigantes são partes porque estão
divididos, porque, se vivessem em paz, formariam uma
unidade”’, e não uma fração. Diante disso, as provas
apresentadas exigem do juiz atenção, sagacidade, experiência e paciência para esse juízo de existência dos fatos
[...] Quando decide – o juiz – converte a hipótese em tese,
por adquirir a certeza de que ocorreu ou não um fato, ou
seja, por “certificar” esse fato”.5
Tema polêmico e que concerne à ética profissional
dos advogados diz respeito “se” e “em que medida” a
omissão voluntária ou a distorção dos fatos relevantes
em um processo seria legítima e justificada pela finalidade de vencer a causa. Em outras palavras, as formas com
que são narradas as histórias, já que são, elas mesmas,
“parciais” e aspiram a uma “pretensão de veracidade”,
bem como o reconhecimento judicial de “certeza” quanto aos fatos alegados.
A “Rule 11” dos EUA foi aditada com o objetivo de reforçar a responsabilidade dos advogados, mas não prevê
qualquer dever claro e explícito sobre a veracidade daquilo que o advogado diz. Ele somente deve atestar que,
com base em sua convicção, formada a partir de circunstâncias, as alegações e outras afirmações fáticas tenham
um suporte probatório (o que seja provável que tenham
tal suporte após a instrução do feito) a finalidade desta
norma é nitidamente sugerir que as alegações dos fatos
devam ser feitas seriamente e segundo a boa-fé; não se requer, entretanto, que sejam verdadeiras.6
No ordenamento jurídico inglês, impõe-se ao advogado um “duty of candor”, como previsto na “Rule 22.1”
das “Civil Procedure Rules”, de 1999, a qual exige que o
conteúdo fático dos atos do processo seja confirmado por
uma “declaração de verdade” jurada pela parte e pelo seu
defensor, sob pena de uma condenação por “contempt of
Court” nas hipóteses em que o juramento for falso.
Na Itália, o art. 14 do Código deontológico forense determina ao advogado um dever de veracidade, ao determinar que:

[...] as declarações prestadas em juízo relativas à existência
dos fatos objetivos, que sejam pressuposto específico para
uma medida do magistrado, e das quais o advogado tenha
total conhecimento, devem ser verdadeiras.

Nesse cenário é que se insere a “correttezza processuale”, porquanto hodiernamente consagrado é o fato de que
o princípio da lealdade advém, direta ou indiretamente,
dos comandos constitucionais.7
Parte da doutrina aduz que o ordenamento jurídico
português, notadamente após as Reformas ocorridas em
1995 e 1996, foi uma referência para o Novo Código de
Processo Civil brasileiro no que se refere à tutela da lealdade processual, seja por consolidada doutrina e avançada jurisprudência, seja pelo avanço da sua legislação no
controle do improbus litigator. Pondera Menezes Cordeiro (2011, p. 127) que “a aplicação geral do instituto do
abuso do direito no Direito processual civil surge, hoje, indiscutível”,8 porquanto não se pode considerar o processo
como «uma ilha de irresponsabilidade».
A respeito do dever de cooperação, lúcidas já eram as
ponderações de Ada Pellegrini Grinover, para quem:
Mais do que nunca, o processo deve ser informado por
princípios éticos. A relação jurídica processual, estabelecida
entre as partes e o juiz, rege-se por normas jurídicas e por
normas de conduta. De há muito, o processo deixou de ser
visto como instrumento meramente técnico, para assumir a
dimensão de instrumento ético voltado a pacificar com justiça. Nessa ótica, a atividade das partes, embora empenhadas
em obter a vitória, convencendo o juiz de suas razões, assume uma dimensão de cooperação com o órgão judiciário, de
modo que de sua posição dialética no processo possa emanar um provimento jurisdicional o mais aderente possível à
verdade, sempre entendida como verdade processual e não
ontológica, ou seja, como algo que se aproxime ao máximo da
certeza, adquirindo um alto grau de probabilidade.9

Não destoa dessa opinião Humberto Theodoro Jr. ao
defender que:
[...] a procrastinação maliciosa, a infidelidade à verdade, o
dolo, a fraude, e toda e qualquer manifestação de má-fé ou
temeridade, praticados em juízo, conspurcam o objetivo do
processo moderno no seu compromisso institucional de buscar e realizar resultados coerentes com os valores de equidade substancial e de justiça procedimental, consagrados pelas
normas constitucionais.

O processo judicial, enfim, tem muito de jogo, competição. Nessa disputa, é claro que “a habilidade é permitida, mas não a trapaça”. Daí a imposição do Código de
Processo Civil brasileiro de “deveres éticos das partes e
dos procuradores” e a punição severa às suas infrações”.10
Sob o atual enfoque publicístico do processo, as partes
atuam não apenas para garantir seus próprios interesses,
mas para alcançar a efetiva atuação da vontade da lei. Não
se trata de qualquer cedência quanto à matéria controvertida, mas apenas que haverá entre os sujeitos cooperação

eminentemente de caráter processual, cristalizada na capacidade das partes de contribuir para resolução da lide
com rapidez, eficiência e probidade.
Os sujeitos processuais cooperam entre si e com o juízo, para que o processo se desenvolva sem intercorrências
procrastinatórias, atuando de forma leal e sob estrita observância das regras processuais de conduta.
Os interesses divergentes que possam existir no confronto de pretensões não afastam o dever de todos pautarem a sua efetiva participação processual como colaboradores, agindo de forma leal e com boa-fé.
O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: SUA
PRINCIPIOLOGIA
O Novo Código de Processo Civil inovou ao conferir
grande importância aos princípios fundamentais do processo, consagrados na Constituição Federal de 1988.
A Constituição de 1988 trouxe nova visão ao ordenamento jurídico, ditando normas condizentes com o Estado Democrático de Direito. Segundo Humberto Theodoro
Junior, a Constituição assegura, entre outros valores, os
da segurança e da justiça. O seu art. 5º, antes de arrolar
discriminadamente os “direitos e garantias fundamentais, declara enfaticamente que “todos são iguais perante
a lei”, garantindo-se a inviolabilidade, entre outros, do
direito à segurança (caput), e à legalidade (inc. II), instrumentalizados pela garantia de acesso à justiça, para encontrar, em qualquer caso de lesão ou ameaça ao direito,
a solução adequada e efetiva (inc. XXXV)11.
Essa exaltação do processo justo (ou democrático),
dentro dos padrões do devido processo legal, também
surge com o novo Código de Processo, adequando-se à
principiologia constitucional que passa a ser o seu próprio fundamento de validade. Portanto, o devido processo legal, como direito fundamental do cidadão, tem seu
lastro expresso no novo Código, retirado da norma constitucional. Nesse sentido, o Novo Código de Processo Civil insere em suas “Normas Fundamentais” a imposição
de que “o processo civil será ordenado, disciplinado e
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil”.
Como decorrência da grande importância conferida
aos princípios fundamentais do processo previstos na
Constituição Federal, o novo Código de Processo Civil
apresenta, como importante marco estrutural, o princípio
da cooperação, exteriorização do dever geral de probidade processual.
O Supremo Tribunal Federal já há algum tempo vem
se pronunciando no sentido de que as partes devem agir
com lealdade, eis que esta decorre da garantia constitucional do devido processo legal, o qual:
[…] assegura que todo julgamento seja realizado com a
observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial,
no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal,
enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos
processuais […].12
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“Acreditamos que um maior diálogo entre os sujeitos do processo tende a revelar
com maior transparência o litigante dissimulado, aquele que, sob a aparência de
exercício regular das faculdades processuais, deseja um resultado ilícito ou reprovável moral e eticamente, procrastinando a tramitação dos feitos e causando prejuízos
à parte que tem razão.”
Reconhece-se que a atuação maliciosa ou temerária
das partes no processo pode pôr em perigo a outorga de
uma efetiva tutela jurisdicional, dificultando ou impedindo que seu objetivo seja alcançado.
Não é por outra razão que Luigi Paolo Comoglio (2004.
p. 385)13 considera que o controle ético e deontológico do
comportamento dos sujeitos processuais se afigura como
“matéria de ordem pública processual”, sendo imperiosa
a atuação proba e responsável de todos os sujeitos do processo, em permanente comunidade de trabalho (Arbeitsgemeinschaft ou ‘comunione del lavoro’)14.
Nessa esteira, o atual Código processual brasileiro consagra o dever de boa-fé no processo, em seu art. 5º, ao estabelecer que “aquele que de qualquer foram participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
A boa-fé, como expressão do princípio da cooperação,
deve nortear não apenas as partes litigantes, mas todos
os operadores do direito e auxiliares da justiça que participarem do processo (serventuários, peritos, assistentes
técnicos, testemunhas, e assim por diante).
Segue-se o art. 6º, no qual se consagra o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo: “Todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva”.
Trata-se de preceito de natureza processual, sendo
certo que eventual infração funcional deve ser investigada na via apropriada e de acordo com o regime legal de
cada carreira (OAB, conselhos profissionais de medicina,
engenharia, contabilidade, perícias etc.).
De acordo com Nelson Nery e Rosa Nery:
[...] não é ônus, mas dever de probidade e lealdade processual, que deve ser observado pelas partes e procuradores.
Caso a parte ou seu procurador descumpra o dever de probidade, fica sujeita à sanção repressiva do CPC 79 a 81, independentemente do resultado da demanda. O termo “parte” deve
ser entendido em seu sentido lato, significando todo aquele
que participa do processo, incluindo-se o assistente, o opoente, o litisdenunciado, o chamado ao processo15.

A redação deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual.
Devemos registrar, por outro lado, as críticas que foram formuladas por parte da doutrina quanto à figura
do ‘dever de cooperação processual’, notadamente seus
limites à luz do direito constitucional ao contraditório e à
ampla defesa, in verbis:
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O contraditório é um tributo à liberdade das partes no
processo — exercitada nos limites da lei, obviamente [...],
é um direito em favor dos litigantes contra o arbítrio estatal. Em outros termos: o contraditório traduz-se em direito
fundamental e, deste modo, sua observância (= dever de
cumprimento, de respeito) cumpre ao juiz, que representa
o Estado no âmbito do processo judicial”. Especificamente sobre o “dever de cooperação, criticam o seguinte: “É o
legislador, de modo sutil, depositando sobre as costas do
jurisdicionado parcela imprevisível do peso da responsabilidade que compete ao Estado por determinação constitucional [...] Escudado na cooperação, terá o juiz condições de
atuar solapando (ou relativizando) a ampla defesa das partes (CF-88, artigo 5º, LV), em interferência na liberdade que
possuem, elas e seus advogados, para elegerem as linhas de
argumentação narrativa e estratégica que melhor atendam
aos seus interesses.16

De todo modo, certo é que o novo Código de Processo
Civil traz em seu bojo a previsão de que a conduta dos sujeitos do processo devem se conformar com um comportamento leal e de boa-fé, ou seja, com a observância dos
princípios éticos.
Os elementos essenciais, enquanto definidores da
boa-fé, não diferem substancialmente, no processo civil,
tendo em vista o direito material, ainda que as consequências atribuíveis à boa-fé, no direito material, sejam normalmente diferentes, como leciona José Manoel de Arruda
Alvim Neto.17 Segundo ele, a regra reputada “matriz” no
direito alemão material (direito civil), tem uma validade
geral e encontra, também no direito processual, um lugar
assegurado. É elemento indicativo da boa-fé de que, todo
aquele que se comportar congruentemente, com uma
dada conduta socialmente, aceitável, estará de boa-fé.
O Novo Código de Processo Civil, a exemplo do Código
de 1973, procura fornecer elementos para balizar objetivamente o comportamento dos sujeitos processuais que
pode ser considerado como de má-fé.
No artigo 77 do NCPC estão arroladas as condutas definidas como sendo de boa-fé e exigidas das partes, de seus
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma
participem do processo. São elas: I – expor os fatos em juízo conforme a verdade; II – não formular pretensão ou de
apresentar defesa quando cientes de que são destituídas
de fundamento; III – não produzir provas e não praticar
atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do
direito; IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V – declinar, no primeiro momento

que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou
profissional onde receberão intimações, atualizando essa
informação sempre que ocorrer qualquer modificação
temporária ou definitiva; VI – não praticar inovação ilegal
no estado de fato de bem ou direito litigioso.
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato
atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem
prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da
causa, de acordo com a gravidade da conduta.
Por outro lado, no artigo 80 encontram-se descritas as
condutas representativas de comportamentos em desconformidade com a boa-fé. Nos termos deste artigo, litiga de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao
andamento do processo; V – proceder de modo temerário
em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar
incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Incidindo estas hipóteses, de ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos
que esta tenha sofrido e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (art. 77, § 2º,
do NCPC).
Ao comentarem o art. 80, do Código Civil de 2015, Nelson Nery Jr. e Rosa Nery aduzem que “alterar a verdade
dos fatos” consiste em “afirmar fato inexistente, negar
fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro”, um ato unilateral da parte que tem por objetivo
conseguir algo vedado por lei.18 E acerca da figura da “lide
temerária”, ensinam que:
[...] a norma veda ao litigante ou interveniente agir de
modo temerário ao propor a ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do processo. Proceder de modo temerário significa agir de forma açodada e anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão.

O artigo 81, por seu turno, prevê a consequência ao
litigante de má-fé: indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos e arcar com os honorários e despesas que
esta efetuou.
Como o interesse é público, o magistrado deve prevenir e reprimir os abusos cometidos pelos litigantes que
praticarem atos que atentem contra a dignidade da Justiça, podendo, logicamente, fazê-lo de ofício, vale dizer,
independentemente de requerimento da parte que se
considerar prejudicada.
A discussão que novamente surge com o recente Código é se as penas previstas nos artigos arts. 77, § 2º, e 81 do
NCPC, por condutas temerárias, podem ser impostas aos
advogados.
Mesmo antes do início da vigência do novo CPC já foram pronunciadas várias condenações por litigância de
má-fé impostas não apenas às partes, mas dirigidas a ad-

vogados, contra eles exclusivamente ou em solidariedade aos seus clientes. Nesse sentido, citam-se os seguintes
registros: i) reclamação constitucional ajuizada no STF,
em abril 2014, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em desfavor de decisão proferida por
juiz de direito do Juizado Especial da Comarca de Araras
(SP), que condenou advogados de uma ação declaratória ao pagamento de multa por litigância de má-fé; ii)
julgamento da ADI 2.652/DF pelo o Supremo Tribunal
Federal e na qual se afastou a condenação por litigância
de má-fé imposta a advogados; iii) decisões proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça, reformando decisões
que haviam admitindo condenações por litigância de
má-fé aplicadas a advogados (EDcl no AgRg no AREsp
6311/SP, REsp 1.247.820/AL, REsp 1.194.683/MG, AgRg
nos EDcl no Ag 918228/RS, REsp 1.173.848/RS); iv) pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho também
para reformar acordão proferido pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região que condenou advogado à litigância de má-fé sob o argumento de que teria alterado
a verdade dos fatos (RR-1060-75.2010.5.18.0181), entre
outros julgados.
Com fundamento no art. 70 da Lei nº 8.906, de 1994, os
Tribunais Superiores afastaram as condenações por entenderem que eventual conduta temerária dos advogados
em juízo deve ser apurada em ação própria por estarem
estes submetidos, no campo disciplinar, apenas ao Estatuto da Ordem dos Advogados.
O novo CPC, ao dispor que todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé, fez ressurgir a divergência a respeito
da legitimidade do uso do poder jurisdicional para penalizar advogados que, no exercício de sua atividade profissional, assumem, na visão subjetiva do juiz, postura atentatória à dignidade da jurisdição.
Se por um lado o Novo Código de Processo Civil prevê
o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo,
ou seja, partes e o juiz devem cooperar entre eles por meio
de diálogos e de comportamentos moderados na boa-fé
objetiva; por outro, indaga-se se autorizar o juiz a aplicar
aos advogados o pagamento de multas e indenizações por
ato atentatório ao exercício da jurisdição poderia impor
ao advogado a assunção de uma posição de submissão
em relação à magistratura, subversivo ao próprio sistema
cooperativo, no qual há divisão de papéis entre os sujeitos
processuais, nunca submissão.
A Constituição Federal, no art. 133, reconhece o advogado como indispensável à administração da Justiça e
lhe assegura a inviolabilidade dos seus atos e manifestações no exercício da profissão. Imposição de multas aos
advogados, sem respeito às garantias da ampla defesa e
do contraditório, cujo respeito é exigência para a própria
legitimação da atividade jurisdicional e do seu resultado,
também pode gerar – ainda que indiretamente – caráter
intimidatório que destoa das premissas cooperativas (democráticas) a todos aqueles que exercem a advocacia, atividade na qual a liberdade e a independência são predicados essenciais para o satisfatório desempenho na defesa
dos cidadãos.
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“A ausência de lealdade processual colabora para a morosidade processual, aumenta o
volume de trabalho dos órgãos judiciários e impede que se alcance uma solução justa
que elimine o conflito.”
Não raro, é tênue o limite existente entre uma situação
fática na qual o magistrado a interpreta como sendo um incidente inútil, infundado, desleal ou procrastinatório e que
deve ser penalizado com rigor por atentar contra a dignidade da justiça, enquanto para a parte e/ou para o seu advogado apenas se trata do exercício do direito à ampla defesa
e ao contraditório assegurado pela Constituição Federal no
devido processo legal, o qual não estaria sendo compreendido em toda a sua completude pelo magistrado.
De todo modo, buscando afastar essas situações e ampliar a higidez a qualidade da prestação jurisdicional, o
novo Código de Processo Civil impõe a aproximação do
juiz do processo às partes e a aos advogados por meio
do dever de cooperação. Estabelece deveres de esclarecimento pelo juiz dos pontos questionados ou obscuros
bem como consultas às partes com o fito de aclarar a sua
interpretação. Em contrapartida, impõe o dever de lealdade dos sujeitos processuais. Almeja-se, com essas mudanças e as novas regras, eliminar surpresas no iter procedimental do contexto traçado pelos envolvidos, com o
que se espera propiciar melhor uma solução mais célere e
adequada aos conflitos.
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O TEMA NA ÓTICA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
O tema da litigância de má-fé ganha especial destaque
ante a importância da prova testemunhal no curso do
processo do trabalho, como decorrência de um princípio
próprio do Direito do Trabalho que é o da “primazia da
realidade”, segundo o qual a realidade dos fatos prevalece
sobre a formalidade dos documentos.
Inúmeros têm sido os casos apreciados. E abusos,
como se pode imaginar, ocorrem de ambas as partes,
trabalhadores e empresas, e suas correlatas representações coletivas (sindicatos profissionais e sindicatos
patronais).
A Justiça do Trabalho declarou litigante de má-fé um
ex-empregado que moveu duas reclamações trabalhistas
contra o seu empregador, sendo que na segunda ação pedia o reconhecimento do vínculo de empregado por período no qual trabalhou em empresa diversa e com jornada de trabalho incompatível com a informada na petição
inicial. Por apresentar na segunda reclamação trabalhista
versão totalmente diversa da apresentada na petição inicial da primeira ação ajuizada, sua conduta foi capitulada
no artigo 80, incisos I, e II do NCPC, eis que restou com-

provado ter alterado a verdade dos fatos. Foi-lhe imposta
multa de 2% sobre o valor da causa, revertida à União (artigo 81, “caput”, NCP).19
Em 29 de julho de 2016, foi divulgado no site do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) que sua
2ª Turma manteve a sentença que condenou um motorista ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque entendeu que o trabalhador alterou a verdade dos
fatos para tentar obter vantagem financeira indevida. Na
ação, o motorista alegou que cumpria jornada de trabalho das 5h às 23h, mas, em audiência, ele declarou uma
jornada bastante inferior, de aproximadamente 10 horas
diárias. Ou seja, havia declarado na petição inicial uma
jornada “quase inverossímil” e bastante diferente da anotada nos pontos diários do veículo, tacógrafos e da relatada por ele e pelas testemunhas indicadas20.
Em outra ação, um ex-empregado foi apenado com
1% do valor da causa, porque reivindicou na Justiça
do Trabalho o direito de receber uma fortuna em horas extras, quantia essa que seria resultado do serviço
prestado para a empresa por inúmeros anos, sete dias
por semana, sem intervalos nem para se alimentar nem
para dormir. O juiz da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo Marcos Neves Fava, que analisou o pedido, declarou
que o Judiciário não pode reconhecer situações impossíveis, ao afirmar que:
Mentirosa a alegação da inicial. Com efeito, ainda que
laborasse, por exemplo, 20 horas por dia – carga já elevadíssima – mister que se alimentasse, no mínimo, uma vez
por dia. Negar sono – uma hora por dia, nos mais de 4 anos
da avença – e negar parada para qualquer intervalo – nunca gozou de folgas – é mentir, deslavadamente, em Juízo. E
quem mente acintosamente, não tem limites para continuar
inventado. (TRT 2ª Região – Processo 0445.420.060.890.2008 – Marcos Neves Fava JUIZ DO TRABALHO TITULAR DA 89ª
VARA DE SÃO PAULO)

A apreciação pelo magistrado da existência, ou não, de
uma mentira e da litigância de má-fé é uma questão que
exige muita sensibilidade e criteriosa avaliação.
Há situações em que simplesmente a resposta da parte ou da testemunha não corresponde à pergunta por ela
ser de interpretação dúbia ou por ausência de entendimento do trabalhador a respeito do que efetivamente
está sendo indagado. Citamos, como exemplo, uma ocasião em que o trabalhador, ao ser perguntado pelo magistrado “qual a sua jornada de trabalho?”, respondeu
que era das 9h às 18h, com uma hora de refeição, apesar
de ele ter postulado horas extras e juntado com a petição
inicial vasta documentação comprobatória do excesso
de labor. Ele mentiu em algum momento? Não. No seu
entender, a pergunta que lhe foi dirigida correspondia
ao horário de entrada e saída para qual foi contratado,
enquanto para a magistrada ele teria confessado a inexistência de trabalho além do pactuado com a empregadora. Conceitos jurídicos e perguntas a respeito de como

se desenvolveu o vínculo empregatício, para os leigos,
não são de fácil compreensão, o que merece ser avaliado
pelo juiz que conduz o processo, prestando o adequado
esclarecimento.
Em outras hipóteses, as partes e pessoas simplesmente não lembram com precisão dos fatos os quais, muitas
das vezes, já ocorreram há mais de um ou dois anos. Desejam prestar informações ao Poder Judiciário, mas simplesmente as suas recordações são névoas. Lembrar com
exatidão a jornada do trabalho do colega, se o colega desempenhava exatamente as mesmas atividades de outro
empregado, se o colega prestava contas, se nos relatórios
apresentados continham informações referentes à jornada, à comissão, entre outras informações, passa a ser tarefa árdua quanto maior for o tempo que decorreu entre o
fato e o momento do depoimento.
E mais, a percepção da realidade pelas pessoas é simplesmente diferente. A cobrança de metas, para alguns
trabalhadores, pode ser considerada natural do desenvolvimento de suas atividades, para outros, dependendo
da sensibilidade, pode ser interpretada como excessiva e
abusiva, a ensejar reparação por danos morais.
Haverá sempre fatos relatados de formas distintas e
em função de opiniões diferentes a respeito dos mesmos
acontecimentos. O que não se pode, entretanto, é admitir
que sirvam as declarações à prática da chicana, nem se
constituam em campo à desonestidade.
É evidente que se o autor alegar fatos manifestamente não verdadeiros na petição inicial e, neles baseado,
instaurar um processo, estará incidindo nas sanções
decorrentes do inadimplemento da regra do art. 79 do
NCPC. A parte deve dar uma versão completa dos fatos.
A ausência desse fato acarreta uma versão completamente distorcida, com vistas à obtenção de um resultado ilegítimo.
O mesmo se pode dizer se o réu (a empresa reclamada)
se opõe à pretensão do autor trazendo informação completamente falsa e destoante até mesmo dos documentos
por ele anexados aos autos. Afirmar que o reclamante
nunca realizou horas extras, quando nos recibos de pagamento trazidos aos autos com defesa há pagamento de
labor extraordinário, constitui má-fé. Alterar a verdade e
apresentar em juízo documentos falsos, com ânimo doloso, na intenção de induzir o juiz ao erro, também contraria os princípios da lealdade e da boa-fé que devem nortear a conduta das partes.
APRECIAÇÕES FINAIS
À luz do exposto, fácil é perceber que o tema ainda
comporta debates e aprimoramento, sendo certo que
abusos podem – como de fato ocorre – ser cometidos por
qualquer das partes litigantes.
O Novo Código de Processo Civil prevê que todos os
sujeitos do processo obrigatoriamente devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva, além de participar do processo
de acordo com boa-fé.
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MATÉRIA DE CAPA
Na seara trabalhista, o tema ganha especial relevo em razão da importância e do peso que tem a prova testemunhal.
Acreditamos que um maior diálogo entre os sujeitos do
processo tende a revelar com maior transparência o litigante
dissimulado, aquele que, sob a aparência de exercício regular das faculdades processuais, deseja um resultado ilícito ou

reprovável moral e eticamente, procrastinando a tramitação
dos feitos e causando prejuízos à parte que tem razão.
A ausência de lealdade processual colabora para a morosidade processual, aumenta o volume de trabalho dos
órgãos judiciários e impede que se alcance uma solução
justa que elimine o conflito.
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DIVULGAÇÃO

O DISCURSO DE ÓDIO
FUNDAMENTALISTA EM DESFAVOR
DA CULTURA AFRO - BRASILEIRA E
TRADIÇÕES POPULARES
“Bem nos relembra Tarcísio (2012), que Miguel Reale define cultura como sendo ‘o
conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói sobre
a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar-se a si mesmo’. É, desse
modo, o conjunto de utensílios e instrumentos, das obras e serviços, assim como das
atitudes espirituais e formas de comportamento que o homem veio formando e aperfeiçoando, através de história, como cabedal ou patrimônio da espécie humana.”
 POR AGENOR ALEXSANDER CARVALHO COSTA e MAURO DA CUNHA SAVINO FILÓ
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E

ste trabalho abordará a questão dos crescentes
ataques feitos em desfavor da cultura afro-brasileira, como surge o discurso de ódio fundamentalista em nossa sociedade e os seus resultados
danosos para o convívio social.
O debate sobre o surgimento e a definição do fundamentalismo religioso será proposto, assim como uma
abordagem sobre o fundamentalismo contemporâneo,
contraposto aos conflitos religiosos da atualidade. Continuará abordando o surgimento e a definição do discurso
de ódio, apresentando um estudo de casos reais. Transcreve-se ainda, o caso emblemático de Mãe Gildásia, o
qual motivou a criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.
Como conclusão, relembraremos nossos direitos e garantias, que nos conferem o acesso à cultura e à educação.
Não podendo, enfim, desconsiderar as questões afro-culturais, até porque elas também delimitam o próprio sentido das regras jurídicas brasileiras.
FUNDAMENTALISMO: SURGIMENTO E DEFINIÇÃO
Para adentrar o mérito do que seja o fundamentalismo, como nos lembra o professor Leandro Karnal (2012),
recorreremos a um breve trecho de sua obra, na qual ensina que:
[...] na análise do Alcorão, por exemplo, onde podemos encontrar passagens que proíbem qualquer violência; havendo
também passagens que a estimulam, como a Sura da espada.
Podendo igualmente pegar a Bíblia cristã e mostrar, por exemplo, um dos profetas judaicos assassinando um dos sacerdotes
de Baal (II Reis 10), posso tomar um aspecto do pensamento
de Jesus como quando ele diz “eu vim pela espada” (Mt. 10,34),
“eu vim trazer a divisão” (Mt. 10,35), “vim para separar o filho
do pai” (Mt. 10,35). Ou posso pegar um aspecto do sermão da
montanha, onde ele diz “bem-aventurados os pacíficos” (Mt.
5,9). (KARNAL, 2012)

Já Paulo Coelho nos diz que:
De todas as poderosas armas de destruição que o homem
foi capaz de inventar, a mais terrível – e a mais covarde – é a
palavra. (COELHO, 2011)

Assim sendo, “Tanto a Bíblia quanto o Alcorão têm
trechos de violência”, diz Eliane Moura da Silva, professora de história das religiões da Unicamp. “Maomé era
um guerreiro e um estadista em defesa da sua fé, mas não
há como negar que personagens do Antigo Testamento,
como Josué, líder dos judeus na conquista da Terra Prometida, também eram.” (BURGIERMAN et al, 2001)
Um primeiro princípio que precisamos estabelecer é o de
que o fundamentalismo é um princípio presente em todas
as religiões, não é um princípio especifico de uma religião,
há fundamentalistas hindus, há fundamentalistas judeus, há
fundamentalistas católicos, há fundamentalistas budistas, há
fundamentalistas islâmicos também, há fundamentalistas
sikhs e xintoístas, há fundamentalistas em todas as expressões
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religiosas. Talvez uma evidência de que exista um gênero
humano, seja a absoluta democracia com que a imbecilidade foi distribuída pela humanidade, ou seja, nenhum
grupo, nenhuma etnia, nenhuma classe social, nenhum grupo
social, nenhum período histórico foi mais ou menos imbecil
do que outro, quando tempos mais meios técnicos matamos
mais, quando temos menos meios, matamos menos.
Então não se trata jamais, de atribuir o fundamentalismo a uma religião, houve momentos, em alguns lugares, em
que uma religião era mais tolerante que outra, a exemplo: O
Islamismo em Córdoba no século XIX. Eles eram absolutamente tolerantes aos povos Guiné, aos povos Líbios, aos povos Judeus, aos Cristãos, houve momentos em que o islamismo era
a luz da civilização da tolerância, e houve momentos em que
o Cristianismo Liberal foi mais tolerante que o Islã especialmente no século XIX, estes momentos se alternam e não são
específicos de uma religião. (KARNAL, 2012 – grifos nossos)

Todavia, o termo “fundamentalismo” fica conhecido
no mundo ocidental com Curtis Lee Laws (1868-1946),
um pastor de uma Igreja Batista do Tennessee, que em
1920, no jornal Watchman-Examiner no qual era editor, que passou a ser chamado de “O Fundamentalista”,
Curtis Lee Laws, passou desta forma a combater as interpretações liberais da fé Batista, contudo o termo já
era usado desde o século XIX. Assim como é afirmado
por Leandro Karnal quando diz que “o fundamentalismo
nasceu no ambiente Batista do sul dos EUA. E durante
todo século XIX foi utilizado apenas no sentido positivo.”
(KARNAL, 2012)
No dizer de Leandro Karnal:
O batista é, na história das religiões cristãs, a fronteira entre
o Pentecostalismo e as religiões Protestantes tradicionais. Entre Luteranos e Pentecostais, na fronteira desse universo estão
os batistas, tão antigos quanto os luteranos, mas tão carismáticos e dados a curas como os pentecostais, o pentecostalismo vai enfrentar seu primeiro desafio quando no século XIX
alguns professores nos EUA começam a ensinar que o homem
descende de uma forma comum ao macaco, ou seja, o darwinismo começa ser difundido desde a publicação da origem
das espécies, o darwinismo dentre muitas de suas formas,
é um ateísmo cientifico, uma forma sofisticada de ateísmo.
(KARNAL, 2012)

E é ai que há o choque entre fundamentalismo e a interpretação liberal da Bíblia, conforme leciona Karnal:
Dentro dessas formas religiosas, desde muito cedo surgiu o embate entre a leitura literal da bíblia crista, da tradição judaico-cristã, e a leitura ampla liberal exegética. Ou
seja, a leitura interpretativa da bíblia costuma lembrar que
tudo tem estar inserido em seu contexto, como exemplo de
má citação da bíblia, alguns interpretes liberais costumam
brincar com a seguinte frase do salmo, a bíblia diz com toda
clareza, está escrito: “Deus não existe!” [...] Isto é um Salmo,
logo em seguida, no versículo seguinte: “Diz o insensato no
seu coração.” Ou seja, quando eu quero citar de má-fé, eu
cito exatamente como fazia o oráculo na Grécia, interpe-

lado sobre os reis quanto a uma guerra se a venceriam, o
oráculo de Delfos diz: “Vencerás não morrerás.” Como o
rei morre a família volta e cobra, e oráculo diz: “O que nós
dissemos foi: VENCERÁS NÃO, MORRERÁS.” [...] Ou seja,
uma pequena mudança pressupõe interpretação, qual o
primeiro princípio fundamentalista? A crença de que possa haver um espaço da religião que não possa ser interpretado, que seja pura fonte, pura revelação, que seja a direta
e expressa vontade de Deus, em revelações, em presenças
pessoais como fundador dos Mórmons, Joseph Smith, em
revelações através de profetas como Muhammad, ou revelações através de enviados como Moisés, ou seja, eu posso
resgatar o momento em que Deus falou diretamente comigo, essa é a crença fundamentalista. [...] E quem não o
faz isso, quem interpreta, quem faz uma hermenêutica, ou
seja, quem faz uma ampliação dessa visão, acaba traindo
uma vontade original. (KARNAL, 2012)
Todavia, o fundamentalismo não é privilégio de nenhuma religião, errado é não perceber os graus de que
certas religiões (reveladas e codificadas) se utilizam para
construírem seus argumentos pseudo-racionalistas para
dominar. Fundamentalista é nossa obsessão com a verdade, e por ela pagou caro o cristianismo e paga hoje qualquer tentativa de executar os planos de qualquer religião:
“unificar as pessoas”.
FUNDAMENTALISMO CONTEMPORÂNEO
De um sentido religioso batista do século XIX, como
visto no capítulo anterior, Leandro Karnal aponta que “o
fundamentalismo vai assumir no século XX uma gama
muito mais ampla, no exato momento em que os liberais
começaram a proclamar a morte de Deus, desde a filosofia de Nietzsche até o liberalismo laico do século XIX:
‘Deus está morto!’”
Segundo Karnal:
Este velho choque entre a teologia da morte de Deus no
século XIX, e os liberais adeptos da morte de Deus também,
assistem no século XX, uma explosão religiosa extraordinária.
[...] Em pleno Irã de 1979, a vitória da revolução Xiita, do Aiatolá
Khomeini, causa espanto pros norte-americanos, que tinham
apoiado Xá Reza Pahlavi, numa modernização absoluta no Irã,
para a construção de estradas, hospitais, na proibição do uso
de véus. E dados elementos modernos, os iranianos preferem
um governo teocrático, Xiita, de base islâmica. (KARNAL, 2012)

Mas não só o darwinismo e a interpretação livre vieram
a formar o primeiro embate ao fundamentalismo cristão.
Para Jeanne Callegari:
Tentativas de controlar a informação aparecem na História
desde a Antiguidade. Na Grécia e em Roma, políticos e sacerdotes se preocupavam com o que a população deveria, ou
não, pensar. (CALLEGARI, 2012)

O “cientista italiano Galileu Galilei, contrariou as crenças filosóficas e religiosas da época, idealizadas por Aristóteles” (OPINIÃO & NOTÍCIA, 2014), foi então “condenado

pela Igreja Católica no dia 22 de junho de 1633.” A Igreja
Católica também exerceu monopólio literário, inclusive,
as obras de Charles Darwin era uma das proibições:
O Index, como era chamada a lista, foi abolido em 1962 pelo
papa João XXIII, no Concílio Vaticano Segundo. Desde o início
do cristianismo, a Igreja, de alguma forma, tentava censurar o
que não devia ser lido pelos fiéis. No Livro dos Apóstolos, na
Bíblia, há frases recomendando a queima dos manuscritos supersticiosos. Os papas também se encarregaram de desaconselhar escritos tidos como nocivos. No século XVI, o pontífice
Pio V instituiu a Sagrada Congregação do Índice (Index), que
elaborou uma lista organizada das obras proibidas. A partir de
então, ela passou a ser atualizada periodicamente. Foram publicados, no total, 42 índices. Do século XIV ao século XX, os
livros só podiam ser impressos depois de passarem por um
censor indicado por um bispo, que lia a obra e julgava se ela
tinha algo que impedisse a publicação. “Não podemos julgar
a cultura de outras épocas com os critérios da nossa, mas não
há como justificar o fato de o Index ter sido mantido por tanto
tempo”, diz o antropólogo Benedito Miguel Gil, da Faculdade
de Filosofia Ciências e Letras, da USP. Eram vetadas as publicações que propusessem qualquer tipo de heresia, superstição
ou magia, que defendessem questões polêmicas como duelos
e obscenidades, ou que tratassem de assuntos religiosos sem
respeito. O prólogo do Index publicado em 1930 dizia que “os
livros irreligiosos e imorais estão, às vezes, redigidos em estilo atraente e tratam com frequência de assuntos que afagam
as paixões carnais e lisonjeiam o orgulho do espírito”. Faziam
parte da lista clássicos literários e científicos da cultura ocidental como O Espírito das Leis e Cartas Persas, de Montesquieu,
Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, e A Origem das Espécies,
de Charles Darwin. (O DIA A HISTÓRIA, 2015)

E ainda, mesmo que abolido o referido Index, seu espírito permanece no seio da Igreja Católica com a censura
da Opus Dei, como denúncia o Jornal-i (2015):
A organização da Igreja Católica tem uma listagem de
33.573 livros proibidos, com diferentes níveis de gravidade,
sendo que nos três níveis mais elevados encontram-se 79
obras de escritores portugueses, revela o Diário de Notícias.
José Saramago e Eça de Queirós são os mais castigados pela
‘lista negra’. (DN SOCIEDADE, 2013)

Neste ponto, como dito antes, podemos perceber os
graus em que certas religiões se utilizam de argumentos
pseudo-racionalistas para dominar as sociedades. Desde
os mais remotos pensadores e cientistas, condenados por
seu direito à liberdade de pensamento, ao surgimento dos
embates entre interpretação liberal, e o extremismo evangélico contemporâneo, está presente o fundamentalismo,
distorcendo o real sentido da palavra religião. Um fundamentalismo que obsta direitos e liberdades em nome do
domínio e dos interesses próprios, que incentiva o discurso de uns contra outros.
A seguir, relembraremos os resultados de um dos acontecimentos mais negativos desse fundamentalismo para
nossa sociedade contemporânea.
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CONFLITOS RELIGIOSOS FUNDAMENTALISTAS NA
ATUALIDADE
O mundo tecnológico e globalizado do século XXI é
abalado por movimentos em nome de Deus, e atentados
atribuídos ao fundamentalismo religioso. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos e o mundo assistiram ao sequestro de quatro aeronaves comerciais pela
organização fundamentalista islâmica al-Qaeda, no qual
duas delas foram atiradas intencionalmente contra o
complexo de edifícios na região de Lower Manhattan,
em Nova York, colidindo-as com as conhecidas Torres
Gêmeas, do World Trade Center, e ainda, um terceiro
avião de passageiros foi atirado contra o Pentágono, a
sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
Ainda segundo Karnal:
A partir dos ataques às torres gêmeas em Nova York, a partir da remodelação urbana de Nova York pelo fundamentalismo, o fundamentalismo começam a ser identificado como
um risco à civilização. O fundamentalismo torna-se sinônimo
de violência, torna-se sinônimo de destruição, de morte, de
problemas.
E este fundamentalismo, segundo Karen Armstrong, recria
na idéia cósmica de bem e mal, e acredita que sua religião é
o único caminho, ele vai se infiltrar praticamente em todas as
fés. [...] Lembrando, como exemplo superficial, que vários grupos fundamentalistas cristãos, invadem e matam médicos e
enfermeiras de clínicas de aborto nos EUA, porque são contra
o assassinato de crianças, aparentemente a favor da morte de
médicos e enfermeiras, e na defesa do feto matam adultos em
grande quantidade. Alguns membros deste grupos, chegavam a publicar listas na internet: “Estes já foram, agora faltam
estes...” São grupos em geral protestantes e católicos, que tiveram grande atuação na década de 70 e 80 quando a corte
suprema restaurou o direito aborto nos EUA, são fundamentalistas cristãos. (KARNAL, 2012)

O DISCURSO DE ÓDIO: SURGIMENTO E DEFINIÇÃO
Apesar de termos alguns Projetos de Lei quanto ao
tema, o assunto já é tratado pela Lei nº 9.459/1997, que
considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra as religiões. O defensor público Bruno Amábile
Bracco (2015), em seu trabalho “Carl Jung e o Direito Penal”, chega a ser cirúrgico quando toca no assunto:
Jung tem uma série de contribuições a dar não apenas
para o Direito, mas para a forma como cada um toca a própria
vida. A cada dia, temos a possibilidade novas escolhas e novos
caminhos. A cada dia, podemos encarar o sombrio espelho da
verdade, sem que, reféns do medo, corramos para vestir nossas fardas e nossas máscaras que nos parecem tão confortáveis. Máscaras se cravam em nossa carne e esquecemos quem
somos. O encouraçamento é a pior das prisões. O discurso de
ódio é o discurso dos encouraçados: discurso pronto, projetivo, que é simplesmente reproduzido a partir de nosso rosto
inerte, morto. (BRACCO, 2015)

De forma mais sucinta, Emerson Santiago (2014) bem
define:
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[...] o discurso de ódio é a mensagem que busca promover
o ódio e incitação à discriminação, hostilidade e a violência
contra uma pessoa em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição física ou característica. É usado para insultar, perseguir e justificar a privação dos
direitos humanos e, em casos extremos, para dar razão a homicídios. (SANTIAGO, 2014)

Ainda, segundo nos lembra Juliana Steck (2013):
Intolerância religiosa é crime de ódio e fere a dignidade.
O direito de criticar dogmas e condutas é assegurado como
liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e
tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou
de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis.
(STECK, 2013)

A seguir, abordaremos alguns acontecimentos atuais
danosos para nossa sociedade contemporânea brasileira,
originados em decorrência do discurso de ódio fundamentalista.
DISCURSO DE ÓDIO E VIOLÊNCIA CONTEMPORÂNEA
No Brasil, em novembro de 2014, pleno mês da Consciência Negra, a violência e a impunidade contra as religiões de matriz africana estampavam as manchetes de
alguns websites de notícias. Além da violência escancarada, uma notícia denunciava também a vigência de uma
guerra silenciosa, motivada pelo discurso de ódio de pastores evangélicos em desfavor das demais religiões afro
-brasileiras e o número alarmante de terreiros já atacados
no Brasil, como se vê no trecho doa matéria extraída do
jornal Zero Hora:
Um artefato explosivo caseiro foi jogado no pátio
de uma casa durante uma cerimônia de umbanda nesta
sexta-feira à noite, assustando as cerca de 10 pessoas presentes no terreiro de umbanda Tempo da Luz Divina, na Rua
Mario André Asa, no Moradas da Hípica, zona sul de Porto Alegre. Não houve feridos. [...] Oriani Azevedo da Rosa, 49 anos,
babalorixá da casa, registrou um boletim de ocorrência na 16ª
Delegacia de Polícia, assustado com a terceira ação contra o
local. Duas vezes antes, segundo da Rosa, pedras teriam sido
arremessadas contra a casa. – Se a pessoa é contra a religião,
tudo bem. Mas daí a jogar um artefato explosivo? Isso não é
apenas intolerância religiosa. É crime – disse ele. (ZERO HORA
NOTICIAS, 2014 – grifos nossos)

Em um segundo noticiário, logo no mês seguinte, em
pleno Dia da Consciência Negra, nova denúncia:
Recentemente, uma bomba foi jogada dentro de um
terreiro em Porto Alegre. Não foi um evento isolado. Ataques contra praticantes das religiões de matriz africana estão aumentando em todo o país. Uma das situações mais
graves acontece no Rio de Janeiro, onde, em muitas favelas,
Igrejas evangelizaram os chefes do tráfico e os pressionam
a acabar com terreiros e outras manifestações da cultura
afro-brasileira nessas comunidades. Um estudo da PUC-Rio

e do governo do estado aponta a existência de 847 terreiros
no Estado. Desse montante, 430 sofreram atos de discriminação e 132 já foram atacados por evangélicos. (MIER, 2014
– grifos nossos)

Sendo que, desde setembro do ano anterior, era noticiado pelo jornal i-Bahia que pastores estariam usando
chefes do tráfico para acabar com terreiros, expulsando
mães e filhos de santo de favelas no Rio de Janeiro:
Mães e filhos de santos foram expulsos de favelas no Rio
de Janeiro por traficantes que frequentam Igrejas evangélicas por não tolerarem a “macumba”. Segundo a reportagem
do jornal Extra, divulgada nesta quarta-feira, terreiros, roupas
brancas e adereços que denunciassem a crença já haviam sido
proibidas na região conhecida como Morro do Amor, no Complexo do Lins. (IBAHIA, 2015)

Fernandinho Guarabu, nascido em 20/11/1978, procurado por tráfico de drogas, associação para a prática de
tráfico ilícito de substância entorpecente (Art. 14, Lei nº
6.368/1976), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito e outros (Arts. 16 e 17, Lei nº 10.826/2003), cuja
função é ser chefe do tráfico na facção Terceiro Comando
Puro, com recompensa estipulada de R$ 10 mil, é apontado na matéria como um dos principais líderes do tráfico e
intolerância contra terreiros, como se vê:
Um dos mais conhecidos do Morro do Dendê, também no
Rio de Janeiro, o chefe do tráfico Fernando Gomes de Freitas, o
Fernandinho Guarabu, passeia pela favela com tatuagens com
o nome de Jesus Cristo e têm bíblias espalhadas pela casa. Segundo moradores, enquanto o morro for dominado por ele,
os muros da favela serão preenchidos por dizeres bíblicos e os
dez terreiros que funcionavam no local já deixaram de existir.
(IBAHIA, 2015)

Muito provavelmente motivados por discursos como
os do Pr. Feliciano, em que diz:
Profetizo o sepultamento dos pais de santo! [...] Profetizo o
fechamento de terreiros de macumba! (BHAZ, 2014)

E ainda justifica biblicamente preconceitos raciais, ao
afirmar que os negros são amaldiçoados. Numa clara demonstração do pensamento jusnaturalista medieval:
Em defesa protocolada no STF (Supremo Tribunal Federal),
o deputado Marco Feliciano (PSC-SP) reafirmou que paira sobre os africanos uma maldição divina e procurou justificar a
fala com uma afirmação que, publicamente, tem rechaçado: a
de que atrelou seu mandato parlamentar à sua crença religiosa. ]...] Feliciano é acusado de induzir ou incitar discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, sujeito a prisão de
um a três anos e multa. (SOARES, 2013)

Ou mesmo motivadas por atitudes igualmente impensadas anteriormente, como as do deputado Feliciano, ao
declarar-se inimigo de terreiros:

Neste dia uma frase marcou o início “de uma guerra”, porque com um sorriso no rosto o nobre deputado disse a todos
que nós estamos fazendo um holocausto com os animais, causando indignação das pessoas ali presentes, pois quando disse que os animais sacrificados para o nosso consumo, sentiam
muita dor, ao mesmo tempo em que reluzia um lindo par de
sapatos de couro legítimo, deixando claras a hipocrisia e também a intenção de ganhar votos dos militantes da proteção
animal. (OLUANDEJI, 2011)

Parece não ter fim a perseguição ao Candomblé, apesar de por reiteradas vezes intentarem a promulgação de
projetos de lei como o mencionado, na mesma proporção
têm sido vetados em razão de sua inconstitucionalidade,
mas, ainda assim, persistem dissimuladamente em perseguir a cultura afro-brasileira sob a alcunha da proteção
aos animais. Destarte, se faz relevante relembrar que Feliciano Filho, em março de 2012, conforme dito por Alessandro Oluandeji (2013), compareceu a uma:
Audiência aberta para discussão do Projeto de Lei 992/2011
que tenta proibir o uso de animais em rituais religiosos, mostrando sua inabilidade e oportunismo de voto esquecendo
que estava trajando lindos sapatos de couro. (OLUANDEJI,
2013)

Outra constante preocupação para a sociedade é a
contestável educação à qual são expostas crianças e
adolescentes dentro do entendimento das lideranças
evangélicas atuais. Leandro Beguci (2015) em sua matéria publicada na Revista Super Interessante, de setembro
de 2015, sobre o “extremismo religioso”, expõe o perigo
para a nossa sociedade contido no discurso de ódio do
Pr. Lucinho:
Ele é uma estrela da Igreja Batista da lagoinha, tradicional
instituição evangélica de Belo Horizonte. Nos últimos meses,
Lucinho pregou na Inglaterra, Espanha e Luxemburgo. Também foi para o Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba. Muitas
destas suas pregações têm ingressos esgotados. Ele é uma celebridade evangélica. (BEGUCI, 2015)

Pr. Lucinho ficou famoso depois que uma foto em que
aparece “cheirando”1 uma Bíblia, imagem divulgada nas
redes sociais, em 2013. O pastor que “cheirou” a Bíblia diz
que: “Se não for radical, não toca o jovem.” Na Igreja da
Lagoinha, Lucinho é responsável por evangelizar jovens e
adolescentes e se apresenta como se fosse um deles. Nem
de perto aparenta 43 anos. Também faz questão de se definir como um “Louco por Jesus”, uma versão “vida loka”
da puberdade.
Pr. Lucinho fez dessa definição tanto um slogan das
suas pregações, quanto um estilo de vida, infringindo
deliberadamente vários artigos do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), como iremos
analisar abaixo:
Num vídeo que circulou pelo Facebook neste ano, o pastor
aparece pregando em Belo Horizonte. Logo no começo, Luci-
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nho diz: “Outro dia em Belo Horizonte, falaram comigo: ‘Lucinho, vai ter Festa de Preto Velho.’ Eu falei, ‘ninguém me pediu.
Não aceito. Não vai ter.’” Então ele explica como estragar a festa
alheia. “Cheguei lá no meu grupo de jovens, chamei 20 jovens,
e falei: vamos dar um B.O. na festa de Umbanda.” E prossegue
com seu discurso: “Então fui no melhor departamento de qualquer Igreja. Fui falar com os adolescentes. Cheguei e falei “preciso de 20 malucos para das uma busca e apreensão no Preto
Velho.” (BEGUCI, 2015)

A priori, incidindo sob o crime tipificado como associação criminosa, e com agravante no seu parágrafo único
caso haja menores envolvidos:
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim
específico de cometer crimes:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a
associação é armada ou se houver a participação de criança
ou adolescente.

Prosseguindo, Lucinho conta como incentivou aos jovens à prática do ato:
O pastor ainda diz que os meninos aceitaram na hora. E
passa a gritar como a multidão que ouvia sua pregação: “Fica
velho, mas não fica idiota. Faz faculdade, mas não vira retardado mental. Não perde o sangue nos olhos. Não deixa as suas
letras te levarem a delirar. Não vira palhaço. Não é porque agora está vestindo uma roupinha engomadinha que não pode
dar uma busca e apreensão no capeta.” (BEGUCI, 2015)

Incidindo, também, em incitação ao crime:
Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.
Apologia de crime ou criminoso

Pr. Lucinho abertamente narra como aviltou a festa religiosa e as suas agressões:
Na sequência, ele conta como treinou os adolescentes ao
longo de 20 dias. Eles não podiam causar tumultos e deveriam
seguir as regras da dispersão: “Se der polícia, confusão, FBI, dá
o vazari2. Some.” E conclui: “O mais legal é você pegar gente
simples. Você pode desenhar Cristo na alma deles, melhor que
gente que você tem que desconstruir para depois construir”.
Missão dada, missão cumprida. No final do vídeo, o pastor
descreve como os adolescentes cercam a praça, a confusão
com a festa da umbanda, a chegada da polícia e como um dos
meninos depredou a estátua do Preto Velho. [...] Lucinho diz
que isso é prova da vontade divina, de que Jesus está guiando
cada um deles. (BEGUCI, 2015)

Ainda incidindo em crimes contra o sentimento religioso, dispõe o Código Penal que:
Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo
de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia
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ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou
objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é
aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à
violência.

Findando-se o ato com exposição do material ao público:
O vídeo abre para aplausos e gritos da multidão dentro
da Igreja Batista da lagoinha. Centenas de pessoas celebram
um pastor que acabava de contar como tinha formado uma
milícia adolescente para acabar com a celebração de outra fé.
(BEGUCI, 2015)

De acordo com o Código Penal, apologia de crime ou
criminoso é:
Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso
ou de autor de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.
Quadrilha ou bando

Como podemos observar no discurso do pastor se faz
nítido o incentivo de jovens adolescentes à prática de crimes de ódio, em total discordância com as premissas de
um sistema religioso, ou mesmo social, num total desrespeito ao compreendido por civilidade.
Pr. Lucinho atua, ainda, infringindo o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual prevê pena de
reclusão, de 1 a 4 anos. Essa modalidade prevista no ECA,
tem a ver apenas com o aliciamento de menores para a
prática de crimes:
Art. 244-B - Corromper ou facilitar a corrupção de menor
de 18 anos (dezoito) anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo a praticá-la. (Lei 8069 de 13 de julho de 1990)

Incluindo-se também a este rol de atos impensados do
Pr. Lucinho, em concurso material,3 o dano ao patrimônio
privado com a depredação da imagem do Preto Velho, homofobia, isso sem mencionar que a intolerância religiosa
é crime de ódio – inafiançável e imprescritível.
Mas o que mais preocupa é que:
Lucinho não é só um caso isolado de atitudes extremas
e linguagem beligerante dentro da comunidade evangélica.
Outro exemplo de intolerância e discurso de ódio é o pastor
Cezar Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Betesda, de
Campinas – SP, que disse em entrevista à Folha de São Paulo,
que tem todo o direito de pregar contra a umbanda e o candomblé porque, afinal, são duas religiões ‘em pecado’. (BEGUCI, 2015)

Além de toda luta em prol da liberdade religiosa, agora ainda é preciso de lutar contra estes “Gladiadores do
Altar” (MARQUES, 2015) formados pela IURD em pleno
século XXI. Abaixo podemos trazer outros casos, todos

“O que visamos aqui é o combate ao fundamentalismo extremista e ao seu discurso,
que dissemina e propaga o ódio contra outros segmentos religiosos e seus fiéis em
afirmações agressivas, promovendo o fanatismo religioso e sendo o principal autor de
barbaridades inaceitáveis ao convívio social.”

recentes, e com resultados absurdos em prol do fanatismo contemporâneo sustentado por estes líderes religiosos pentecostais, inclusive contra a Igreja Católica, como
recentemente denuncia Vanderlúcio Lucio (2014) em:
“Evangélicos queimam e urinam em imagem de Nossa
Senhora em Carrapateira” notícia veiculada pelo site jornalístico O Povo, e ainda, com a denúncia de Thais Oliveira (2014) ao site Hoje em dia: “Evangélico invade Igreja e
destrói imagens de santos em Sacramento”, isso nos remete a acontecimentos polêmicos, como o caso do bispo
Sérgio Von Helde, da Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD) que, no dia 12 de outubro de 1995, chutou a santa
católica em rede nacional, padroeira do Brasil, ou seja, é
um discurso que vem se repetindo com o tempo ao ser
promovido por novos adeptos pentecostais.
Justamente em meio a esse cenário e em decorrência
do tipo de discurso mencionado que a violência contra
segmento religioso diverso é instigada, que surge o caso da
menina, “Kaylane, de apenas 11 anos, praticante do candomblé, atacada à pedradas por um grupo de evangélicos”
(EXTRA, 2015). E, em apenas três dias posteriores ao ocorrido, ainda volta a sofrer ameaças e ofensas na porta do Instituto Médico-Legal (IML) de sua cidade, em companhia de
sua avó, ao fazer exame de corpo delito (EXTRA, 2015).
Também no Rio de Janeiro, à mesma época, um médium foi encontrado morto com sinais de espancamento,
em um caso que ainda não foi esclarecido (YAHOO, 2015).
E ainda no começo de junho de 2015, tivemos o infeliz caso de assassinato da Mãe Dede de Iansã que, aos
90 anos de idade, foi assassinada de forma premeditada
e cruel:
A Ialorixá mais idosa de Camaçari, foi mais uma vítima
da crescente intolerância religiosa que contamina o país. [...]
Tudo começou há cerca de um ano, conforme Ferrão relata,
a bendita “Casa da Oração” resolveu instalar-se nas proximidades do terreiro de candomblé. [...] Imediatamente após a
inauguração, estimulados por pastor Lucas, fiéis da seita
evangélica iniciaram rituais de hostilização à casa religiosa e
também à mãe Dede. [...] Comandados pelo fanatismo religioso, desordem pública, ofensas e perseguição a devotos
da religião de matriz africana, passaram a ser uma constante na Rua da Mangueira na localidade de Areias. [...] A
violência gratuita e incessante fez com que o caso fosse
parar na polícia. Com o registro de ocorrência na 26ª Delegacia de Vila de Abrantes, no último dia 15 de maio, foi determinada audiência para apurar a denúncia de ameaça, injúria e
intolerância religiosa. [...] No entanto, infelizmente, Mãe Dede
não conseguiu acompanhar a condenação dos culpados. [...]

Durante a noite do último sábado, 30, e a madrugada de
domingo, 31, fanáticos da seita, em transe coletiva, promoveram uma vigília de “Libertação” com o intuito de
reforçar as injúrias à sacerdotisa. [...]Horas a fio, aos berros
de “queima essa satanás, liberta senhor, destrói a feitiçaria”
integrantes da seita - alucinados - rogaram pragas, ameaças
e maldições para a dirigente do centro religioso de cultura
africana. [...] Como resultado, com muito medo e nervosa devido à gravidade dos impropérios - após noite sem dormir - a
nonagenária sacerdotisa sofreu infarto do miocárdio e faleceu
durante as agressões psicológicas. [...] Agora cabe a polícia e
à justiça buscarem apuração e condenação deste crime dolosamente premeditado de intolerância e injúria religiosa. (FERRÃO, 2015 – grifos nossos)

Como se não bastasse a dor pela perda da Mãe de
Santo mais velha da região, os filhos de santo do terreiro ainda foram ameaçados de morte pela liderança da
Igreja que promoveu este ataque, como noticia a Revista Livre “’Deus Mata’: pastora da Casa de Oração faz
ameaças de morte a discípulos de Yalorixá”, com trecho
transcrito a seguir:
Após a morte da Yalorixá Mãe Dede, o Terreiro de Oyá Denã,
localizado em Areias, município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), voltou a ser alvo de intolerância
religiosa na última sexta-feira, 31. [...] Desta vez foram feitas
ameaças de morte contra integrantes do templo religioso
de Candomblé. [...] De acordo com o policial militar, sargento
Joselito Sena Santana, presente no momento da ocorrência, o
ato delituoso foi cometido pela líder da Casa de Oração, pastora Edineide de Jesus dos Santos. [...] Também testemunharam
o ato, a Yalorixá Mãe Olina e o pastor Lindival Viana Santana.
(COELHO, A. 2015 – grifos nossos)

Finalmente, em outubro de 2015, foi prolatada a sentença, como veiculado pelo site Jornal Correio 24 horas.
Segundo a Justiça, os pastores da Igreja manifestavam intolerância religiosa, que, segundo os integrantes do terreiro,
resultou na morte da Ialorixá Mildreles Dias Ferreira, 90 anos,
em junho deste ano. Mãe Dedé de Iansã, como era conhecida, teria sido vítima de “uma noite intensa de manifestação de ódio por parte dos ministros da Igreja” em frente ao
terreiro. Durante a ação, ela passou mal, teve um infarto e
morreu. [...] A Justiça determinou que cada réu deverá pagar
a partir de R$2 mil de multa caso pratiquem atos de intolerância religiosa ou façam qualquer ofensa ao terreiro.
Ainda de acordo com a Defensoria, caso a Igreja não faça
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revestimento acústico em sua sede em até 30 dias e se abstenha de realizar culto fora das normas deverá pagar multa
a partir de R$5 mil por dia de atraso. (CORREIO 24 HORAS,
2015 - grifos nossos)

Anotamos que a sentença tratou apenas das injúrias
que, de fato, têm ação preventiva, mas quanto ao assassinato em decorrência destas, este foi apenas reconhecido,
sem a condenação dos autores ou mesmo dito algo sobre
danos morais sofridos durante quase um ano, período de
intensa tortura psicológica para os frequentadores, filhos
de santo e, familiares de Dona Maria Dede.
Outro exemplo recente deste descaso pelo assunto, e
também ignorância uma das expressões culturais formadora da cultura brasileira contemporânea, foi o juiz federal Eugênio Rosa de Araújo, titular da 17ª Vara Federal do
Rio de Janeiro, que ao decidir sobre uma ação em que o
Ministério Público Federal solicitou a retirada de vídeos
do Youtube que reproduzem o preconceito contra as religiões afro-brasileiras, o magistrado não se deu ao trabalho de analisar o mérito da questão e ainda afirmou que a
umbanda e o candomblé não seriam religião.
Abaixo, segue a leitura do referido trecho da sentença
e comentários:
[...] ambas as manifestações de religiosidade (umbanda e
candomblé) não contêm os traços necessários de uma religião
a saber, um texto base (Corão, Bíblia etc.), ausência de estrutura hierárquica e ausência de um Deus a ser venerado. [...] As
manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem
em religiões. (O DIA, 2014)

O juiz não voltou atrás, apenas considerou que:
[...] o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil,
demonstra, por si só, e de forma inquestionável, a crença no
culto de tais religiões. (ROMÃO, 2014)

Fechamos com as palavras da Ebomi Nice da Casa
Branca: “quando seus Deuses nasceram os nossos já estavam velhos”.
O CASO DE MÃE GILDÁSIA
Para Mary Caetana Aune (BAHÁ’Í, 2015) “O caso da
Mãe Gilda é um exemplo clássico de como a liberdade de
crença e a liberdade de expressão podem ser antagonizadas”. Ao visitarmos o site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) podemos recordar o
que aconteceu com Gildásia dos Santos e Santos, sendo
relevante relembrar do seu caso, visto que “mostra o desrespeito com que essas tradições são vistas ou recebidas.
Ataques de violência – incêndios, depredações, assassinatos, calúnias contra seus espaços, símbolos, casas, pessoas, são vividos cotidianamente pela população negra.”
(SEPPIR, 2013). E prossegue:
Mãe Gilda de Ogum fundadora do Ilê Axé Abassá de Ogum
em 1988, Terreiro de Candomblé localizado nas imediações da
Lagoa do Abaeté, bairro de Itapuã em Salvador. [...] Foi inicia-
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da no Candomblé em 1976 no Terreiro de Oya, ao completar
sete anos de iniciada na religião recebe o cargo de yalorixá e
em 06 de outubro de 1988 registrou seu Terreiro de Candomblé, o Axé Abassá de Ogum, de nação Ketu na Federação do
Culto Afro. Mãe Gilda foi uma ativista social e se destacou pela
sua personalidade forte e grande participação em ações para
a melhoria do bairro de Nova Brasília de Itapuã. [...] Ela era
hipertensa e teve um ataque cardíaco após ver sua imagem
utilizada sem autorização, em uma matéria do jornal evangélico Folha Universal, edição 39, sob o título “Macumbeiros
Charlatães lesam o bolso e a vida dos clientes”. O texto não era
menos ofensivo e agredia as tradições de matriz africana, das
quais Gildásia era representante. [...] Com a saúde fragilizada
em decorrência de agressões morais ocasionadas por intolerância religiosa, Mãe Gilda faleceu em 21 de janeiro de 2000,
deixando seu legado com sua filha Jaciara Ribeiro dos Santos,
que moveu uma ação contra a Igreja Universal do Reino de
Deus (IURD), por danos morais e uso indevido da imagem.
(SEPPIR, 2013)

Mãe Gilda de Ogum se foi, mas é homenageada todos
os anos por meio da lei. A seguir, trataremos de uma importante data para o combate à intolerância religiosa no
Brasil, uma data de extrema significância para a busca por
uma dignidade afro-religiosa.
DIA NACIONAL DE COMBATE À INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA
O dia 21 de janeiro, conforme a Lei nº 11.635, sancionada pelo ex-presidente Lula em 2007, é instituído como
o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, prestando homenagem à Iyalorixá baiana Gildásia dos Santos
e Santos, que faleceu em 2000, vítima de um enfarto em
decorrência do uso indevido de sua imagem, conforme
acompanhamos anteriormente.
De acordo com a SEPPIR, “falar em intolerância religiosa e ter um dia para provocar a reflexão sobre o tema é
importante, mas não encerra o debate”. É preciso reafirmar este combate diariamente, relembrar cotidianamente a contribuição da cultura afro-brasileira e ultrapassar
as fronteiras do nosso comodismo, que não nos permite
enxergar esta realidade brasileira:
Para Silvany Euclênio, secretária de Políticas para as Comunidades Tradicionais, da Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (SEPPIR), falar em tolerância não vai resolver a negação e a coisificação que recai sobre a população
negra brasileira. [...] Silvany defende que já está na hora de se
garantir o direito constitucional das pessoas vivenciarem livremente a sua cultura. (SEPPIR, 2013)

Não basta um dia em especial para combatermos a
intolerância religiosa, devemos combatê-la diariamente,
visto que “a liberdade religiosa é um patrimônio social da
humanidade que precisa ser devidamente resguardado, e
isso também inclui o direito de não seguir qualquer credo, ou mesmo não ter crença na existência de nenhuma
divindade”. Babalaô Ivanir dos Santos (2015) afirma que
a importância do Dia Nacional de Combate à Intolerân-

cia Religiosa vai além e se dá por ser este o momento de
reunir setores da sociedade para tratar sobre responsabilidades e respeito:
A gente já viu onde o ódio pode chegar, como nos casos
da Nigéria e da França. Não é um momento de acirrar o ódio,
nem de acirrar extremos. Esse é o momento de chamar todos
os setores para a responsabilidade numa agenda comum e o
respeito à liberdade religiosa; respeito de quem não quer ter
religião; e à liberdade de expressão. (SANTOS, 2015)

Já Mariana Tokarnia (2015) cita Lúcia Xavier, ao afirmar que:
No ano passado, tivemos diferentes ações contra a intolerância religiosa, como manifestações, publicação de vídeos.
Não acho que diminuiu imediatamente, mas os grupos têm
reagido. Não quer dizer que tivemos menos invasões de casas
e agressão pela não permissão do uso de indumentárias em
espaços públicos.

DAS TENTATIVAS E AÇÕES EM PROL DO RETROCESSO
À LIBERDADE RELIGIOSA
Como pudemos observar ao longo deste trabalho, num
delineamento sobre a evolução histórica, a sociedade brasileira obteve significantes vitórias rumo a uma autêntica democracia, como a recente inscrição da capoeira na
Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade, pela UNESCO, em 25 de novembro de
2014, a criação do SEPPIR, promulgação do Estatuto da
Igualdade Racial, mas ainda há muito a ser feito para que
tenhamos de fato um Estado verdadeiramente laico, ou
pelo menos mais justo para com sua própria diversidade, principalmente no que se refere ao fundamentalismo
evangélico e suas tentativas de uma nova união, agora
entre o Estado e a Igreja Evangélica, seus crescentes atos
de intolerância e promoção ao preconceito que aqui serão
expostos e que, certamente, constituem um retrocesso ao
Estado Democrático de Direito, haja vista todas as conquistas que alcançamos.
Frisamos que este trabalho não visa atacar nenhuma
crença, mas sim demonstrar o quão prejudicial foi a manutenção de uma aliança entre Estado e Igreja, por mais que
tenha influências em nossa sociedade e promova melhorias
e obras sociais. A promoção de uma religião em detrimento
de outras tantas ignoradas é formalmente uma afronta à diversidade cultural nacional, assim como seria o revés.
E não só os evangélicos visam esse retrocesso, citamos
o então deputado estadual Fernando Capez (PSDB) que,
em agosto de 2014, na Assembleia Legislativa de São Paulo, defendeu uma aliança entre Estado e Igreja quando
entrevistado pelo site gospel:
Capez falou sobre a influência da Igreja na sociedade.
“Uma sociedade menos violenta, menos conflituosa, menos
materialista, mais harmônica. O resultado social é indiscutível
quando existe a aliança entre Estado e Igreja”
Ele citou alguns índices de melhorias na sociedade e frisou
a importância de ter Igreja e Estado aliados em prol de um

mesmo objetivo. “Mesmo em um Estado laico, sem religião
oficial, todo homem público, visando e objetivando os benefícios para a sociedade, tem o dever de apoiar a atuação dessas
Igrejas”, afirmou. (GUIAME, 2014)

Lembramos ainda que a mesma influência social, melhorias e obras assistenciais são encontradas em outras
religiões que não a Igreja Católica. Porém, quase sempre
ignoradas pela mídia. Assim sendo, o mesmo trabalho
exercido pela Igreja também é realizado pelos terreiros
de Candomblé, como em Belo Horizonte, onde a Inzo4 da
Makota5 Celinha Gonçalves recolhe e distribui anualmente cestas básicas para comunidades carentes da região
metropolitana. Também os grupos culturais afro-brasileiros como Afoxé Bandarêrê, de Belo Horizonte, a União
do Morro, a Alforria, o Arêrê de Conselheiro Lafaiete, entre outros que contribuem, e muito, com suas oficinas de
dança, de música tradicional e palestras, afastando milhares de jovens de periferia das garras da criminalidade
e da violência urbana, além de contribuir para a formação
da cidadania de jovens, ainda mantém viva sua referência
cultural e ancestral africana.
Portanto, torna-se vaga a justificativa para uma nova
aliança entre Estado e Igreja com base na defesa do deputado Fernando Capez, esquecendo-se de que os mesmos
benefícios podem ser encontrados noutras religiões que
não a Igreja Católica.
Mas o que nos preocupa, significantemente, é o avanço
pentecostal:
[...] os dados do censo 2010 mostram que há 42 milhões
de evangélicos no Brasil. Um em cada cinco brasileiros segue
uma entre as milhares de Igrejas espalhadas pelo país. Só que
algumas lideranças evangélicas se esquecem da época em que
a democracia os protegeu. Afinal, democracia não é um regime
da maioria contra as minorias. Um dos méritos da democracia é
proteger as minorias contra a maioria. (BEGUOCI, 2015)

A ANOMIA PENAL E A NECESSIDADE DE NOVOS
DISPOSITIVOS LEGAIS
Nas palavras do professor da Faculdade de Direito de
Conselheiro Lafaiete (MG) Tarcísio Henrique Filho:
Não há sociedade humana que consiga evitar mudança
cultural e, é esta precisa observação que torna essencial compreender o sentido jurídico de cultura. Estes conceitos surgem
das diferentes formas com que organizamos nossas vidas. [...]
O Direito deve acompanhar as transformações e perceber os
anseios da sociedade hodierna e, nesse sentido, muito acrescenta o Movimento Alternativo que defende a aplicação de
um Direito mais justo e que não se resume à lei positivada
pelo Estado. [...] O próprio ordenamento jurídico reconhece a
necessidade da observância dos clamores sociais, como reza
o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil: “Na aplicação
da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum. (HENRIQUE FILHO, 2014)

O direito deve acompanhar a sociedade e, portanto, na
linha do que sustenta Laplatine, “somos diferentes nas
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formas de organizar, viver, produzir, se expressar, comunicar e pensar”. Por isto, justifica-se a criação de leis especificas para atender às diferenças.
Malgrado termos garantias à liberdade de crença em
nossa Magna Carta, nossa legislação penal dedica apenas
um artigo, em um único capítulo, para um assunto que
deveria merecer maiores cuidados, haja vista a maior frequência e gravidade ainda nos tempos atuais da violência
em decorrência ao discurso de ódio.
A nosso ver, não basta punir o infrator que escarnece
de alguém publicamente por motivo de crença ou função
religiosa. É preciso punir com maior rigor quem prega e,
assim, doutrina aos seus, como biblicamente lícito, sobre
a prática de ações como as mencionadas no art. 208 do
Código Penal.
Citaremos também um trecho da lei que dispõe sobre
os crimes de preconceito e intolerância (Lei nº 9.459/1997,
que alterou o artigo 1º e 20 da Lei nº 7.716/1989):
Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de
1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Os esforços para a criação de uma legislação mais democrática no que diz respeito à cultura afro-brasileira são
visíveis. Temos vigente, desde 1972, o Estatuto da Igualdade Racial:
[...] a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, realizada em 2005, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial,
realizada em 2003, Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural, editada em 2001, a Convenção para a Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, realizada em 1972;
e a Convenção Relativa às Medidas a Serem Adotadas para
Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência
de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais, realizada em
1971. (FILHO, T. 2012)

Apesar da deficiência em nossa legislação penal, existem diferentes documentos nacionais e internacionais sobre a questão, como a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que, sobretudo, demonstra a importância da
questão para a humanidade.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos 58 Estados-membros das Nações Unidas, em
10 de dezembro de 1948, no Palais de Chaillot, em Paris
(França), definia a liberdade de religião e de opinião no
seu artigo 18:
Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar
de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela obser-
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vância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. (ROZENDO, 2015)

O que falta, portanto, é a efetivação dos direitos e garantias já positivados. Enquanto não houver esta efetividade, de nada adiantarão sancionar inúmeros outros
artigos ou extensos documentos de lei, que na vida real
são ignorados por completo, em nome de um pensamento jusnaturalista ultrapassado, que legitima uma
suposta lei divina como sendo superior às leis positivadas pelo Estado.
Isso nos permite afirmar que os negros brasileiros e sua
cultura não precisam ser tolerados, mas sim respeitados.
CONCLUSÃO
Podemos concluir que todas as religiões são fundamentalistas – obedecem a certos fundamentos – e com o
candomblé não seria diferente. Malgrado para alguns sua
natureza seja animista,6 o candomblé, qual for sua nação,7
irá se basear em fundamentos religiosos, por exemplo, a
filosofia yorubana transmitida pelo oráculo Ifá8, a filosofia
Ubuntu9, além de uma gênese e ensinamentos próprios.
Logo, o que visamos aqui é o combate ao fundamentalismo extremista e ao seu discurso, que dissemina e propaga
o ódio contra outros segmentos religiosos e seus fiéis em
afirmações agressivas, promovendo o fanatismo religioso
e sendo o principal autor de barbaridades inaceitáveis ao
convívio social. Nos dizeres de Karnal:
Não há nada mais antigo na história humana quanto a religião. Lembrando que nas cavernas do paleolítico anterior,
[...] em Altamira e Lasco, junto com as primeiras pinturas, ainda antes de sistemas sociais, já identificamos enterros rituais,
ou seja, ao enterrar um corpo de forma ritual estou dizendo,
que aguardo algo distinto da pura matéria. Significa que antes do Estado, antes das classes, antes da escrita, muito antes
da agricultura, o homem tem características religiosas. Para
os fenomenólogos, para aqueles que trabalham com a escola da Fenomenologia isso caracteriza o “Homo religiosus”.
(KARNAL, 2012)

Se pudermos analisar a cultura afro-brasileira em todos seus “enfoques”, como bem nos ensina o professor
Tarcísio Henriques Filho, em seu livro “O Sentido Jurídico
de Cultura”, ficaria fácil compreender a importância da
questão para o Direito. Afinal, ele se preocupa ou trata de
comportamentos, encontra-se ligado a “padrões de conduta” ou a valores, crenças, ideias e atitudes, já que é próprio do Direito controlar determinados comportamentos
e assegurar que outros sejam observados:
Toda sociedade engloba um conjunto de conhecimentos,
crenças, valores e normas de comportamento que, embora
seja uma herança acumulada do passado, continuamente, a
cada geração, vai-se aperfeiçoando. (HENRIQUES FILHO, 2012.
p. 21)

Mesmo em sociedades mais simples os antropólogos
se deparam com o fenômeno jurídico. Nesta pesquisa,

partem de uma concepção restrita do Direito, considerando-o “como o campo das sanções legais, que em uma
sociedade estão organizadas de acordo com funções e
regras bem definidas, o que implica na existência de sociedades e instituições que garantem seu cumprimento”.
Se é assim em sociedades “mais simples”, disto também
podemos depreender a importância de uma mitação precisa
das questões culturais, já que só através delas podemos compreender de modo adequado o papel das sanções legais, das
“funções e regras bem definidas”, ou, como aponta Geeertz,
antropólogo norte-americano, o sentido do “conjunto de mecanismos de controle” social, que são marcas da própria cultura. (HENRIQUES FILHO, 2012. p. 47-48)

Bem nos relembra Tarcísio (2012), que Miguel Reale
define cultura como sendo “o conjunto de tudo aquilo
que, nos planos material e espiritual, o homem constrói
sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer
para modificar-se a si mesmo.” É, desse modo, o conjunto de utensílios e instrumentos, das obras e serviços,
assim como das atitudes espirituais e formas de comportamento que o homem veio formando e aperfeiçoando,
através de história, como cabedal ou patrimônio da espécie humana.
A nossa própria Constituição, no caput do art. 216,
abriga tais contornos de cultura, quando, antes de mencionar alguns dos componentes do patrimônio cultural
do país, assevera que ele é formado pelos “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira”.
A cultura, em seu sentido jurídico, envolve uma clara “referência” a valores importantes para a compreensão de uma
dada sociedade. (HENRIQUES FILHO, 2012. p. 51)

No caso da Constituição, como transcrito no artigo acima, estes valores estão associados à “identidade, à ação,
à memória” daqueles grupamentos que deram origem ou
que formaram nossa sociedade, como no caso dos povos
tradicionais de terreiro. No dizer de Henriques Filho:
Nesta acepção podemos enxergar aqueles contornos que
o Prof. Reale atribuiu à cultura e, porque ela é essencial para
compreensão de uma dada sociedade, somente através dela
se pode estabelecer de modo efetivo e eficaz para que as leis
possam alcançar seu propósito de nortear a ação humana
nessa mesma sociedade. (HENRIQUES FILHO, 2012. p. 52)

É possível estendermos um longo debate acerca da
contribuição afro-brasileira como influência formadora da atual cultura brasileira, seja para com a nossa língua portuguesa, ou culinária, na religião, música,
dança, teatro, novelas, literatura etc. Todavia, selecionamos a relevante citação do trecho encontrado na

obra de Gilberto Freyre (2006), quanto ao importante
papel da mulher índia e negra, para a democratização
social do Brasil:
A índia e a negra-mina a princípio, depois a mulata, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de democratização social do
Brasil. Entre os filhos mestiços, legítimos e mesmo ilegítimos,
havidos delas pelos senhores brancos, subdividiu-se parte
considerável das grandes propriedades, quebrando-se assim
a força das sesmarias feudais e dos latifúndios do tamanho de
reinos. (FREYRE, 2006. p.33)

Ou ainda, antes que esqueçamos, no que se refere à
pugna do escravo no empenho da mão de obra do sistema
colonizador, relatando com isso o fruto das mãos negras
que arquitetaram o nosso país, Freyre ensina que:
A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. Donos das terras. Donos das mulheres. Suas casas representam
esse imenso poderio feudal. “Feias e fortes”. Paredes grossas,
Alicerces profundos. Óleo de baleia. Refere uma tradição nortista que um senhor de engenho mais ansioso de perpetuidade não se conteve; mandou matar dois escravos e enterrá-los
nos alicerces da casa. O suor e às vezes o sangue dos negros
foi o óleo que mais do que o de baleia ajudou a das aos alicerces das casas-grandes sua consistência quase de fortaleza.
(FREYRE, 2006. p.38)

Yeda Pessoa de Castro (2015) nos relembra um pouco
mais sobre a influência das tradições e culturas dos negros no Brasil, em especial na exclusividade que trouxeram à língua que falamos, ao afirmar que “a língua portuguesa que falamos é culturalmente negra”.
Já Scarrone afirma que:
Não podemos generalizar. A cultura brasileira é em parte negra, mas depende do grau de presença africana pelas
várias regiões. Mas a língua portuguesa que falamos, sim:
esta é culturalmente negra. Ela é resultado de três grandes
famílias linguísticas: a família indo-europeia, com a participação dos falantes portugueses, a família tupi, com a participação dos falantes indígenas, e a família níger-congo, com
a participação dos falantes da região subsaariana da África.
(SCARRONE, 2015)

Por fim, parafraseando o professor Tarcísio para conclusão deste trabalho, reafirmamos que: o Direito não
pode, enfim, desconsiderar as questões afro-culturais, até
porque elas também delimitam o próprio sentido das regras jurídicas brasileiras, na medida em que, resultante de
um processo dinâmico, a cultura afro-brasileira e sua longa história, fornecem o contexto necessário para a aplicação e interpretação das regras jurídicas, principalmente
no sentido de salvaguardá-la como patrimônio nacional e
herança para nosso legado.
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NOTAS
1 Ato de inalar cocaína por vias nasais, cheirar, aspirar.
2 Vazari: vazar, dar linha, sair fora, ir embora.
3 Dá-se concurso material quando o agente pratica dois ou mais crimes, mediante mais de uma conduta.
4 Nome dado aos terreiros de Candomblé nação Angola.
5 Ekedy, Ajoiê e Makota são nomes dados para “Zeladora dos Orixás, Vuduns, Minkisi”.
6 Animismo (do latim animus, “alma, vida”) é a visão de mundo em que entidades não humanas possuem uma essência espiritual.
7 Candomblé, diferente doutras tradições afro-brasileiras, é dividido pelas principais nações que aqui chegaram, sendo estas: Angola,
Kongo-Angola, Keto, Djeje, Djeje-Nagô.
8 Ifá (em yoruba: Ifá) é o nome de um oráculo africano e também uma filosofia.
9 Ubuntu é uma antiga palavra africana que significa algo como “Humanidade para os outros” ou ainda “Sou o que sou pelo que nós somos”. A distribuição Ubuntu traz o espírito desta palavra para o mundo do software livre.
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ENFOQUE

A SITUAÇÃO AINDA VAI PIORAR
MUITO, E POR MUITO TEMPO,
ANTES DE TER ALGUMA MELHORA
“Dificilmente o novo governo Temer, pressionado, de um lado por capitalistas e rentistas que exigem a diminuição do Estado e o corte de despesas públicas e, de outro,
por uma base parlamentar que apenas ganha solidez em torno de cargos e benesses
públicos, conseguirá tirar o país da crise que o imobiliza.”
 POR JULIO ROBERTO DE SOUZA PINTO

A

Citação do Dia da edição de 11 de maio de
2016do New York Times foi a seguinte frase do
jornalista Josias de Souza: “Se alguém ainda
pensa que as instituições estão funcionando,
é cínico ou cego” (tradução livre do inglês). Souza ob-

44

REVISTA JURÍDICA CONSULEX - ANO XX - Nº 469 - 1º DE AGOSTO/2016

viamente se referia às instituições políticas do Brasil,
mas o mesmo se pode dizer das instituições políticas
dos Estados Unidos – como bem ilustra a atípica e deprimente campanha presidencial em curso – e do resto
do sistema-mundo.

ARQUIVO PESSOAL

A cultura política que se tornou hegemônica na modernidade foi forjada ainda no século XVI, com o Renascimento, mas foi no século XVIII, com o Iluminismo, que ela veio a adquirir a forma com que controlou
as mentes e os corações nos dois séculos seguintes.
Jean-Jacques Rousseau foi um de seus principais artífices. Rousseau se lançou ao desafio de engendrar um sistema político que garantisse democracia num ambiente
em que a propriedade privada gerava desigualdade. A
solução a que chegou foi a representação política. Para
ele, essa representação seria gerada pela passagem da
“vontade de todos” os que constituíam a sociedade para
a “vontade geral”, que na realidade nada mais era do
que a vontade daqueles pré-selecionados por todos mas
que não respondiam a ninguém. Ou, nos termos formulados por Carl Schmitt cerca de dois séculos mais tarde,
em que representação é a apresentação de um ausente,
ou seja, de ninguém.
A Revolução Mundial de 1968, no entanto, marcou o
início do declínio da hegemonia dessa cultura política,
que tinha inspirado a Revolução Francesa e que, a partir
da Revolução Mundial de 1848, foi traduzida no programa
liberal centrista, executado por governos conservadores
com o apoio dos movimentos antissistêmicos clássicos
ou da “velha esquerda”. Depois da grande euforia que
marcou o período de forte expansão da economia-mundo
capitalista e de proliferação de governos de esquerda (comunistas e social-democratas), nacionalistas e populistas
por várias regiões do planeta (1945-1970), um devastador
desencantamento se abateu sobre a massa dos indivíduos, diante da crescente desigualdade social e do fracasso da “velha esquerda” em executar o segundo passo
do plano de dois passos que a havia guindado ao poder:
transformar o mundo (o primeiro passo era controlar as
estruturas do Estado).
Os oprimidos deixavam de acreditar que a história
estava a seu lado. Não mais se dispunham a suportar
necessidades presentes em nome de uma suposta prosperidade futura, a se contentar com pequenas concessões na esperança de que elas se reverteriam numa vida
melhor para seus filhos e netos. O sistema-mundo moderno perdia seu principal mecanismo estabilizador: o
oprimido otimista.
Desde então, revoltas populares vêm eclodindo nas
mais diferentes regiões do mundo. Em 1976, no Peru;
em 1977, no Egito; em 1989, na Venezuela e, em 2001, na
Argentina, milhares de pessoas foram às ruas protestar.
Desde dezembro de 2010, milhões vêm ocupando ruas e
praças na Tunísia, no Egito, em outros países do norte da
África e do Oriente Médio, na Espanha, na Grécia, em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil.
Conquanto singulares e orientados a condições locais
específicas, esses movimentos revelam interfaces, diálogos e influencias mútuas. Compartilham, entre outras

coisas, a luta pelo comunal, ou seja, a contestação tanto
da propriedade privada quanto do controle pelo Estado
da propriedade pública. Querem substituir o objetivo do
crescimento econômico pelo da decomodificação máxima – aquilo que movimentos indígenas americanos
chamam de “buen viver”. Isso implica não somente resistir à crescente pulsão de comodificação dos últimos
trinta anos – da educação, da saúde, do corpo, da água,
do ar –, mas também a decomodificação da produção
agrícola e industrial.
Mais do que isso, os novos movimentos sociais interconectados globalmente questionam as estruturas da representação política e os regimes de governança liberal. O
audacioso salto feito pela teoria e pela prática da democracia representativa – da “vontade de todos” para a “vontade geral” – finalmente se mostrou fatal, e até mesmo as
novas formas de governança, estendidas como uma rede
de proteção ao acrobata em queda livre, revelaram-se excessivamente desgastadas e frágeis.
Daí por que a crise brasileira, não inteira e fundamentalmente causada por fatores internos e conjunturais, entre os quais se incluem os equívocos econômicos e políticos de Dilma Rousseff, não se resolverá com a simples
mudança de governo. Tanto mais porque o novo governo
não está legitimado pelo voto popular, não tem o apoio da
opinião pública, não possui base parlamentar sólida e, até
mesmo pelas circunstâncias um tanto duvidosas em que
se constituiu, deverá sofrer forte resistência de movimentos sociais, sindicatos, intelectuais e partidos de esquerda.
Situação que tende a se agravar à medida que avançam as
investigações da Lava Jato e as persecuções criminais delas decorrentes, na mira das quais estão vários integrantes
do governo, inclusive o próprio Michel Temer.
Pode-se dizer que, desde a contestação pela oposição
do resultado da eleição, ao argumento de que teria havido
abuso do poder político e econômico por parte de Dilma
Rousseff, passando pela brutal batalha discursiva travada,
sobretudo no campo midiático, até chegar à destituição
da presidente da República pelo Senado, as clivagens
econômicas, políticas e culturais que, ao longo dos séculos, marcaram a sociedade brasileira se têm revelado em
toda sua extensão e profundida. Dificilmente o novo governo Temer, pressionado, de um lado por capitalistas e
rentistas que exigem adiminuição do Estado e o corte de
despesas públicas e, de outro, por uma base parlamentar
que apenas ganha solidez em torno de cargos e benesses
públicos, conseguirá tirar o país da crise que o imobiliza.
Se alguma saída há, ela somente virá no longo prazo,
com a melhoria das condições externas e com medidas
internas no sentido contrário às que o governo Temer
promete adotar: reforma do sistema econômico e político, de maneira a reduzir a desigualdade social e ampliar radicalmente a participação popular nas instâncias
deliberativas.
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FURTO E RECEPTAÇÃO DE GADO:
CRIME QUALIFICADO
“No novo furto qualificado e na nova modalidade de receptação não se podem aplicar quaisquer benefícios da Lei nº 9.099/1995, inclusive a suspensão condicional do
processo de acordo com o artigo 89 deste último diploma. Isso porque a pena mínima
cominada abstratamente supera a um ano.”
 POR EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE

A

Lei nº 13.330/2016 altera o Código Penal Brasileiro para acrescentar no crime de furto (artigo
155, CP) um § 6º, prevendo uma nova qualificadora quando o objeto material do ilícito for
“semovente domesticável de produção”. O mesmo diploma cria, também no bojo do Código Penal Brasileiro, uma
nova modalidade de “receptação” com o “nomen juris”
de “receptação de animal”, novamente tendo como objeto “semovente domesticável de produção”.
Ambas as alterações claramente se dirigem ao recrudescimento da reação penal estatal contra os furtos e
receptações de gado, conhecidos na doutrina como “abigeato”, modalidade criminal que tem crescido bastante e
causado grandes prejuízos à atividade pecuária lícita.
No furto, a nova qualificadora prevê pena de “reclusão de dois a cinco anos” e, a exemplo do § 5º do mesmo
artigo (que qualifica o furto de veículos automotores que
venham a ser transportados para outro Estado ou para o
exterior), olvida a cumulação da pena pecuniária, o que, a
nosso ver é uma falha terrível, em se tratando de crime patrimonial. O objeto material dessa nova qualificadora do
furto é o “semovente domesticável de produção”. O semovente é aquela coisa que se move por si mesma, conforme
ocorre com os animais em geral. Mas, no caso específico
não se trata do furto de qualquer animal, mas somente
daqueles domesticáveis (ou seja, que podem ser domesticados) e de produção (aqueles que são criados com a finalidade de extração de produtos, exploração em trabalho,
esporte etc. ou corte para fins comerciais e/ou industriais.
Em suma, trata-se do gado de qualquer espécie – bovino,
suíno, equino, caprino, ovino). Ademais, é possível dizer
que também outros animais, desde que utilizados para
produção podem ser objeto material, tais como cães, gatos, galinhas e outros criados para fins comerciais, e não
como animais de pura estimação. Esclarece o dispositivo
que não importa para a aplicação da qualificadora se a
subtração do semovente se dá com o gado “em pé”, ou
seja, por inteiro, vivo ou “abatido ou dividido em partes”,
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ainda que “no local da subtração”. Agiu bem o legislador
ao fazer essa ressalva, tendo em vista que muitas vezes o
“modus operandi” dos ladrões de gado consiste no abate
e corte no próprio local, sendo fato que se a lei não especificasse essa conduta poderia haver divergência quanto
ao alcance ou não da qualificadora nessas circunstâncias.
Da forma como a lei foi redigida, não há o que discutir, já
que a qualificadora incidirá sendo o gado subtraído vivo
e inteiro, abatido ou mesmo abatido e seccionado, ainda
que tudo isso seja feito no próprio local do furto.
Quanto a ser o animal “domesticável”, em alguns casos
pode surgir discussão. Por exemplo, em casos de criadouros de espécimes silvestres devidamente autorizados.
Frise-se que com a tipificação da qualificadora do § 6º,
mesmo que haja incidência de qualificadora dos § 4º, estas não poderão ser aplicadas, pois se tratam de figuras diversas que não se comunicam. É claro que a qualificadora
do § 4º, por exemplo, num caso de concurso de agentes
ou de rompimento de obstáculo poderá e deverá ser avaliada pelo Juiz no momento de dosimetria da pena – com
base nos estritos termos do artigo 59, CP (circunstâncias
judiciais).
Na “receptação” o legislador achou por bem criar um
crime autônomo (artigo 180-A, CP) com “nomen juris”
próprio de “receptação de animal”. Novamente, não se
trata de qualquer animal, mas de “semovente domesticável de produção”, conforme já exposto.
Seguindo a tradição da “receptação”, trata-se de um
crime de ação múltipla, conteúdo variado ou tipo misto
alternativo, ou seja, dotado de vários núcleos verbais, a
saber: “adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito ou vender”.
Mas não basta ingressar o agente nos núcleos verbais
elencados, exige o tipo penal um “dolo específico”, qual
seja, a especial finalidade de “produção ou comercialização”. Assim como o objeto material deve ser o “semovente domesticável de produção”, também pode ser este
semovente receptado vivo (“em pé”) ou abatido ou mes-

ARQUIVO PESSOAL

mo abatido e seccionado em partes. Aqui, o legislador não
cometeu o mesmo erro que nas qualificadoras dos §§ 5º
e 6º do artigo 155 do CP e lembrou-se de agregar à reprimenda a multa.
Num primeiro passar de olhos pode parecer que o artigo 180 – A do CP seria dispensável, pois já há qualificadora
para aquele que perpetra receptação no exercício de atividade comercial ou industrial (inteligência do artigo 180, §
1º, CP), inclusive com previsão de pena reclusiva maior (reclusão de três a oito anos e multa, enquanto no artigo 180-A
a reclusão é apenas dedois a cinco anos e multa). No entanto, é preciso atentar para o fato de que o referido artigo
180 –A é mais amplo, pois não prevê especificamente a necessidade de que a conduta se dê no exercício da atividade
comercial ou industrial, mas que ocorra para a finalidade
de produção ou comercialização, o que pode ser esporádico ou amador. Dessa forma, duas consequências ocorrem:
a) O artigo 180- A do CP permite uma maior amplitude de casos em que o crime se configura com pena maior
que o artigo 180, “caput” do CP nos seus termos e que não
seria qualificado de acordo com o artigo 180, § 1º do CP a
exigir o efetivo exercício de atividade comercial ou industrial. Exemplificando: se um indivíduo, que não é pecuarista, mas deseja ter um cavalo, por exemplo, para fins de
cruzamento, criação e posterior venda, ainda que esporádica e incerta, o adquirir, incidirá no artigo 180-A do CP
e não incidirá no artigo 180, § 1º do CP, uma vez que não
pratica a conduta no exercício de atividade propriamente
industrial ou comercial.
b) Quando ocorrer a situação em que o agente, além
de, por exemplo, adquirir semovente domesticável de
produção, o fizer efetivamente na prática de atividade comercial ou industrial haverá um conflito aparente de normas. Entretanto, a nosso ver, tendo em vista o princípio
da especialidade, deverá prevalecer o artigo 180- A do CP,
que trata especificamente da receptação de semoventes.
Além disso, a pena do artigo 180- A do CP é mais branda, fator que traz à baila o princípio do “favor rei”. Releva
anotar que com o advento da Lei nº 13.330/2016 e a nova
figura do artigo 180 – A do CP, opera-se para todo aquele
pecuarista que, na atividade própria (comercial e/ou industrial) receptou gado, o fenômeno da “novatio legis in
mellius”, devendo o dispositivo retroagir a fim de beneficiar o réu. Neste caso específico, parece que o legislador
deveria ter previsto também um aumento da reprimenda
nos casos da receptação qualificada do § 1º do artigo 180
do CP, quando o objeto material fosse semovente domesticável de produção, já que nada está a indicar a correção
de uma lei que beneficie o receptador de gado que o fez na
atividade comercial e/ou industrial.
Assim sendo, passando a viger a lei na data de sua publicação (02.08.2016), não poderá retroagir no que diz respeito ao caso da nova qualificadora do furto (artigo 155, §

6º, CP), pois se trata, evidentemente, de “novatio legis in
pejus”, aplicável somente para os casos ocorridos após a
entrada em vigor. Isso para os furtos de gado simples, cuja
pena seria menor (reclusão de um a quatro anos). Já para os
casos de furto qualificado de gado, deverá a nova qualificadora retroagir, eis que o § 4º, até então aplicável, tem pena
bem maior (reclusão de dois a oito anos), tratando-se, então, de “novatio legis in mellius”. Esse não parece ser o melhor caminho. O legislador deveria ter previsto uma pena
mais gravosa para o furto de gado qualificado, de acordo
com o § 4º do artigo 155 do CP para evitar essa distorção.
Porém, com a aplicação do princípio da especialidade e do
“favor rei” no conflito aparente entre os §§ 4º e 6º o réu será
beneficiado com o adento da Lei nº 13.330/2016.
Por outro lado, no caso do artigo 180-A, CP também
não poderá haver retroatividade se a receptação for de
pessoa que não atua como comerciante ou industrial, já
que nesses casos há uma reprimenda maior do que a prevista na receptação simples que seria aplicável até então
(artigo 180, “caput”, CP) – “novatio legis in pejus”. Sem
prejuízo, haverá “novatio legis in mellius”, com necessária retroação para todo aquele comerciante e/ou industrial que, na atividade específica, receptou gado. Isso porque antes respondia pelo artigo 180, § 1º do CP e, agora,
devido à especialidade criada pelo novel artigo 180- A do
CP, tem a reprimenda abrandada.
Outro aspecto relevante diz respeito ao elemento subjetivo do tipo descrito na expressão “que deve saber ser
produto de crime”. Ao não exigir que o agente saiba efetivamente da origem criminosa do gado, mas que apenas
“devesse saber”, está o legislador inexigindo o dolo direto e admitindo, portanto, o dolo direto e o dolo eventual, senão até mesmo a receptação culposa. A questão é
tormentosa na doutrina, desde o advento da receptação
qualificada do artigo 180, § 1º do CP, que usa a mesma
técnica redacional. Entretanto, o STJ já se manifestou pela
abrangência ampla do dolo direto e do dolo eventual na
expressão “deve saber”, o que nos parece correto (ver a
respeito STJ, HC 97.344, 2ª. Turma, Rel. Min. Ellen Gracie).
A ação penal tanto para o novo furto qualificado quanto para a nova modalidade de receptação é pública incondicionada.
É também importante lembrar que no novo furto qualificado e na nova modalidade de receptação não se podem
aplicar quaisquer benefícios da Lei nº 9.099/1995, inclusive a suspensão condicional do processo de acordo com o
artigo 89 deste último diploma. Isso porque a pena mínima cominada abstratamente supera a um ano. Além disso,
a infração é inafiançável para o Delegado de Polícia, nos
termos do artigo 322 do CPP, pois a pena máxima ultrapassa quatro anos. Isso não significa que o Juiz não possa
conceder liberdade provisória com ou sem fiança posteriormente (veja o artigo 322, Parágrafo Único, CPP). 

EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE é Delegado de Polícia, Mestre em Direito Social, Pós-graduado em Direito Penal e Criminologia, Professor de
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Fundamentais do Programa de Mestrado do Unisal.
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CONJUNTURA

A E - FINANCEIRA E OS SIGILOS
BANCÁRIO E FISCAL
“Além dos bancos, outros diversos tipos de entidades equiparadas às instituições
financeiras também estão obrigadas a apresentar a e-Financeira. Conforme a instrução
normativa 1571/2015, a e-Financeira é devida por todas as pessoas jurídicas que
“tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas as operações de consórcio,
em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia de valor de propriedade de terceiros”.
 POR RAFAEL AUGUSTO OLIVA GATTO
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Trata-se do tema das liberdades e garantias individuais, do qual são espécies as questões dos sigilos bancário
e fiscal. No âmbito tributário, infelizmente, a tendência é
forte no sentido da relativização desses direitos em favor
da supremacia do interesse público em arrecadar tributos.

DIVULGAÇÃO

A

lém das mudanças no cenário político, a Operação Lava-Jato também contribuiu para trazer
holofotes sobre importantes questões jurídicas,
dentre as quais estão os limites para atuação do
poder público em investigações e a quebra de sigilos.

Esse foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso extraordinário (RE) 601.314 em
que se analisou eventual violação do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 ao art. 5º da Constituição Federal, quando permitiu a quebra do sigilo bancário em procedimentos fiscais.

ARQUIVO PESSOAL

SISTEMA NÃO PODE PARTIR DO PRESSUPOSTO DE
QUE TODOS OS CONTRIBUINTES SÃO POTENCIAIS
FRAUDADORES
Nesse ponto, cabe uma importante distinção, qual seja,
a de não confundir o sigilo bancário, que se refere ao dever das instituições financeiras de proteger as informações
bancárias dos cidadãos de divulgações a terceiros; com o
sigilo fiscal, que se refere ao dever das autoridades fiscais
de proteger as informações fornecidas pelos cidadãos em
declarações tributárias de divulgações a terceiros.
Pois bem, esses sigilos são direitos fundamentais do
cidadão brasileiro consagrados na Constituição Federal
como cláusulas pétreas, no art. 5º, incisos X e XII.
O inciso XII do art. 5º prevê uma exceção à garantia do
sigilo em caso de ordem judicial para investigação criminal e, nesse sentido, a discussão no Plenário do STF no RE
601.314 se deu em boa medida quanto à necessidade de
decisão judicial que autorizasse a quebra do sigilo bancário
dos contribuintes para viabilizar a investigação do Fisco.
Ocorre que, nesse caso, o STF entendeu não ser necessária qualquer decisão judicial para quebra do sigilo bancário para fins tributários, acatando, assim, a argumentação de que a intimidade dos cidadãos estaria protegida,
mantendo-se o sigilo fiscal, ou seja, a decisão privilegiou o
interesse público da arrecadação tributária em detrimento do interesse privado do contribuinte.
Com todo respeito ao entendimento do STF, entendemos que esta não é a melhor interpretação. A cláusula pétrea do art. 5º da Constituição não admite relativizações,
exceções ou qualquer tipo de leitura restritiva de direitos,
sem que haja uma gravíssima motivação devidamente
identificada por autoridade judicial.
Deve ser visto sempre com muito cuidado todo o julgamento que relativizar as garantias individuais. Não por
acaso, o rol de proteções do art. 5º da Constituição Federal foi elevado à condição de cláusula pétrea, hierarquicamente superior às demais disposições constitucionais.
No aludido caso, entretanto, discutiu-se uma situação
específica de pessoa física que teve seu sigilo quebrado
com um processo administrativo em curso na Receita.
Diante disso, mesmo considerando esse precedente do
STF, ainda é importante que se discuta a constitucionalidade da quebra do sigilo bancário na “e-Financeira”.
Com base na Instrução Normativa 1571/2015, a Receita
Federal exige das instituições financeiras informações das

movimentações de seus clientes em declaração eletrônica
que deve ser encaminhada ao ambiente virtual do governo, chamado “SPED”. Essa declaração é a e-Financeira.
Na e-Financeira as instituições são obrigadas a informar à Receita Federal dados de seus clientes, tais como
saldos, movimentações de recursos, pagamentos, rendimentos, aplicações financeiras, transferências e operações de câmbio.
Tais informações são repassadas para as autoridades
fiscais sem que o contribuinte tenha conhecimento e
sem que haja qualquer procedimento administrativo em
curso tendente a verificar qualquer irregularidade fiscal
do contribuinte.
Não é difícil argumentar, portanto, que a e-Financeira
é inconstitucional em razão de quebrar o sigilo bancário
dos contribuintes, protegido pelo art. 5º da Constituição
e, dessa maneira, é ilegal por não respeitar o art. 6º da LC
nº 105/2001, ao determinar que a quebra do sigilo bancário pelo Fisco somente poderá ocorrer se houver processo
administrativo em curso.
Sobre a inconstitucionalidade, o Fisco pode defender
que o STF já se manifestou a seu favor no RE 601.314, mas
vimos que esse precedente tratava de caso em que havia
um indivíduo sob fiscalização, e a quebra se deu dentro de
procedimento administrativo. Essa decisão não se aplica,
portanto, para a e-Financeira.
É muito perigosa a supervalorização do interesse público em detrimento do interesse privado apenas pelo argumento de que é defensável fazer o bem a várias pessoas prejudicando o direito de apenas um indivíduo. Esse
tipo de construção argumentativa é típica de regimes
totalitários. Não se discute se o Estado deve ter mecanismos para encontrar fraudes e combater a sonegação
fiscal, mas sob esse pretexto o sistema não pode partir
do pressuposto de que todos os contribuintes são potenciais fraudadores para violar os direitos fundamentais de
intimidade e sigilo destes.
É importante lembrar que, além dos bancos, outros
diversos tipos de entidades equiparadas às instituições
financeiras também estão obrigadas a apresentar a e-Financeira. Conforme a instrução normativa 1571/2015, a
e-Financeira é devida por todas as pessoas jurídicas que
“tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, incluídas as operações de consórcio, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia
de valor de propriedade de terceiros”.
Todas as pessoas jurídicas, portanto, são obrigadas
a fornecer informações de milhões de contribuintes ao
Fisco pela e-Financeira, mas este procedimento, acreditamos, deve ser declarado ilegal e inconstitucional pelo
Poder Judiciário.
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DIVULGAÇÃO

IN VOGA

O POKÉMON GO E AS RELAÇÕES
DE TRABALHO
“Aqueles que estão trabalhando não devem deixar suas atividades, ainda que momentaneamente, para se dedicar a capturar Pokémons. Empregado que age dessa forma
pretende ser indisciplinado ou insubordinado e, certamente, desidioso, e poderá perder seu emprego e, ai, de nada adiantará ter capturado Pokémons.”
 POR GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO

O

dia 3 de agosto marcou o início oficial de uma
nova “febre” no Brasil. Sucesso no mundo,
começou aqui um jogo eletrônico para smartphones, fenômeno mundial, invadindo logradouros públicos, shoppings centers, e, incrível, locais de
trabalho e residências.
Trata-se do Pokémon Go (ou simplesmente Pokémon),
franquia de mídia criada por Satoshi Tajiri, em 1995, pertencente a The Pokémon Company. Consiste em um jogo,
no qual o jogador deve capturar criaturas ficcionais (o
Pokémon Go), e, para os mais adiantados na técnica de
captura, treinar esses personagens para que lutem contra
outros. A prática é individual, os jogadores devem possuir
um smartphone ou similar e caminhar a procura de Pokémons. Localizados, deverá capturá-los e, a cada captura,
vai acumulando pontos.
É um jogo e todas as pessoas podem praticá-lo. Inexistem normas limitadoras de sua prática, e a Lei nº 12.965, de
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23.4.2014, que dispõe sobre o Marco Civil da Internet, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o seu
uso no Brasil. E não contempla qualquer restrição ao uso de
aplicativos, pelo que todos estão liberados para usar o que
desejarem, desde que não violem o ordenamento jurídico.
Esse mesmo diploma assegura direito à preservação da
intimidade e da privacidade do usuário e de suas comunicações (art. 7º), mas não cuida da relação entre o empregado e o empregador e a utilização, por aquele, no ambiente de trabalho, de um aparelho conectado à Internet
para a prática de jogos.
Não se trata, no caso que se examina, de violar a privacidade ou a intimidade do trabalhador quando o empregador proíbe o uso dessa modernidade, mas do legítimo
exercício do direito de criar normas internas para dispor
sobre o uso de aparelho celular dentro do ambiente laboral, ou celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho dispondo sobre esse tema.

Assim deve ser o tratamento com relação ao uso de celular como meio de comunicação. E quando se trata de usar o
mesmo aparelho celular para captura de Pokémons?
Reitere-se que se afasta a aplicação do Marco Civil da
Internet, que não cuida de matéria trabalhista e nem a ela
se pode pretender estender. Aliás, sequer o provedor de
conexão à internet pode ser responsabilizado civilmente,
porque o art. 18 da Lei nº 12.965/2014, expressamente faz
essa exclusão quanto a danos decorrentes de conteúdo
gerado por terceiros.
Adiante, consideremos que, no local de trabalho, o
uso de celular possa ser restringido pelo empregador,
salvo casos excepcionalíssimos, e de preferência fora do
horário de trabalho. Uma situação extraordinária como
enfermidade de pessoa da família que leva o empregado
a atender um telefonema na hora do expediente é plenamente justificável.
Para restringir o uso de celular no local de trabalho
existem mecanismos plenamente admissíveis: norma
interna da empresa; cláusula de contrato individual de
trabalho; norma coletiva negociada entre sindicatos (convenção coletiva de trabalho) ou entre empresa ou grupos
de empresas com o sindicato profissional (acordo coletivo
de trabalho).
FALTA GRAVE DO EMPREGADO
Inexistindo qualquer espécie de regulação sobre o uso
desse aplicativo, se o empregado, no horário do expediente, for “atingido pela febre da moda” e sair pelos diversos ambientes da empresa, celular à mão, capturando ou
procurando capturar Pokémons, estará caracterizado o
cometimento de falta grave pelo empregado?
Esta é a indagação do momento. E a resposta, a nosso ver, é afirmativa. Sim, o empregado estará praticando falta grave e poderá ser dispensado por justa causa.
Estará violando o art. 482 da CLT, deixando suas tarefas
para “brincar” no serviço, incorrendo, então, na prática
de desídia (alínea e). E, caso existam normas de quaisquer
espécies proibindo o uso de aparelho eletrônico durante
o expediente e/ou nos locais de trabalho, estará também
incorrendo em prática de ato de indisciplina (se existir
uma norma geral a respeito) ou de insubordinação (se a
proibição de uso desse aplicativo lhe houver sido dada diretamente), e incorrendo na falta grave da alínea h do art.
482 consolidado.
Convém recordar que o uso de aparelho eletrônico,
os celulares e os tablets incluídos, fora da sua utilização

como meio de trabalho, se for apenas para deleite do empregado, pode gerar insegurança para o ambiente fabril.
Devemos, nesse aspecto, considerar não o local interno,
fechado, onde alguns empregados exercem atividade.
Mas outros, como, v.g., motoristas de ônibus e caminhões,
nas cidades ou nas estradas, capturando Pokémons, no
momento em que dirigem os respectivos veículos; os tripulantes de uma aeronave, em serviço, taxiando ou já em
voo, e, esquecendo-se do piloto automático, capturando
Pokémons no espaço aéreo.
São situações extremamente graves e preocupantes e
é necessário que sejam tomadas, desde logo, providências preventivas para evitar prejuízos de difícil reparação
no futuro.
O FUTURO DO POKÉMON GO E DO TRABALHO
Essas considerações sobre esse aplicativo para a diversão humana refletem a carência das pessoas com a ausência de interação entre elas. A informática, com tantas vantagens, facilitando sobre a comunicação e a evolução do
conhecimento, trouxe muitas desvantagens, e não se pretende discorrer sobre esses aspectos neste texto. Dizem
que a internet aproxima os que estão distantes e afasta os
que estão próximos.
Todavia, impende recordar que, após ter sido lançado
na Austrália, Nova Zelândia e nos Estados Unidos, em 6
de julho de 2016, somente agora o Pokémon Go chega ao
Brasil. É preciso ter cautela com ele, como com todas as
modernidades que vão surgindo. Surgem, e são, tempos
depois, substituídas por outras.
Ademais, esse instrumento lúdico também já começa
a ter outras utilidades. Noticia-se o uso desse aplicativo
para atividades empresariais, de mídia informatizada,
como a internet tem anunciado1, o que significa seu uso
não apenas como meio de diversão.
Deixar de dar atenção ao trabalho para buscar diversão, capturando Pokémons, é uma atividade que ainda
não se tinha verificado em nosso país. O trabalho e as
formas de prestação de serviço podem se alterar e novos
brinquedos (jogos) poderão surgir, e certamente surgirão.
O Pokémon Go será apenas mais um deles.
No entanto, aqueles que estão trabalhando não devem
deixar suas atividades, ainda que momentaneamente,
para se dedicar a capturar Pokémons. Empregado que age
dessa forma pretende ser indisciplinado ou insubordinado e, certamente, desidioso, e poderá perder seu emprego
e, ai, de nada adiantará ter capturado Pokémons.

ARQUIVO PESSOAL

NOTA
1 São atividades como compra e venda de imóveis, propaganda de restaurantes, lanchonetes, companhias aéreas, transportes urbanos, e
muitas outras, usando o Pokémon Go como forma midiática de divulgar um produto, bem ou atividade. Verifique-se, v.g., o que foi divulgado em:http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/07/empresas-usam-pokemon-go-para-vender-casa-carro-e-diaria-emmotel.htm. Acesso em: 8 ago. 2016.
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DIVULGAÇÃO

OBSERVATÓRIO JURÍDICO

GLOBALIZAÇÃO: UNIDADE
NA DIVERSIDADE. UMA NOVA
HIPÓTESE GLOBAL
“Sejamos construtores do bem. Sejamos artífices dessa nova realidade. Contra a exclusão, a inclusão. Contra a divisão, a comunhão. Contra a omissão, a ação bondosa e
amorosa. Clamemos ao mundo que acorde e viva o dever-ser da globalização. Digamos
não à contradição, não à exclusão, e sim à uma nova hipótese global. “
 POR CARLA MARIA SANTOS CARNEIRO

P

retende-se com este estudo refletir sobre a contradição advinda do fenômeno da globalização
e a grave exclusão social por ela gerada. Pretende-se ainda perscrutar sobre a cumplicidade havida entre a passividade permissiva dos globalizados e a
marginalização dos excluídos, defender a universalidade
dos direitos humanos como fonte protetiva e garantidora de restauração da dignidade humana, tendo em vista
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o respeito à diversidade. Também propomos a unidade
na diversidade como nova hipótese global garantidora de
equilíbrio às relações humanas.
Muito se fala sobre globalização. Para alguns, é o
que há de melhor, para outros é a causa da perdição.
Na qualidade de sinônimo de união a globalização representa o que há de melhor: a comunhão. Mas como
sinônimo de modernização a globalização representa o

que há de pior, ou seja, a divisão. Eis a contradição: comunhão e divisão.
Para Zygmunt Bauman (1999, p. 7), a globalização é
a nova ordem do dia. Uma palavra que se tornou moda,
lema, encantação mágica, uma senha capaz de abrir portas e desvendar mistérios presentes e futuros.
De acordo com esse autor, a globalização tanto pode
ser motivo de felicidade como de infelicidade, e para todos ela é o destino irremediável do mundo, um processo
irreversível (BAUMAN, 1999, p.7).
É algo que divide e une; divide enquanto une e cujas
causas de divisão são idênticas às que promovem a uniformidade do globo, sobrenatural e ao mesmo tempo material (BAUMAN, 1999, p. 8).
De acordo com o autor, se antes os muros eram construídos em volta de uma cidade visando proteger todos os
seus habitantes, agora esses mesmos muros entrecruzam
a própria cidade em várias direções e individualizam todos os seus habitantes (BAUMAN, 1999, p. 55). Estratégias
de sobrevivência que não o são, visto que globalização
deveria significar comunhão e não separação. A respeito
dessa contradição, Rui Costa afirma que:
A globalização é um daqueles contraditórios fenômenos
da pós-modernidade de que falamos anteriormente. Contraditório não só por trazer em seu bojo um imenso arsenal
de possibilidade positivas e instigantes junto a outras tantas
imensamente problemáticas, como também por conviver,
dentro do cenário pluralista de nossa época, com tendências
diametralmente opostas (COSTA. in ROCHA, 1998, p. 51).

É certo. A globalização na forma como existe no mundo contemporâneo é um processo contraditório. Mas isso
não significa que a contradição deve ser mantida. Transcendência é a ordem do dia. Caminhar em direção ao sol,
buscar a luz, entrever novos horizontes, empreender novas relações humanas é possível. Refletir sobre o deverser da globalização e apontar novas direções é o objetivo
maior do presente estudo.
GLOBALIZADOS E EXCLUÍDOS
Se comungar é compartilhar, unir, identificar, ligar e
comunicar; e globalizar é integrar, unir, difundir, interagir, aproximar e interligar é lícito concluir que comunhão
e globalização são palavras sinônimas.
Não obstante, não é isso que está ocorrendo no mundo
contemporâneo. Segundo Alves (2013, p. 49), a globalização incontrolada não está unificando, mas sim criando divisões acentuadas nas esferas social e cultural. De
acordo com esse autor, o fenômeno mais perceptível da

globalização incontrolada tem sido a emergência de duas
classes distintas que extrapolam os limites territoriais: os
globalizados, assim considerados aqueles que são abarcados positivamente pela globalização; e os excluídos,
assim considerados mais de três quartos da humanidade
(ALVES, 2013, p. 49).
Classes opostas, aspirações contrárias. Segundo o mesmo autor os globalizados aspiram padrões de consumo do
Primeiro Mundo, enquanto os excluídos (da globalização
e do mercado) aspiram tão somente condições mínimas
de sobrevivência, as quais, por não serem atingidas, tornam-se responsáveis pelas suas mais completas marginalizações da sociedade (ALVES, 2013, p. 49).
Tal marginalização já era prevista por Arendt (2013, p.
312), que ao refletir sobre os efeitos dos regimes totalitários não teve dúvidas em declarar que seria bastante concebível que numa economia automatizada de um futuro
não muito distante os homens poderiam exterminar todos aqueles cujo quociente de inteligência estivesse abaixo de determinado nível.
Previsão confirmada. Para Alves (2013, p. 52), a volatilidade dos capitais financeiros e a busca incansável por
mão de obra barata e por incentivo fiscal é responsável
por colocar as pessoas excluídas (da globalização e do
mercado) abaixo da linha da pobreza.
VOLATILIDADE E CUMPLICIDADE
O capital se tornou leve, líquido e volátil. Para Bauman (2014, p. 188), o seu nível de mobilidade espacial é
suficiente para fazer com que os Estados se curvem ao
seu poder.
De acordo com esse autor, isso significa baixos impostos, menos regras e maior flexibilidade. O Estado se
afasta, a proteção social se esvai e a população se torna
mercê de um capitalismo brutal e desconcertante (BAUMAN, 2014, p. 189). Pois, num mundo em que prevalece
o desemprego estrutural ninguém pode se sentir verdadeiramente seguro. Flexibilidade é a palavra do dia
(BAUMAN, 2014, p. 202).
Essa é a famigerada modernidade líquida. De acordo
com Bauman, observar essa miséria humana e concluir
que não há alternativa constitui cumplicidade (BAUMAN,
2014, p. 266-7).
Sobre essa cumplicidade, Arendt reflete:
No Terceiro Reich, o Mal perdera a qualidade pela qual a
maior parte das pessoas o reconhece – a qualidade da tentação. Muitos alemães e muitos nazistas, provavelmente a esmagadora maioria deles, deve ter sido tentada a não matar, a não
roubar, a não deixar seus vizinhos partirem para a destruição

REVISTA JURÍDICA CONSULEX - WWW.CONSULEXDIGITAL.COM.BR

53

OBSERVATÓRIO JURÍDICO

(pois eles sabiam que os judeus estavam sendo transportados para a destruição, é claro, embora muitos possam não ter
sabido dos detalhes terríveis), e a não se tornarem cúmplices
de todos esses crimes tirando proveito deles. Mas Deus sabe
como eles tinham aprendido a resistir à tentação (ARENDT,
2013, p. 167).

Arendt preconizou ainda que a partir do momento em
que o regime nazista declarou que o povo alemão não só
não permitiria que os judeus permanecessem na Alemanha, mas que faria com que desaparecessem da face da
Terra foi criado um novo crime: o crime contra a humanidade. Ou melhor, um crime contra o status humano.
DIGNIDADE: UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS
HUMANOS
Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, através
da Resolução 217 A (III), a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi descrita por Mazzuoli (2010) como
paradigma e referencial ético para toda a comunidade
internacional no que tange à proteção internacional do
meio ambiente como um direito humano fundamental
a todos, estabelecendo desde o seu art. 1º que “Todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir
uns para com os outros em espírito de fraternidade”.
Por sua vez, Dallari et al (2007) afirmam que foi justamente o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que delineou a sociedade que se queria
implantar, fundada, sobretudo, na afirmação do valor essencial da pessoa humana.
“Ao falar de direitos humanos,” explicam Dallari et al:
[...] refiro-me aos direitos fundamentais da pessoa humana. Eles são ditos fundamentais porque é necessário reconhecê-los, protegê-los e promovê-los quando se pretende preservar a dignidade humana e oferecer possibilidades de desenvolvimento. Eles equivalem às necessidades humanas fundamentais (DALLARI et al., 2007, p. 25).

E refletem:
Como surgiu essa ideia de que a pessoa humana tem direitos essenciais, isto é, que nascem com ela? Uma das primeiras
referências históricas pode ser encontrada em uma obra de teatro grego clássico: trata-se de Antígona, de Sófocles. O irmão
da personagem que dá nome àquela tragédia tinha participado de uma conspiração, sendo, por isso, preso e condenado
à morte. O rei que o condenara estabeleceu também que o
corpo do rapaz não poderia ser enterrado. Para que aquela
condenação servisse de exemplo a todos, o corpo teria de ficar exposto para sempre, em contínua putrefação. Antígona,
porém, contrariou aquela determinação e deu sepultura ao
cadáver. Chamada, então, à presença do rei e desafiada publicamente a indicar o direito com base no qual agira daquela
maneira, desobedecendo ao edito real, Antígona afirmou ter
tomado a decisão com base num direito muito mais antigo do
que o rei e a própria sociedade, um direito cujo nascimento se
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perde na origem dos tempos – o direito à dignidade (DALLARI
et al., 2007, p. 25-6).

Para esses autores,
Essa é a base da organização que será considerada justa,
isto é, aquela que reconhece na prática a afirmação dos direitos inerentes à condição humana. Deve-se destacar particularmente a afirmação – até então inédita – da dignidade
humana como valor fundamental. A dignidade é postulada
como essencial aos seres humanos. Eles não podem, pois, ser
submetidos a situações em que essa dignidade não seja reconhecida e respeitada (DALLARI et al., 2007, p. 37-8).

Os referidos autores concluem dizendo que em sequência ao momento histórico advindo da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, a própria Organização
das Nações Unidas (ONU), em 1966, promulgou dois tratados denominados: “Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos” e “Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais”, sendo que este último contempla como um
dos direitos fundamentais o direito ao trabalho em condições dignas e justas, pacto que entrou em vigor na ordem
internacional no dia 3 de janeiro de 1976, e foi ratificado
pelo Brasil apenas em 1992.
No plano do Direito interno brasileiro, a dignidade da
pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa são fundamentos maiores da Carta Magna, tendo sido nela previstos em seu art. 1º, incisos III e IV, assim
definidos:
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:
[...]
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Já o dever da construção de uma sociedade solidária e
da promoção do bem comum encontra-se insculpido no
art. 3º, incisos I e IV da Constituição Federal e tratam dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,
estando dessa forma delineados:
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Bem comum, também tutelado pelo art. 32 da Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José
da Costa Rica), firmada no dia 22 de novembro de 1969, e
ratificada pelo Brasil apenas em 25 de setembro de 1992,
que assim dispõe:
Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. 2. Os direitos de cada pessoa são li-

mitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos
e pelas justas exigências do bem comum, em uma sociedade
democrática.

A Constituição Federal assegura à República Federativa do Brasil a prevalência dos Direitos Humanos, quando
proclama em seu art. 4º, inciso II:
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
II – prevalência dos direitos humanos.

É certo. A dignidade é um direito humano fundamental garantido a todos, os quais têm o dever de agir uns
para com os outros em espírito de fraternidade, visando
à construção de uma sociedade solidária, uma vez que
o bem comum é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil e da Convenção Americana dos Direitos Humanos que asseguram a prevalência dos direitos
humanos.
Segundo Rocha (1998), a universalidade implica atenção a cuidados universais e não pasteurização das diferenças ou uniformização. O que se busca antes de tudo,
inclusive como escopo do presente estudo, é a garantia
da unidade na diversidade. A possibilidade de diálogo e
respeito às diferenças. Para essa autora, a universalidade deverá possibilitar a criação de um sistema comum
de concordância que promova a valorização e a criação
de uma diversidade global de opções, uma vez que, por
estarem na ordem do dia da contemporaneidade, reforçam a capacidade de reunir ideias e práticas de origens
diversas, a fusão de elementos culturais e teóricos diferentes, bem como a correspondência ordenada desses
elementos. Ou seja, uma nova hipótese global (ROCHA,
1998, p. 41-45).
UNIDADE NA DIVERSIDADE: UMA NOVA HIPÓTESE
GLOBAL
Segundo Guimarães (1998), o mundo da informática e
da comunicação foi responsável pela criação de um ambiente mental, afetivo e comportamental diverso ao existente para as gerações passadas. De acordo com a autora,
a crescente rapidez estreita o relacionamento entre as
pessoas, povos e culturas, constituindo uma das maiores
maravilhas e fontes de esperança para a humanidade nesse terceiro milênio (GUIMARÃES, 1998 in ROCHA, 1998,
p. 45).
Para essa autora, se faz necessária uma educação que
resgate a formação humana, ética, moral e religiosa das
pessoas, pois é necessário proporcionar a todos instrumentos que possibilitem a interpretação da nova realidade e a compreensão das opções que permitirão uma
melhor realização pessoal, participação comunitária e
exercício da cidadania. Além disso, é preciso haver uma
melhor percepção dos efeitos negativos da mudança, tais
como a massificação de uma cultura superficial, violenta, sem ética e imposta pela mídia, além do desrespeito à
vida e aos direitos humanos em face da discriminação e
do racismo, bem como do suicídio e das violências, com

o tráfico de drogas, uso de drogas e pornografia (GUIMARÃES, 1998 in ROCHA, 1998, p. 45).
É necessário haver uma educação que suscite a figura
de um homem novo, criativo, aberto à cooperação e ao
serviço aos outros, ao diálogo entre culturas, religiões e
governos, à valorização dos grupos étnicos e das minorias, sensíveis à questão ecológica, aos valores espirituais;
capaz de usar sua liberdade, colocar suas capacidades
e talentos em comum e a serviço de um mundo melhor
(GUIMARÃES, 1998 in ROCHA, 1998, p. 46).
Para Marinho (1998), a humanidade vive um momento em que os modelos de sociedade se autodestroem ou
são reelaborados, gerando transformações e crises como
de desemprego, de grave exclusão social com coexistência de modelos econômicos divergentes e um momento
globalizado particularmente impiedoso para com o Terceiro Mundo. De acordo com a autora, enquanto por um
lado o momento presente traduz a impiedade, por outro
ele proporciona a possibilidade de se encontrar caminhos
alternativos (MARINHO, 1998 in ROCHA, 1998, p. 48).
E relata, por exemplo, a existência da economia de comunhão, projeto desenvolvido com a finalidade de redirecionar a vida social e, principalmente, a atividade econômica, a partir de um novo conceito de distribuição de
riquezas por meio da comunhão.
Tal projeto propõe que a acumulação seja substituída
pela partilha, o “ter” pelo “dar”, não apenas na esfera individual, mas também na empresarial. Até 1998, contava
com a adesão de setecentas empresas em todo o mundo.
De acordo com Bruni (1997):
Quem vive experiências de comunhão constata diariamente que a própria individualidade adquire sentido à medida
que entra em relação com alguém. Sabe que o tesouro a ser
protegido é a capacidade de se relacionar uns com os outros
de modo cada vez mais pleno (cf. Economia de Comunhão –
Uma nova cultura, Luigino Bruni – novembro de 1997) (BRUNI,
1997 in MARINHO, 1998 in ROCHA, 1998, p.48).

Marinho (1998) conclui que “deste “homem novo”,
dotado de nova mentalidade, surge um novo agir econômico que direciona sua capacidade aos constantes
respeito e valorização da dignidade da pessoa, seja dos
funcionários das redes de produção e de distribuição,
seja dos destinatários da atividade (MARINHO, 1998 in
ROCHA, 1998, p. 48).
É isso. Um novo agir é possível. Diversidade, solidariedade e ética são valores que podem, e devem, ser
agregados ao já conhecido lema: igualdade, fraternidade
e liberdade, o qual, segundo Élysée (2009), foi invocado
pela primeira vez durante a Revolução Francesa, posteriormente inserida na Constituição Francesa, em 1958, e,
hoje, faz parte do patrimônio nacional francês.
Assim, à igualdade como sinônimo de uniformidade
sugere-se agregar a diversidade. Nesse sentido, Costa afirma que:
Reconhecer as diferenças e interagir com elas podem ser,
se bem utilizados, grandes caminhos na construção de uma
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convivência multicultural onde os indivíduos de cada ponto
do planeta possam ao menos e em essência, reconhecer-se
como iguais (COSTA, 1998 in ROCHA, 1998, p.53).

Bruni (1997) conclui que “A diversidade é o fermento
da comunidade. Sem ele a vida comunitária não se eleva,
o seu pão quotidiano permanece ázimo”.
Para que a diversidade seja um dom a ser agregado ao
lema da igualdade, outro valor de igual nobreza precisa
ser agregado ao lema francês da fraternidade, qual seja,
a solidariedade. É que a fraternidade como sinônimo de
comunhão entre irmãos poderá de alguma forma gerar
um campo de exclusão e, desse modo, beneficiar somente
aqueles que tenham, por exemplo, a mesma origem genética, civilizatória, idiomática, religiosa, política, econômica, cultural ou social.
Assim é que a solidariedade como sinônimo de doação,
compadecimento e fazer-se “um” com o irmão agregado à
fraternidade significará não mais e somente a comunhão
entre irmãos, assim considerados como aqueles que pensam da mesma forma, originam-se da mesma civilização
e professam a mesma religião, mas sim todo aquele que
de alguma forma encontrar-se “ao lado de”. A todo irmão
deverá ser garantida a solidariedade para o bem, jamais
para o mal.
Pergunta-se, “que bem é esse”, se para alguns o bem é o
mal e para outros o mal é o bem? Trata-se do bem comum.
A ética. Por isso, para a liberdade a que se propõe o lema
francês agrega-se a ética na qualidade de bem comum.
Liberdade sim, mas com responsabilidade, respeito e
veneração ao sagrado que habita no próximo. O que im-

porta a um pode não importar ao outro, mas se para um é
importante para o outro também o será.
Se o valor proposto – ética – tivesse sido agregado a
tempo ao valor do lema francês – liberdade –, muitas vidas
poderiam ter sido poupadas e o mundo hoje não precisaria gritar Je suis Charlie, mas todos poderiam dizer a uma
só voz e a um só coração Je suis mon frère, Je suis ma soeur.
É certo. A unidade na diversidade é possível, desde
que não se confunda unidade com uniformidade, mas se
tenha em mente os seus verdadeiros significados: união,
combinação de esforços, pensamentos e propósitos. Unidade na diversidade: uma nova hipótese global.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma nova humanidade é possível. Uma sociedade
fraterna e solidária é possível. Um mundo novo é possível.
Globalização é sinônimo de comunhão. Comunhão que
gera partilha, paz, solidariedade, fraternidade e equilíbrio, e não divisão, exclusão e perturbações.
Sejamos construtores do bem. Sejamos artífices dessa
nova realidade. Contra a exclusão a inclusão. Contra a divisão, a comunhão. Contra a omissão, a ação bondosa e
amorosa. Clamemos ao mundo que acorde e viva o dever-ser da globalização. Digamos não à contradição, não
à exclusão, e sim à uma nova hipótese global. 

Reflexões elaboradas em homenagem a Chiara Lubich,
fundadora do Movimento dos Focolares, por ocasião
da celebração de abertura do seu processo de beatificação e canonização, realizado no dia 27 de janeiro de
2015, em Frascati (Itália).

ARQUIVO PESSOAL
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DIREITO EMPRESARIAL

DIVULGAÇÃO

MEDIAÇÃO EMPRESARIAL:

UMA FORTE CANDIDATA A SOLUÇÃO
PARA OS CONFLITOS EMPRESARIAIS
 POR LEONARDO HONORATO COSTA

O

ARQUIVO PESSOAL

novo Código de Processo Civil (Lei nº
13.105/2015) deixou em voga os chamados métodos de solução consensual de conflitos, entre
os quais a mediação, ao prescrever a realização
de audiência de conciliação ou de mediação no início da
ampla maioria dos processos (art. 334) e, principalmente, ao alçá-los entre as chamadas “normas fundamentais
do Processo Civil” (art. 3º, § 3º) determinando que sejam
“estimulados por juízes, advogados, defensores públicos
e membros do Ministério Público, inclusive no curso do
processo judicial”.
A comunidade jurídica, como era de se esperar, recebeu com bons olhos esse estímulo legislativo. Porém, por
outro lado, causa surpresa o tratamento que parte dela
tem dado ao tema, como se a roda fosse, somente agora,
inventada.
O que o Legislativo fez, em verdade, foi apenas apostar
suas fichas em uma válida tentativa de retirar as vendas
que ainda cobrem os olhos desavisados. Quer, o Legislativo, que as partes percebam as vantagens de evitar, ao
máximo, levar suas contendas ao Judiciário.
Está exatamente aqui a surpresa: as vantagens são
tantas que é de se causar estranheza a necessidade desse
“empurrão” (quase um puxão de orelha) para que passemos a nos aproximar dos métodos de solução consensual
de conflitos, em especial a mediação.
No que se refere aos litígios empresariais, as vantagens são, diga-se de passagem, ainda maiores. Bastaria
mencionar a afamada má avaliação das decisões judiciais em processos dessa natureza para justificar a resistência ao ingresso imediato em uma demanda judicial,
sem antes tentar-se um método alternativo. As relações
empresariais possuem regras próprias e especificidades
sensíveis comparadas às demais. Necessitam, assim, de

conhecimento peculiar e especializado para serem compreendidas. Como a maioria dos estados não possuem
varas ou câmaras especializadas em Direito Empresarial,
nosso Judiciário fica debilitado nesse particular, já que
os nossos magistrados (fazendo-se ressalva à excelentes
exceções que o fazem pelo amor e afinidade à área), talvez até justificadamente, despendam quase a totalidade
de seu tempo para se dedicar ao estudo de ramos do Direito Privado, que são mais frequentes em seus sobrecarregados gabinetes.
Mais que isso: a demora na solução judicial de uma
demanda não é uma exclusividade das relações empresariais, mas não há como negar que elas, certamente, são
as mais prejudicadas. Já é tarefa demasiadamente árdua
manter em atividade uma “empresa” que não tenha contendas. O que dizer, então, de uma “empresa” na qual
contendas judiciais insistem em travar importantes setores e bens necessários à atividade econômica?
Em contrassenso a essa realidade, temos, atualmente,
mediadores com profundo conhecimento do Direito Empresarial e das técnicas de mediação que podem, assim,
auxiliar as partes na solução mais justa e equânime possível. Solução essa que contará com a aceitação de ambas
as partes, de modo que os empresários não serão submetidos a uma decisão que não lhes atenda aos interesses e
que lhes importe ônus insustentável. Solução que acontecerá sem qualquer alarde, não se tornando, em regra,
de conhecimento público o que restar decidido e as suas
consequências, salvo se isso for de interesse das partes.
Enfim, acredito que, com essas considerações, tenha
ficado claro à parte da comunidade jurídica aqui cordialmente criticada de que o Legislador não gritou “Eureca!”, mas sim “Acordem!”. Aguardemos o que nos espera
adiante, para ver quem ainda permanecerá dormindo.

LEONARDO HONORATO COSTA é advogado e sócio do GMPR – Gonçalves, Macedo, Paiva & Rassi Advogados, Vice Presidente da Comissão de Direito
Empresarial da OAB/GO e Diretor Cultural do Instituto de Direito Societário de Goiás – IDSG.
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É PRECISO APROVAR OUTRA LEI DE
REPATRIAÇÃO DE ATIVOS
“É sabido que o desenvolvimento da cooperação internacional contra os crimes financeiros
expõe, cada vez mais, aquele que tem recursos e bens não declarados no exterior. Tudo
isso faz com que o momento atual seja totalmente propício à repatriação de recursos.
Contudo, no Brasil ou alhures, tais medidas apenas surtirão efeitos se outorgarem garantias aos que a elas vão aderir e adotarem pagamento racional de tributos. Não adianta
acenar com punições penais ou fiscais. É anistia e assim precisa ser vista. Anistia é perdão. Ao final, os bens serão conhecidos e sobre eles serão pagos os impostos.”
 POR LUIZ PAULO BARRETO
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Na verdade, volta-se mais para o law enforcement. A lei
não cita a palavra “anistia” uma única vez. Difícil não julgar que essa omissão tenha sido proposital.
A comprovação de origem lítica dos bens e recursos que
se encontram no exterior, por exemplo, é um entrave. Há,
certamente, milhares de casos em que os brasileiros enviaram esses recursos para o exterior e não têm como provar
que se originaram licitamente. Casos de venda de mercadorias sem nota fiscal, de venda de bens não declarados,
de recursos que foram auferidos no exterior e não declarados, assim por diante. Há casos em que o contribuinte não
tem mais documentos para comprovar a origem ou a comprovação poderá tornar o processo oneroso e complexo,
afastando o fim a que se destina a lei: anistiar, regularizar e
arrecadar. Uma solução é exigir uma declaração de que os
bens não se originaram de atividades criminosas, notadamente aquelas em que a lei veda a repatriação.
Não faz sentido a Lei de Repatriação considerar como
se criminoso fosse o indivíduo que aderiu ao chamado de
regularização. É inaceitável permitir, como permite, a pu-
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uase US$ 400 bilhões. Essa é uma estimativa da
montanha de dinheiro de brasileiros no exterior.
São recursos que, se voltassem ao Brasil, ajudariam o desenvolvimento econômico e social, ao
serem aplicados no setor produtivo e no de infraestrutura. Para o governo, os bilhões arrecadados em impostos
significariam uma chance de reequilíbrio fiscal, sem a
necessidade de elevar tributos. Para o cidadão que adere
à repatriação, a oportunidade de regularizar sua situação
fiscal, cambial e penal seria aberta, desde que os recursos
não tivessem origem criminosa. Para as empresas, esse
dinheiro poderia ser usado para abater dívidas ou para
investimentos, com geração de empregos e de renda. Entretanto, a Lei de Repatriação recentemente aprovada no
Brasil (Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016) contém tantos problemas e gera tanta insegurança jurídica que pode
acabar se tornando inócua por causa da pequena quantidade de recursos repatriados.
O grande problema da lei brasileira é sua insuficiente
conotação voltada para a anistia e para a regularização.
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nição, quando a regularização não for o único elemento
para efeito de expediente investigatório ou procedimento
criminal. Isso pode ser uma armadilha, porque, em havendo outros elementos sobre os mesmos fatos, a repatriação autodeclarada poderá ser apenada. Aqui reside o
principal problema de credibilidade e eficácia da Lei.
Outro problema é considerar falsa a declaração que tenha esquecido um bem existente no passado. Neste caso,
todo o processo estará inviabilizado, mesmo já tendo o indivíduo promovido sua autodelação. Como se defenderá?
Quanto à tributação, a lei promove um exagero. Prevê
imposto de 15% sobre o que for repatriado, mas acrescenta uma multa de iguais 15%. Outros países cobraram de
2% a 20%. Em se tratando de anistia, não seria necessária
a cobrança de multa, mas tão somente do imposto devido.
A Receita Federal regulamentou a lei por meio da Instrução Normativa nº 1.627, de 15 de março de 2016. Além
disso, editou em seu site uma lista de perguntas e respostas. Em ambos os casos, vem restringindo, ainda mais, a
interpretação da norma. Considera, por exemplo, um filme – não um retrato – quando se verifica o que havia no
exterior na data de 31/12/2014, exigindo que a declaração
informe o maior valor existente fora do País e que sobre
ele determine a incidência do imposto de 30%. Imaginemos a hipótese na qual uma pessoa teria US$ 10 milhões
no exterior, mas teria perdido ou gasto US$ 7 milhões nos
últimos anos. Ao regularizar, teria que pagar os 30% de
imposto sobre os 10 milhões, ou seja, o maior saldo. Ora,
30% de US$ 10 milhões constituem o exato valor que ele,
hoje, teria em conta.
Além disso, não se cobra o imposto apenas sobre o
bem declarado. A cobrança incide sobre todas as pessoas
que tiveram a propriedade desse bem. Imaginemos, então, a situação em que um casal tem um imóvel e o marido passou esse bem para a esposa, em uma eventual

separação. Posteriormente, a mãe passa o mesmo imóvel
para o nome do filho. Segundo a interpretação da Receita
Federal, os três terão que regularizar a sua situação e cada
um deles terá que pagar o imposto de 30%. Nesse caso,
90% do valor do imóvel irá para o imposto. Difícil a adesão
nessa condição.
Pior ainda é a situação daquele que já teve bens e valores no exterior e não os tem mais. Neste caso, para não
responder futuramente a qualquer investigação ou ação
penal terá que verificar o maior saldo que teve, dentro do
prazo prescricional dos crimes (16 anos para lavagem de
dinheiro, por exemplo) e sobre esse maior valor pagar o
imposto e a multa de 30%.
É sabido que o desenvolvimento da cooperação internacional contra os crimes financeiros expõe, cada vez
mais, aquele que tem recursos e bens não declarados no
exterior. Tudo isso faz com que o momento atual seja totalmente propício à repatriação de recursos. Contudo, no
Brasil ou alhures, tais medidas apenas surtirão efeitos se
outorgarem garantias aos que a elas vão aderir e adotarem
pagamento racional de tributos. Não adianta acenar com
punições penais ou fiscais. É anistia e assim precisa ser
vista. Anistia é perdão. Ao final, os bens serão conhecidos
e sobre eles serão pagos os impostos.
Vários países estão promovendo a repatriação de ativos enviados ilegalmente por seus cidadãos e empresas
ao exterior. Itália, Argentina, Chile, Alemanha, Colômbia
e Estados Unidos, entre outros, chegaram à conclusão de
que esses recursos estavam enriquecendo outros países,
gerando divisas fora de seus territórios. Viram que trazer
esses recursos de volta é um jogo de ganha-ganha.
O Brasil precisa aprovar uma nova Lei de Repatriação de
Ativos. Se não encararmos os problemas da nossa lei atual,
corremos o risco de chancelar a pecha de país que nunca
perde a oportunidade de perder uma oportunidade.

LUIZ PAULO BARRETO é advogado e economista. Foi Ministro de Estado da Justiça em 2010 e Secretário-Executivo do Ministério da Justiça entre 2003
e 2012. Trabalhou no texto do primeiro projeto de lei de anistia a bens e recursos enviados ao exterior, em 2003. Atualmente, é Diretor Corporativo
Institucional da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, em São Paulo, e membro do Conselho Jurídico da FIESP.
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CONTEXTO

EFICIÊNCIA E QUALIDADE ÀS
INSOLVÊNCIAS EMPRESARIAIS
“É imperativo que os magistrados que lidam com recuperações judiciais e falências
possuam foco exclusivo nestes ramos do Direito, para poderem responder com eficiência e qualidade aos desafios e à magnitude que estas áreas demandam atualmente e
muito mais ainda demandarão no futuro próximo, pois a recuperação judicial irá se
tornar uma mera ferramenta de reestruturação empresarial doravante.”
 POR PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAÚBA
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crise econômica e permitir que um novo ciclo de crédito
saudável se inicie.
Na última década, experimentamos uma falsa euforia
de prosperidade e consumo suportado por crédito farto
e fácil. Em 2003, o crédito correspondia a 25% do PIB, enquanto em 2015 perfaz 54% do PIB. Isto, sem contar com
a dívida tributária atual, em mais outros 24% do PIB. Entretanto, a euforia não foi causada por um real crescimento fundado em desenvolvimentos econômico e social e,
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o atual momento econômico em que o excesso
de endividamento atinge as empresas no Brasil
e seguindo as boas práticas ao redor do mundo
é imperativo que, cada vez mais, haja magistrados especializados em recuperações judiciais e falências.
Sem esta especialização o nosso sistema de insolvências
corre o risco de não ter bom desempenho em um momento tão crítico, frustrando, assim, a sua principal função social: corrigir o excesso de dívida nos momentos de

ao processo principal, bem como à enorme gama de incidentes derivados nas recuperações judiciais e nas falências, e ainda dar atenção à usual grande quantidade de
interessados envolvidos, demanda exclusivo foco, assim
como requer altos domínios teórico e prático do assunto.
Como reflexo, um juiz de primeira instância atuando
em uma comarca de expressiva relevância econômica não
pode se dar ao luxo de tratar com vultosos, complexos e
intrincados casos de recuperações judiciais e falências,
envolvendo milhares de credores e, ao mesmo tempo, lidar com questões corriqueiras de Direito Empresarial tal
qual uma briga entre sócios.
Note-se que o nível de especialização e a complexidade do nosso jovem sistema de insolvências tende somente a aumentar, pois as questões envolvendo finanças
corporativas vão – em um futuro próximo – inexoravelmente adentrar no palco de discussões judiciais como
ocorre nos demais países com legislações recuperacionais semelhantes.
Ademais, é imperativo que os magistrados que lidam
com recuperações judiciais e falências possuam foco exclusivo nestes ramos do Direito, para poderem responder
com eficiência e qualidade aos desafios e à magnitude que
estas áreas demandam atualmente e muito mais ainda
demandarão no futuro próximo, pois a recuperação judicial irá se tornar uma mera ferramenta de reestruturação
empresarial doravante.
É justamente desta forma que se estrutura a nação que
mais crises financeiras e sociais atravessou e sempre saiu
mais forte: os EUA. Com a grande reforma de 1978, foi
criado nos Estados Unidos um sistema de insolvência recuperacional somente composto por varas exclusivamente especializadas e distribuídas em 94 distritos de competência federal.
Com os claros resultados positivos desta especialização na primeira instância, os Estados Unidos não somente vêm fortalecendo o modelo de estrutura judiciária
como também estão criando câmaras nos tribunais exclusivamente dedicadas aos casos de insolvências. São os
chamados Bankruptcy Appellate Panels (BAP’s).
Não por acaso, um dos princípios gerais para a avaliação dos sistemas de insolvências que o Banco Mundial
vem adotando há décadas em suas pesquisas ao redor do
globo é a especialização dos próprios juízes, das varas e
dos tribunais hierarquicamente superiores.
Penso que devemos seguir o comprovado sucesso da
especialização dos magistrados e das cortes ao redor do
mundo e nos atentarmos para a extrema importância de
igual instrumento na solução da atual crise econômica.
Desta forma, poderemos contar com um sistema de insolvências empresariais apto a resolver o presente excesso
de crédito ruim e recolocar o Brasil no caminho futuro do
desenvolvimento econômico e social.
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hoje, atravessamos o maior endividamento já visto. Quase
20% dos brasileiros não conseguem sequer pagar as suas
contas prioritárias, como água, luz e telefone.
Não por acaso, o número de recuperações judiciais
vem crescendo exponencialmente e, provavelmente, será
seguido por uma maré de falências, pois os principais
elementos para resolver a crise econômica não estão presentes no Brasil. Somente mencionando alguns, podemos
relacionar juros baixos, poupança robusta, PIB não negativo, inflação controlada, governo central estável e com
recursos, credibilidade internacional e um sistema de crédito difuso e com concorrência.
Para corrigir o excesso de endividamento nacional por
meio de reestruturações judiciais e resolver falências maximizando a recuperação aos credores é necessário, fundamentalmente, que haja um sistema legal de insolvências
corporativas sólido e eficaz, sob a regência insubstituível
de magistrados especializados e experientes na matéria.
Nem se diga que bastaria a criação de varas ou câmaras
empresariais que as recuperações judiciais e as falências
estariam bem endereçadas por serem matérias afetas.
Quem labora no dia a dia na área de insolvências bem
sabe que esta seara é multidisciplinar e transborda, em
muito, as fronteiras do Direito Empresarial, indo para as
searas trabalhista, ambiental, tributária, administrativa,
civil, dentre outras tantas.
Ora, os magistrados – bem como os seus auxiliares –
para conseguirem conferir bom andamento não somente
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DAS IMPLICAÇÕES DA ALTERAÇÃO DO
ART. 19 DA LEI Nº 8.069/1990 ( ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ) PELA
LEI Nº 13.257/2016 (QUE INSTITUI O MARCO
LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA)
“É preciso lembrar que estamos falando, essencialmente, de normas destinadas a assegurar o regular exercício de “direitos humanos”, seja por parte de crianças e adolescentes, seja por seus pais ou responsáveis (até porque o direito à convivência familiar
é recíproco a estes). Embora os direitos e interesses infanto-juvenis sejam sempre
preponderantes (por força, inclusive, do princípio insculpido no art. 100, par. único, inciso IV, da Lei nº 8.069/1990), não é lícito ao Estado (lato sensu) pura e simplesmente
“abandonar à própria sorte” os adultos integrantes da família que tiverem a desventura
de apresentar algum tipo de transtorno mental, inclusive quando decorrente do uso ou
abuso de substâncias psicoativas.”
 POR EDUARDO DIGIÁCOMO

D

entre as inúmeras inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 13.257/2016, que instituiu o
“Marco Legal da Primeira Infância”1, uma que,
num primeiro momento, passou despercebida
por muitos, pode trazer grandes implicações de ordem
prática: a alteração da redação do art. 19, caput, da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
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O referido dispositivo legal, que abre o capítulo destinado a regulamentar o exercício do “direito à convivência familiar” por parte de crianças e adolescentes,
em sua redação original continha, ao final, a expressa
menção de que isto deveria se dar “[...] em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes”.

Tal previsão normativa (que não constava da redação
original do projeto de lei que deu origem ao Estatuto, tendo sido acrescida a partir de emenda apresentada quando
de sua tramitação na Câmara dos Deputados2), por muito
tempo foi utilizada para justificar o afastamento sistemático de crianças (não raro recém-nascidas) e adolescentes do convívio de sua família de origem, dando margem
a inúmeras distorções na interpretação e na aplicação do
dispositivo, em frontal violação até mesmo aos princípios
que norteiam a matéria, cuja gênese se encontra tanto em
normas internacionais, como é o caso da Declaração dos
Direitos da Criança, de 1959, e da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, de 1989, quanto no art. 227, da
Constituição Federal.
Ocorre que, justamente como forma de neutralizar tal
argumento, assim como de evitar sua utilização de maneira indiscriminada e sem maiores cautelas e critérios,
a Lei nº 13.257/2016 alterou o art. 19, caput, da Lei nº
8.069/1990, que passou a conter a seguinte redação:
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado
e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Como se pode observar, toda parte final do dispositivo
foi alterada, tendo sido suprimidas as referências à “presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”.
JURISPRUDÊNCIA E REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS
Não obstante a referida alteração, alguns Tribunais da
terrae brasilis3 já vinham interpretando o dispositivo com
certa cautela.
Vejamos:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
CRIANÇA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. COLOCAÇÃO DE CRIANÇA EM CASA ABRIGO COM POSSIBILIDADE DE
SUA ENTREGA A FAMÍLIA SUBSTITUTA. SUBMISSÃO A RISCOS.
MEMBRO DA FAMÍLIA USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
Em nome do melhor interesse da criança ou do adolescente, instituto que rege as ações envolvendo interesses de incapazes, antes que seja cogitada a perda ou destituição da guarda dos pais ou responsável, e eventual afastamento da criança
ou do adolescente do seu lar, deverá o Poder Público adotar,
prioritariamente, outra providência destinada à sua proteção,
dentre uma série de medidas previstas em lei. A parte final
do artigo art. 19 do ECA, que assegura à criança e ao adolescente o direito de viver em ambiente livre da presença
de pessoas dependentes de substancias entorpecentes,
não autoriza, por si só, a retirada compulsória da criança
ou do adolescente do seio da família onde vive, vez que
o próprio ECA estabelece outras formas menos gravosas
para a sua proteção. Verificada a existência de maus-tratos,
opressão ou abuso sexual à criança ou adolescente, impostos pelos pais, responsável ou qualquer pessoa da família, a
autoridade judiciária deverá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum, e jamais

o afastamento da criança ou do adolescente, como impõe o
art. 130 do ECA, porquanto a retirada do incapaz do seio
de sua família, com colocação em abrigo ou em eventual
lar substituto, se revele mais prejudicial e mais danoso à
sua personalidade do que permanecer com os seus entes
queridos. Estando comprovada que a decisão antecipatória
de tutela não preenche os requisitos legais, a solução que se
impõe é a sua reforma. Agravo de instrumento provido.
(TJ/MA – 3ª C. Cível. AI nº 0504782014 MA 000952650.2014.8.10.0000, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto. J.
em 19/03/2015. Publ. em 27/03/2015 – grifos nossos).
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 227 DA CRFB.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INERENTE AO PODER FAMILIAR. DEPENDÊNCIA
DROGAS E ÁLCOOL. EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MULTA AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
Manifesta a situação de risco da menor, que encontra substância nas provas colhidas durante a instrução do processo.
Representada, genitora das menores, é usuária de entorpecentes (“crack”) e de álcool, fato este incontroverso. Alegação
de que enfrentava momentos difíceis, diante do falecimento
do seu ex-companheiro, que não autoriza o descumprimento
dos deveres inerentes ao poder familiar. Finalidade da norma
que visa à proteção do melhor interesse do menor, que não
poderá ser aqui menosprezado. Dependência química traz
muitos danos à família, principalmente o abandono familiar.
Situação de extrema vulnerabilidade social da genitora. Compete aos pais o exercício do poder familiar, que consiste no
sustento, guarda e educação, em aspecto amplo, dos menores, a fim de protegê-los e proporcioná-los o melhor desenvolvimento possível, tanto no campo afetivo, como social e
familiar, visto que isso é fundamental elemento no desenvolvimento da personalidade da criança. É esta a ratio extraída do
art. 1631, do Código Civil c/c art. 22, do ECA. A Carta Suprema,
através de seu art. 227, elevou a criança e o adolescente ao
status de sujeitos de direitos, e não mais apenas objetos de
proteção, cuja proteção – com prioridade absoluta constituirá
dever dos pais, Estado e de toda sociedade, sendo garantia
fundamental, com raízes na tutela do princípio da dignidade
da pessoa humana. No tocante a multa, é certo que a sua aplicação, na forma do art. 249 do ECA, tem como finalidade primordial a função pedagógica, como instrumento de conscientização dos pais responsáveis aos deveres que lhes cabem em
função do exercício do poder familiar, como tentativa última
de manutenção da criança e do adolescente em sua família
natural, evitando a sua destituição. Apesar da falta da Apelante, existe sim laço da afetividade, tendo havido o descumprimento de seus deveres de forma culposa, decorrente única e exclusivamente de sua dependência quanto
ao uso de álcool e entorpecentes, pelo que entendo não
ser a multa medida adequadamente aplicada, sendo o
interesse das menores mais eficazmente protegido pelo
seu devido encaminhamento a programa de tratamento,
como já garantido pela sentença. Pessoa humilde, sem vínculo empregatício estável, que aufere renda inferior ao salário
mínimo. Comprometimento da renda familiar caso mantida
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a condenação e, por via reflexa, os interesses das menores,
violando, nitidamente, o princípio da dignidade da pessoa
humana. Multa afastada. Precedente desta Corte. Parcial provimento ao recurso.
(TJ/RJ – 6º C. Cível. APL nº 00052242720108190045 RJ
0005224-27.2010.8.19.0045, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro
Neves. J. em 20/03/2013. Publ. em 28/06/2013 – grifos nossos).

Mas não foi só tal alteração que se mostrou relevante. A Lei nº 13.257/2016, em diversas passagens, também
reafirmou a necessidade de priorizar a manutenção da
criança/adolescente em sua família de origem, reafirmando o “princípio da prevalência da família”, expressamente relacionado no art. 100, par. único, inciso X, da Lei nº
8.069/1990, segundo o qual: “na promoção de direitos e na
proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na
sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível,
que promovam a sua integração em família substituta”.
Nem poderia ser diferente, haja vista que um dos direitos fundamentais cujo regular exercício apresenta as maiores e mais relevantes implicações no desenvolvimento de
uma criança ou adolescente é, precisamente, o direito à
convivência familiar, e a família de origem, além de ser,
por presunção legal, a que melhor reúne condições para o
desempenho dos deveres correspondentes, é destinatária,
tanto na forma da lei quanto da Constituição Federal, de
“proteção especial” por parte do Estado (lato sensu).
Neste sentido, a propósito, é oportuno destacar que o
art. 226, caput, da Constituição Federal é expresso ao asseverar que: “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, sendo que essa “proteção”, nos termos
do § 8º do mesmo dispositivo Constitucional, deve ser efetivada “[...] na pessoa de cada um dos que a integram [...]”,
por meio de programas e serviços especializados previstos
tanto nos arts. 23, incisos I a IV, e 129, incisos I a IV, da Lei
nº 8.069/1990 quanto na própria Lei nº 13.257/2016, dentre
os quais destacamos a “inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxilio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos”, assim como o “encaminhamento
a tratamento psicológico ou psiquiátrico”, justamente na
perspectiva de evitar que, em razão do problema de saúde que acomete os pais (e nunca podemos nos esquecer
de que a toxicodependência é uma doença e de que, como
tal, precisa ser adequadamente diagnosticada e tratada), os
filhos sejam afastados de seu convívio, sofrendo todas as
mazelas decorrentes de tal afastamento.
Vale dizer que as disposições constitucionais e legais
destinadas a assegurar o amparo à família (e não apenas
à criança e ao adolescente, como ocorria no passado) têm
suas raízes em normas internacionais, a começar pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, cujo
“Princípio 6º” assegura a manutenção da criança4 preferencialmente junto a seus pais e, de maneira expressa,
prevê que, “[...] salvo circunstâncias excepcionais, a criança da tenra idade não será apartada da mãe”, sendo nestes aspectos secundada pela já citada Convenção da ONU
sobre os Direitos da Criança, de 1989, cujos arts. 9º, 16,
18, 19 e 27 (dentre outros) preconizam a necessidade de
o Estado (lato sensu) desenvolver políticas públicas volta-
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das ao atendimento, proteção e promoção social de todos
os integrantes da família, seja qual for sua composição.
Na verdade, não há como se pensar em “proteção” à
criança e ao adolescente (sobretudo em toda dimensão do
art. 1º da Lei nº 8.069/19905), sem falar em proteção da família que, na forma do art. 227, caput, da Constituição Federal
e do art. 4º, caput, da Lei nº 8.069/1990, é a primeira das instituições “convocadas” à defesa dos direitos e interesses de
crianças e adolescentes, razão pela qual qualquer intervenção estatal em matéria de infância e juventude não apenas
deve ser planejada e executada no seio da família (devendose o quanto possível evitar o afastamento do convívio familiar), mas deve ter também a preocupação de fazer com que
os pais assumam suas responsabilidades em relação a seus
filhos (tal qual preconizado de maneira expressa no art. 100,
par. único, inciso IX, da Lei nº 8.069/1990).
Evidente que isto é válido, inclusive, para casos de
pais/responsáveis6 que apresentam envolvimento com
substâncias psicoativas, que nem por isto podem ser considerados “automaticamente inaptos” para o exercício
dos deveres inerentes ao poder familiar, ou decorrentes
de tutela ou guarda.
Embora o simples fato de os pais/responsáveis apresentarem algum “grau” de “dependência química” não
autorizasse, logicamente, o afastamento da criança/adolescente do convívio familiar7, a aplicação do disposto na
antiga redação do citado art. 19, da Lei nº 8.069/1990 (sobretudo quando isto ocorria de forma isolada e dissociada
da compreensão do verdadeiro papel dos órgãos/agentes
estatais que atuam na defesa/promoção social de crianças e adolescentes) fazia com que tal providência (que por
ser extrema, deveria ser também excepcional) fosse utilizada de forma sistemática e quase que “matemática”, sem
que a situação e suas implicações fossem adequadamente
diagnosticadas e/ou (muito menos) objeto de qualquer
tipo de abordagem ou intervenção de cunho terapêutico
por parte dos órgãos estatais competentes.
Chegava-se ao extremo de, logo após o parto, estando a
mãe ainda internada na maternidade ou hospital, a criança recém-nascida ser pura e simplesmente “arrebatada”
de seus braços, em alguns casos por iniciativa do Conselho Tutelar (órgão que, na forma da lei, sequer detém
atribuição para promover o afastamento de criança/adolescente do convívio familiar8), sem que tivesse aquela,
concretamente, praticado em relação a seu filho qualquer
ato que justificasse a tomada de tão drástica providência
que, dentre outras, impedia que a criança pudesse exercer
até mesmo seu “sagrado” direito à amamentação, não por
acaso recomendado pelos profissionais de saúde.
Semelhante prática, vale dizer, remonta à época do revogado “Código de Menores”, que contrariamente ao que
ocorre com a Lei nº 8.069/1990, não continha qualquer
previsão ou dispositivo voltado ao atendimento à família,
e para o qual o afastamento do convívio familiar e subsequente “abrigamento” (atualmente denominado acolhimento institucional) era visto como uma verdadeira
“solução” para o problema do “menor” (como a criança/
adolescente era outra designada).
Se tal sistemática era válida e mesmo natural (para não
dizer quase que “inevitável”) à luz do “Código de Meno-

res”, com o advento da Lei nº 8.069/1990, sobretudo após
as alterações promovidas pela Lei nº 12.010/20099, passou
a ser quase que proscrita (ao menos no plano legislativo),
muito embora as dificuldades de superação da concepção
“menorista” que ainda permeia o cotidiano forense fizesse com que crianças – sobretudo de tenra idade – e adolescentes continuassem a ser afastados do convívio familiar
ante a simples constatação da dependência química de
seus pais/responsáveis.
Foi a partir da constatação de tais abusos, aliás, que
antes mesmo do advento da Lei nº 13.257/2016, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, expediu a “Nota Técnica Conjunta nº 001/2015 – SAS e
SGEP”, que estabeleceu algumas diretrizes e também um
fluxograma para atenção integral à saúde das mulheres e
das adolescentes em situação de rua e/ou usuárias de crack/outras drogas e seus filhos recém-nascidos.
A referida “Nota Técnica”, em alguns pontos, faz duras
críticas à atuação dos órgãos e agentes estatais encarregados da defesa/proteção de crianças e adolescentes, sobretudo o Ministério Público e o Poder Judiciário, diante da
postura alegadamente preconceituosa/discriminatória
com que as mães usuárias de substâncias psicoativas (em
alguns casos, ainda adolescentes) são tratadas, com reflexos negativos em relação a seus filhos, que são por vezes
indevidamente privados do regular exercício do direito à
convivência familiar e, em razão disto, também sofrem (literalmente) as consequências deletérias de uma intervenção estatal efetuada de forma precipitada/equivocada.
O documento destaca, dentre outras, a necessidade de
que gestantes e mães usuárias de substâncias psicoativas
não podem, apenas por tal razão, ser privadas do convívio
com seus filhos, devendo antes ser destinatárias de ações
e cuidados especiais por parte do Poder Público, sobretudo na área da saúde, que não pode lhes negar ou relativizar direitos unicamente em razão de sua condição.
Com efeito, sem entrar no mérito da citada “Nota Técnica”, não resta dúvida de que certas posturas “higienistas”, por vezes adotadas pelo Poder Público em relação
a usuários de substâncias psicoativas, sobretudo quando moradores de rua, na prática acabam lhes negando o
exercício de direitos fundamentais (e mesmo naturais –
como é o caso do direito à maternidade/paternidade), em
evidente atentado ao próprio “princípio da dignidade da
pessoa humana”, dentre outros que, como visto, são (ou
ao menos deveriam ser) necessariamente considerados e
utilizados em matéria de infância e juventude.
Por estas e outras razões não é admissível que o afastamento de crianças e adolescentes do convívio familiar seja
utilizado como forma de “punição” aos pais (assim como
para “pressioná-los” a se submeter a eventual tratamento
para drogadição), o que além de atentatório ao “princípio
da condição da criança e do adolescente como sujeitos de
direitos”, relacionado no art. 100, par. único, inciso I, da Lei
nº 8.069/1990 (sem mencionar na própria Convenção da
ONU sobre os Direitos da Criança)10 acaba por violar, na
prática, o verdadeiro “princípio” decorrente do enunciado
do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal10, fazendo
com que os efeitos da decisão incidam com tanto ou maior
gravidade sobre as crianças/ adolescentes que também sofrerão as consequências da intervenção estatal.

Na verdade, o caminho é aquele que já havia sido apontado pela Lei nº 8.069/1990 e que a Lei nº 13.257/2016
procurou enfatizar: a implementação de políticas públicas de cunho intersetorial que, respeitando as normas e
princípios aplicáveis, notadamente em matéria de saúde
e de infância e juventude, proporcione um atendimento/
tratamento especializado aos pais ou responsáveis que
apresentem envolvimento com substâncias psicoativas,
sem que, para tanto, tenham de ser aqueles afastados do
convívio com seus filhos/pupilos, ressalvada a presença
de situação que, comprovadamente, após criteriosa avaliação técnica, recomende solução diversa, descartando
– fundamentadamente – alternativas menos “invasivas”.
Este é o “espírito” de outra lei que também regula o
atendimento de usuários de substâncias psicoativas: a Lei
nº 10.216/2001, que privilegia o atendimento de pessoas
portadoras de transtorno mental (inclusive decorrente do
uso ou abuso de substâncias psicoativas) preferencialmente em regime ambulatorial e com o apoio das famílias.
A busca da intervenção estatal menos “invasiva” possível é um aspecto comum às normas e princípios aplicáveis
às políticas públicas tanto em matéria de saúde quanto
em matéria de infância e juventude, sendo, inclusive, inerente ao “princípio da intervenção mínima” preconizado
pelo art. 100, par. único, inciso VII, da Lei nº 8.069/1990.
Diante de tal contexto normativo (e principiológico),
não mais é admissível, sobretudo após o advento da Lei nº
13.257/2016, que se promova o afastamento sistemático
de crianças/adolescentes do convívio familiar em razão
da singela constatação que seus pais ou responsáveis são
usuários de substâncias psicoativas, cabendo ao Poder
Público, em vez de adotar essa postura simplista e equivocada, desenvolver estratégias de abordagem e de intervenções específicas, especializadas – e individualizadas
– em relação aos genitores, que respeitem as peculiaridades de cada caso, e que consigam enxergar para além do
problema, identificando as potencialidades de cada um, a
partir das quais será construído o caminho para superação do problema.
Em suma, a Lei nº 13.257/2016 trouxe previsão expressa da obrigatoriedade da formulação e implementação,
por parte do Poder Público, de políticas públicas voltadas
para as crianças que estão na “primeira infância”, promovendo alterações não apenas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, mas também na Consolidação das Leis do
Trabalho –- CLT, na Lei nº 11.770/2008 e até mesmo no
Código de Processo Penal – CPP, sempre na perspectiva de
privilegiar e fortalecer o exercício do direito à convivência
familiar de crianças e adolescentes, independentemente
da condição ou situação de seus pais ou responsáveis12.
É evidente que a mencionada alteração legislativa não
irá, por si só, evitar que crianças e adolescentes continuem
a ser arbitrariamente afastadas do convívio familiar, assim como a supressão da expressa referência à “presença
de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”,
como fator prejudicial ao exercício do convívio familiar de
forma saudável, não significa que este fator não possa ser
considerado na análise do cabimento, ou não, de eventual
pedido de afastamento, mas se espera que isto sirva, ao
menos, para evitar o mencionado “automatismo” de ouREVISTA JURÍDICA CONSULEX - WWW.CONSULEXDIGITAL.COM.BR
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trora, e que sejam buscadas alternativas que, como seria
de rigor, procurem atender à família como um todo, sem
preconceito ou discriminação, e que assegurem, a todos
seus integrantes, o pleno e regular exercício de todos os
seus direitos fundamentais, inclusive – e especialmente –
os direitos às ações de saúde e à convivência familiar.
Em qualquer caso, é preciso lembrar que estamos falando, essencialmente, de normas destinadas a assegurar
o regular exercício de “direitos humanos”, seja por parte de
crianças e adolescentes, seja por seus pais ou responsáveis
(até porque o direito à convivência familiar é recíproco a
estes). Embora os direitos e interesses infanto-juvenis sejam sempre preponderantes (por força, inclusive, do princípio insculpido no art. 100, par. único, inciso IV, da Lei
nº 8.069/1990), não é lícito ao Estado (lato sensu) pura e
simplesmente “abandonar à própria sorte” os adultos inte-

grantes da família que tiverem a desventura de apresentar
algum tipo de transtorno mental, inclusive quando decorrente do uso ou abuso de substâncias psicoativas.
CONCLUSÃO
Por fim, registre-se que, como reconheceu o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a:
[...] novel legislação, consolida, no âmbito dos direitos da criança e do adolescente, a intersetorialidade e corresponsabilidade
dos entes federados” em favor de crianças e adolescentes, destacando “a posição central, em nosso ordenamento jurídico, da
doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, previstos no artigo 227 da Constituição Federal, no ECA
e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança,
ratificada pelo Decreto Presidencial 99.710/9013.

NOTAS
1 Assim considerado o período que abrange os primeiros seis anos completos (ou 72 meses) de vida da criança.
2 CURY, Munir et al. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado – Comentários Jurídicos e Sociais. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 99.
3 Expressão difundida pelo festejado – mestre dos mestres – professor Lênio Streck (in: http://www.conjur.com.br/2012-ago-06/lenio-streck-mensalao-dominio-fato-algo-tipo-ponderacao).
4 Valendo lembrar que, para fins da citada Convenção Internacional (e de outras normas editadas pela ONU), considera-se “criança” toda
pessoa com idade inferior a 18 anos.
5 Até porque a “proteção integral” à criança e ao adolescente por este prometida pressupõe, logicamente, o regular exercício também do
direito à convivência familiar.
6 Valendo destacar que, na forma da lei, “responsáveis” serão aqueles que detiverem a guarda legal ou tutela de crianças/adolescentes.
7 Até porque, do contrário, o contido no citado art. 129, inciso II, da Lei nº 8.069/1990, assim como as demais normas que preconizam a
preferência à manutenção da criança/adolescente junto à sua família de origem – apesar dos problemas que esta porventura apresente
(sem o que a própria intervenção estatal seria desnecessária) não teria o menor sentido.
8 Por força do disposto nos arts. 101, §2º; 136, inciso II c/c 129, incisos I a VII e 136, par. único, da Lei nº 8.069/1990, o afastamento de
criança/adolescente do convívio familiar é providência “[...] de competência exclusiva do Juiz [...]”, cabendo ao Conselho Tutelar, quando,
após avaliação técnica idônea e criteriosa, entender que o caso comporta tal providência extrema/excepcional comunicar “[...] incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a
orientação, o apoio e a promoção social da família”.
9 Que alguns denominam “Lei da Adoção”, embora muito mais voltada ao exercício do direito à convivência familiar – a começar pela
própria família de origem.
10 Posto que, na prática, transforma os filhos em meros “instrumentos” de punição de seus pais.
11 Segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado [...]”.
12 Extraído de: http://www.dizerodireito.com.br/2016/03/comentarios-lei-132572016-estatuto-da.html
13 STJ, HC nº 351.494/SP.
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PONTO DE VISTA

ARQUIVO PESSOAL

Amadeu Roberto Garrido de Paula

TODOPODER

U

ma expressão da língua espanhola, mais descortinadora do que o equivalente em nosso
léxico: poderoso. Aqui, podemos e estaremos
nos referindo a uma pessoa.
Em espanhol, convém, ainda, ao conjunto das instituições, a um governo em que as instituições de acoplam
para ser um todopoder, a opressão, a negação da democracia, quando não se refere ao povo como protagonista.
O todopoder manda em nosso país e não ouviu a voz
das ruas.
Essa aparece em discursos demagógicos, mas não é
respeitada. Tampouco é descoberto, de modo consequente, o significado das amplas mobilizações que levaram ao
necessário impeachment de Dilma e, deve-se sublinhar,
não se deu carta branca ao governo Temer.
Sabemos da emergência que nos assola, mas nada justifica que medidas provisórias – como atacamos os decretos-leis da nefanda ditadura militar! – tomem o lugar de
projetos de leis, de convocações de audiências públicas, de
incorporação do povo ao processo de salvação nacional.
E, sem o povo, único que deve exercer o todopoder,
nada se alcançará. Permaneceremos no brejo cinzento e
putrefato. Isso porque, sem consenso básico, nada se faz.
Imposições autoritárias nunca tiraram país algum de crise
alguma; no máximo, aliviaram as ansiedades de determinadas classes privilegiadas.
Sabemos que esse não é o discurso de Temer e cremos
em sua sinceridade ao dizer que não pretende golpear
politicamente, mas resolver nossos problemas graves e
imediatos. Se assim é, não deve continuar refém dos grupos parlamentares que só gostam de ouvir a própria voz e
dar conforto aos próprios corpos. Deve o presidente provisório ter a coragem de governar com autoridade e não
com autoritarismo, a frente de um povo que se discipline
ordenadamente e compreenda a profundidade de nossos
problemas e as reformas mais emergenciais, ainda que de
maneira superficial. O instinto popular é como um vento
salvador em tempestade marítima, que não dispensa um
bom timoneiro.

Até agora, só ouvimos falar em reforma trabalhista.
Fácil, porquanto se resume a transferir a convenções coletivas o que está na lei. Os sindicatos de trabalhadores
que lutem para recuperar o que já haviam alcançado e
que está expresso no art. 7º da Constituição, rol de direitos humanos que não são, pelo menos expressamente,
cláusula pétrea, a menos que se infira da Constituição
Federal a existência de uma cláusula implícita de não retrocesso; imaginem o debate que essa questão pode gerar no seio do Supremo Tribunal Federal, de resultados
imprevisíveis.
Antes de propor a fácil reforma trabalhista, ouça o sr.
presidente o povo, a sociedade organizada e legítima; verá
que são cronológica e essencialmente prioritárias as reformas do Estado (administrativa) e tributária (meios de
funcionamento do Estado). Feitas tais reformas, ficando
claro na consciência dos brasileiros o esforço sincero de
toda a nação no sentido de sair do buraco, é possível que
os trabalhadores concordem em dar sua quota-parte no
processo de retomada de nosso desenvolvimento, enterrado pelos oportunistas das propinas, vís delatores, sujeitos a penas criminais que se abrandam com nossos regimes de progressividade e não repõem ao estado anterior
os cofres públicos vandalizados.
Em suma, é necessário corrigir a rota do navio à deriva no mar sem porto. Mais democracia e menos ouvidos
murchos e interesseiros, próprios da classe política, na
qual, primeiramente, estão os próprios mandatos e, depois, a sobrevivência dos partidos que proliferaram como
pragas em nosso país.
Se essa imensa e nobre tarefa não estiver ao alcance do
dr. Michel Temer, os povos do mundo inteiro jamais foram capazes de formular outra saída: eleições gerais e um
novo poder constituinte originário, em assembleia mista,
de parlamentares e das melhores inteligências da nação,
que possam formatar outro caderno de leis fundamentais,
a serem cumpridas, ao contrário do que ocorreu com a
maioria das normas da Constituição cidadã, justamente
aplaudida em outro e atípico momento.
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