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A DESAPROPRIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO COMO RESTRIÇÃO À
PROPRIEDADE PRIVADA: PARÂMETROS E ELEMENTOS NORMATIVOS
THE EXPROPRIATION IN THE BRAZILIAN LAW AS A RESTRICTION TO THE
PRIVATE PROPERTY: PARAMETERS AND NORMATIVE ELEMENTS

DIREITO À MORADIA: APLICABILIDADE E EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA-PR
CAIO AUGUSTO MARANDOLA DE SOUZA, RAFAEL SANTANA FRIZON

Resumo: A desapropriação é faculdade conferida ao Poder Público pela
Constituição Federal de 1988, em que mediante prévia e justa indenização o Estado
expropria um bem particular e o incorpora ao patrimônio publico, em casos de
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Tal instituto não é
inovação da Constituição atual, existindo desde a Constituiçao Federal de 1824.
Configura-se como uma modalidade de restrição à propriedade privada e exige
requisitos e formalidades expressas em lei.
Palavras-chave: Desapropriação; Constituição Federal; Restrição à propriedade
privada.
Abstract: The expropriation is a faculty assigned to the government by the Federal
Constitution of 1988, in which by the payment of a previous and fair indemnity, the
government expropriates a particular property and incorporates it in the public
patrimony, in cases of public need, public utility or social interest. Such institute isn’t
an innovation of the current Constitution, it exists since the Federal Constitution of
1824. It configures a modality of restriction to the private property and demands
requirements and formlities contained in the law.
Keywords: Expropriation; Federal Constitution; Restriction on private property.
Introdução:
O presente trabalho tem por objetivo expor e analisar didaticamente os
principais aspectos da desapropriação como forma de restrição à propriedade
privada. A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito à propriedade como direito
fundamental em seu artigo 5º, entretanto, tal direito não é absoluto, existindo
situações que requerem que o Estado intervenha na esfera da autonomia particular
a fim de preservar o interesse público e social. De tal forma, há situações em que o
direito à propriedade conflita com o interesse público, seja por não cumprir com sua
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função social, seja por que existe maior necessidade da sociedade sobre tal bem.
Para tanto, a Carta Magna conferiu ao Poder público a faculdade de intervir na
propriedade particular mediante indenização e “adequá-la” às necessidades
públicas, conforme exija o caso. Dentro dessa intervenção situa-se o poder de
desapropriação que ocorre quando, por necessidade, utilidade pública ou interesse
social o Estado incorpora bem particular a seu patrimônio para que o mesmo passe
a atender às exigências da sociedade. Tal faculdade do Estado, entretanto, não é
discricionária e arbitrária, exigindo a lei certos requisitos e formalidades, de modo a
assegurar a justiça para todas as partes.

1. Breve evolução histórica da desapropriação no direito brasileiro:
A primeira Constituição Brasileira, a Constituição do império, de 1824,
garantia o direito de propriedade em “toda a sua plenitude”, assegurando porém a
desapropriação caso o bem público assim o exigisse, mediante prévia indenização
de seu valor. Todavia, deixou à lei ordinária a definição das hipóteses de
desapropriação, que foi tratada pela lei 422, de 1826, que trouxe casos de
necessidade pública e utilidade pública, que foram mantidas em todas as
Constituições posteriores e definidas pelo artigo 590 do Código Civil de 1916.
A constituição de 1891, em seu artigo 72, novamente consagrou o direito de
propriedade em sua plenitude, no entanto, sujeita a desapropriação “por
necessidade ou utilidade pública, mediante prévia indenização”.
Na Constituição de 1934, a exigência de indenização, além de prévia, passa
a ser também justa. Com a Constituição de 1946, instituiu a desapropriação por
interesse social, sob influência do princípio da função social da propriedade, em que
o artigo 147 previa a distribuição justa da propriedade em harmonia com a ideia de
supremacia do interesse social. Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 10,
de 9/11/1964, foi instituída uma nova modalidade de desapropriação por interesse
social, visando à reforma agrária, em que a indenização era feita em títulos da dívida
pública quando tratasse de latifúndio.
A Constituição de 1967 manteve as memas hipóteses de desapropriação,
sendo que a Constituição de 1988 acrescentou uma nova modalidade, prevista no
artigo 182 § 4º, inciso III, em que a indenização também pode ser feita em títulos da
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dívida pública, sendo incidente sobre imóveis que não cumprem sua função social.

2. Modalidades, procedimento e competência:
Primeiramente faz-se necessário estabelecer a definição de desapropriação,
definida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro como:
“A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder
Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao
proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio
por justa indenização” (DI PIETRO: 2014)

A Constituição de 1988 prevê três modalidades de desapropriação com
caráter sancionatório, sendo duas delas previstas para casos de descumprimento da
função social da propriedade urbana (art. 182, §4º) e da propriedade rural (art. 186),
casos em que a indenização será feita em títulos de dívida pública e não em
dinheiro. A terceira, prevista no artigo 243, que trata da expropriação de terras em
que sejam cultivadas plantas psicotrópicas legalmente proibidas, hipótese em que o
expropriado não tem direito a qualquer indenização, além de sofrer outras sanções
previstas em lei.
A desapropriação por descumprimento da função social da propriedade
urbana é disciplinada pela Lei nº 10.257, de 10/07/2001, chamada de Estatuto da
Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Essa lei
prevê a desapropriação como um dos institutos jurídicos que constituem intrumento
da política urbana.
Maria Sylvia aponta as seguintes exigências para essa modalidade de
desapropriação:
1- É de competência exclusiva dos Municípios;
2- Existência de plano direitor que defina as exigêngias
fundamentais de ordenação da cidade, sendo somente obrigatório para
cidades com mais de 20 mil habitantes;
3- Tem de ser precedida de lei municial específica para área
incluída no plano diretor, determinando o parcelamento, a edificação ou a
utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado;
4- O imóvel deve estar subutilizado, ou seja, com aproveitamento
inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele
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decorrente;
5- O proprietário deve ser notificado para o cumprimento da
obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório do registro de
imóveis;
6- Inobservados notificações e prazos estabelecidos, o Município
aplicará o IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota
pelo prazo de cino anos consecutivos ou até que se cumpra a obrigação;
7- Só após decorridos cinco anos de aplicação IPTU progressivo
sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento,
edificação ou utilização é que o Município poderá desapropriar com
pagamento em títulos da dívida pública aprovados pelo Senado e
resgatáveis em até dez anos (art. 182, § 4º, III, da Constituição).
Conforme tratado, nessa modalidade de desapropriação somente cabe a
municípios que tenham plano diretor aprovado por lei; além disso, exige-se lei
específica determinando o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
cumpridos esses requisitos, há de haver notificação ao proprietário; sendo
inobservada a notificação nos prazoa legais, o proprietário fica sujeito ao IPTU
progressivo no tempo pelo prazo máximo de cinco anos, sendo somente após o
transcurso desse período de tempo que o Município poderá efetuar a
desapropriação mediante pagamento em títulos.
Já a desapropriação por descumprimento de função social da propriedade
rural é tratada na Lei Complementar nº 76, de 6/7/93, apresentando os seguintes
elementos:
1- É de competência exclusiva da União;
2- O imóvel deve estar descumprindo a sua função social, ou seja,
deve estar sendo utilizado com inobservância dos seguintes requisitos
previstos no artigo 186 da Constituição: I- aproveitamento racional e
adequado; II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; III- observância das disposições que
regulam as relações de trabalho; IV- exploração que favoreça o bem-estar
dos proprietários e dos trabalhadores;
3- Não pode incidir sobre a pequena e média propriedade rural,
desde que seu proprietário não possua outra, e sobre a propriedade
produtiva (art. 185 da Constituição);
4- O pagamento é feito em títulos da dívida agrária, resgatáveis em
até 20 anos, sendo, no entanto, as benfeitorias úteis e necessárias pagas
em dinheiro;
A desapropriação engloba procedimentos sucessivos de atos definidos em
lei e que terminam por incorporar o bem ao patrimônio público.
Tal procedimento compreende duas fases: a declaratória e a executória,
abrangendo esta última uma fase administrativa e uma judicial.
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Na fase declaratória o Estado declara a utilidade pública ou interesse social
do bem para a finalidade desapropriatória. Tal declaração pode ser feita pelo Poder
Executivo, por meio de decreto, ou pelo Legislativo, por meio de lei. O ato
declaratório deve indicar o sujeito passivo da desapropriação, a descrição do bem, a
declaração de utilidade pública ou interesse social, a destinação específica a ser
dada ao bem, o fundamento legal e os recursos orçamentários destinados ao
atendimento da despesa.
A declaração produz alguns efeitos: submição do bem à força expropriatória
do Estado; fixação do estado do bem, ou seja, suas condições, melhoramentos,
benfeitorias existentes; atribuição ao Poder Pública do direito de penetrar no bem a
fim de fazer verificações, desde que sem excesso ou abuso de poder; dá início ao
prazo de caducidade da declaração.
O ato declaratório deve conter a exata descrição do bem, uma vez que seu
valor integral (incluindo todos os tipos de benfeitorias) será indenizado. Quanto as
benfeitorias feitas no bem após a declaração, somente serão indenizadas as
necessárias.
O direito de penetrar no imóvel não se confunde com a posse, estando ainda
sujeito à aceitação do proprietário do mesmo, ou mediante autorização judicial,
vedada a entrada compulsória, conforme termos do artigo 5º, XI da CF. O prazo de
caducidade para a expropriação do bem será de 5 anos, contados a partir da data
da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará, sendo,
entretanto, possível ainda uma nova declaração sobre o mesmo bem findo o prazo.
No caso de reforma agrária e desapropriação por interesse social, o prazo é de 2
anos. A segunda fase do procedimento da desapropriação – executória – pode ser
administrativa ou judicial. Essa fase diz respeito as medidas tomadas pelo Poder
Público para a desapropriação do bem e sua efetiva incorporação ao patrimônio do
Estado.
A competência para executar a desapropriação é de pessoas jurídicas
competentes para editar o ato declaratório, assim como entidades públicas ou
particulares dotadas de delegação do Poder Público, a exemplo autarquias,
fundações governamentais, empresas públicas, sociedades de economia mista,
concessionárias e permissionárias de serviços públicos.
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A fase executória será administrativa quando o expropriado e o Poder
Público realizarem acordo a respeito da indenização, hipótese em que as
formalidades serão as estabelecidas para contratos de compra e venda. Tal hipótese
não ocorre caso o Poder Público desconheça o proprietário do bem.
Não havendo fase administrativa, ocorrerá a fase judicial, sendo que se as
partes fizerem acordo após o início do processo judicial, a decisão do juiz será
somente homologatória. Dentro do processo da fase judicial somente poderão ser
levantadas questões acerca de vício processual ou preço. Questões não previstas
no artigo 20 do Decreto-lei 3.365/41 somente poderão ser levantadas por outras vias
judiciais, como mandado de segurança ou ação ordinária.
3. Sujeitos e pressupostos:
Sujeito ativo do processo de expropriação é aquele a quem a Constituição
e a Legislação ordinária confere o direito subjetivo de expropriar. O Decreto-lei nº
3.365/41 estabelece como sujeitos ativos da desapropriação por utilidade pública a
União, Estados, Municípios, o Distrito Federal e os Territórios (art. 2º). Quando a
desapropriação é por interesse social, existem três alternativas: a prevista no artigo
5º, XXIV da CF, regulada pela Lei nº 4.132/62, de competência das pessoas
jurídicas referidas anteriormente (art 5º da referida lei); a prevista no artigo 182, § 4º,
da Constituição, regulamentada pela Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), de
competência exclusiva do município; a que tem fundamento no artigo 184, referemte
à desapropriação para reforma agrária, disciplinada pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da
Terra) e pela Lei Complementar nº 76, de 6/7/93, sendo de competência exclusiva
da União.
O artigo 3º do Decreto-lei 3.365/41 define as entidades que se beneficiam da
expropriação, cujos bens passarão a integrar seu patrimônio, não se confundindo,
entretanto, tais entidas com sujeitos ativos, uma vez que tais beneficiários podem
apenas promover a fase executória da desapropriação, após expedido o mandato
expropriatório.
Sujeito passivo da desapropriação é o expropriado, podendo ser pessoa
física ou jurídica, de pública ou privada.
Os pressupostos da desapropriação são indicados na Constituição Federal
como necessidade pública, utilidade pública e o interesse social (art. 5º, inciso XXIV
e art. 184). Discorre Maria Sylvia sobre tais pressupostos, assim definindo-os:
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“Existe necessidade pública quando a Administração está diante de
um problema inadiável e premente,isto é, que não pode ser
removido, nem procrastinado, e para cuja solução é indispensável
incorporar, no domínio do Estado, o bem particular.
Há utilidade pública quando a utilização da propriedade é
conveniente e vantajosa ao interesse coletivo, mas não constitui
um imperativo irremovível.
Ocorre interesse social quando o Estado esteja diante dos
chamados interesses sociais, isto é, daqueles diretamente atinentes
às chamadas mais pobres da população e à massa do povo em
geral, concernentes à melhoria das condições de vida, à mais
equitativa distribuição da riqueza, à atenuação das desigualdades em
sociedade” (DI PIETRO: 2014).

O decreto-lei 3.365/41 estabelece as hipóteses de necessidade e utilidade
pública em seu artigo 5º, sendo tal rol taxativo.

A exemplo, seguem as

jurisprudências:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.
INSTALAÇÃO DETERMOELÉTRICA. ART. 5º, I, DO DECRETO-LEI
3.365/1941. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Hipótese em que o
Município desapropriou imóveis, posteriormentedoados para
empresa que instalou, no local, usina termoelétrica. 2. Os
expropriados alegam que houve desvio de finalidade, pois adoação
do imóvel a uma única empresa caracterizaria benefícioindevido a
entidade privada. 3. A tese defendida pelos recorrentes, de que
houve apenas umaempresa beneficiada, não consta no acórdão ou
na sentença. O RecursoEspecial não foi interposto com fundamento
em eventual omissão (art. 535 do CPC). 4. O juiz de origem e o TJ
concluíram que "a implantação datermelétrica no local atendeu
perfeitamente à finalidade públicaexpressa no ato expropriatório" e
que "a desapropriação atingiu ofim a que se destinava, qual seja,
contribuir para a expansão daárea industrial do Município". Essa foi a
base fática para ainterpretação da legislação federal, que não pode
ser infirmada emRecurso Especial. 5. Trata-se de utilidade pública,
qualificada pelo art. 5º, i, doDL 3.365/1941, que dá ensejo à
desapropriação ("consideram-se casosde utilidade pública: (...) a
construção ou ampliação de distritosindustriais"). 6. Inaplicável o
julgado pela Primeira Turma no RMS 18.703/BA. ORecurso
Ordinário, diferentemente do Recurso Especial, permite amplaanálise
dos fatos e de dispositivos constitucionais, e, naquelademanda,
comprovou-se o desvio de finalidade decorrente do benefícioa uma
única entidade privada, à luz da Constituição Federal (art. 37).7.
Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1198161 SC 2010/0112187-0, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/05/2011, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2011).
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Concernente à desapropriação por interesse social, há três fundamentos
embasados na CF/88, possuindo cada um deles diferente legislação ordinária, a
saber:
1- o artigo 2º da Lei 4.132, de 10/09/62 , que disciplina o artigo 5º,
inciso XXIV da CF;
2- o artigo 182 da CF que trata da hipótese de desapropriação que
tem por escopo o atendimento à função social da propriedade estabelecida
no Plano Diretor da cidade, sendo disciplinada pelo Estatudo da Cidade (Lei
10.257/2001, artigo 8º);
3- o artigo 184 da Constituição Federal que prevê a hipótese de
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, e que tem
por finalidade garantir a função social da propriedade rural, sendo
disciplinado pela Lei Complementar nº 76, de 06/07/93, alterada pela Lei
Complementar nº 88, de 23/12/96, pelos artigos 18 a 23 do Estatuto da Terra
(Lei nº 4.504, de 30/11/64) e pela Lei nº 8.629, de 25/02/93, alterada pela
Medida Provisória nº 2.027-42, de 28/08/00 (DI PIETRO: 2014).
Poderão ser objeto de desapropriação todos os bens, incuindo móveis e
imóveis, corpóreos e incorpóreos, públicos ou privados (art. 2º do Decreto-lei
3.365/41). Bens públicos podem ser expropriados por uma entidade política maior,
ou seja, pode a União expropriar bens dos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípíos, e os Estados expropriar bens dos Municípios, não podendo, entretanto,
Estados ou Municípios expropriar bens da União – bens desta entidade são
inexpropriáveis-

nem Municípios desapropriar bens de Municípíos ou Estados

desapropriar bens de Estados.
Cabe observar que que direitos personalíssimos, como direitos pessoais do
autor, o direito à vida, à imagem e aos alimentos são inexpropriáveis.
4. Indenização e natureza jurídica
A indenização é a compensação devida pelo Estado em decorrência da
expropriação, que tem por escopo a manutenção do equilíbrio público e privado.
Marcello Caetano afirma que a “a expropriação vem a resolver-se numa conversão
de valores patrimoniais: no patrimônio onde estavam os imóveis, a entidade
expropriante põe o seu valor pecuniário” (CAETANO: 1969). O direito à indenização
tem natureza pública, embasado na Constituição, e tem de ser prévia, justa e em
dinheiro. Cabe ressaltar que, conforme já tratado anteriormente, a desapropriação

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

22

prevista no artigo 243 da CF não faz jus a indenização, uma vez que nessa
modalidade a expropriação tem caráter punitivo.
A indenização deverá compor a quantidade total do decréscimo patrimonial
decorrente da desapropriação, incluindo o valor do bem expropriado, com todas as
benfeitorias já existentes ao tempo da expropriação – existindo benfeitorias feitas
posteriormente, serão indenizadas somente as necessárias e as úteis que
possuírem autorização do expropriante- os lucros cessantes, danos emergentes,
juros compensatórios (em caso de ter ocorrido imissão provisória da posse), juros
moratórios de 6% ao ano, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais e
correção monetária. A título de exemplo, seguem as jurisprudências:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO
INDENIZAÇÃO
JUROS
MORATÓRIOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Indenização fixada com base no valor apurado
na perícia judicial. Laudo pericial bem elaborado e que merece
credibilidade. Valor da indenização mantido. 2. Os juros moratórios
são devidos à razão de até 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do
Decreto-Lei nº 3.365/41, incidentes a partir de 1º de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art.
100 CF). Pedido procedente. Sentença mantida. Agravo retido,
reexame necessário e recurso desprovidos.
(TJ-SP
APL:
00023782820078260213
SP
000237828.2007.8.26.0213, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento:
11/06/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
11/06/2014).
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO INCLUÍDAS NO
ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE. PROCEDÊNCIA
DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO. 01. "Como a prova oral,
também a versão das partes 'deve, pelo princípio da persuasão
racional (CPC, art. 131), ser analisada, medida e ponderada, posta
em confronto com a lógica e as regras da experiência, desprezandose o inverossímil e o improvável, para acolher-se o que se evidencia
racional, coerente e compatível com as circunstâncias' (AC n.
1999.019618-6, Des. João José Ramos Schaefer). Na análise das
provas, na 'falta de normas jurídicas particulares', cumpre ao juiz: a)
aplicar 'as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da
experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial'
(CPC, art. 335); b) atentar para a advertência de Malatesta: 'se o
ordinário se presume, o extraordinário se prova'" (AC n.
2013.007459-3, Des. Newton Trisotto). 02. Em processo de
desapropriação de imóvel para formação de reservatório de
hidrelétrica, o fato de os proprietários terem aforado ação quando
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

23

decorridos menos de nove meses da data da transação com o
expropriante conduz à presunção de que todas as benfeitorias e
acessões foram indenizadas, presunção reforçada pelo fato de terem
dado plena e geral quitação. Inexistindo prova capaz de derruir essa
presunção, impõe-se o rejeitamento da pretensão consistente na
complementação da indenização relativamente a árvores frutíferas.
(TJ-SC - AC: 20140425755 SC 2014.042575-5 (Acórdão), Relator:
Newton Trisotto, Data de Julgamento: 28/07/2014, Primeira Câmara
de Direito Público Julgado).

Pessoas atingidas indiretamente pelo ato de expropriação, que exerciam
direitos obrigacionais sobre o bem também farão jus a indenização, que deverá ser
reclamada em ação própria.
A desapropriação tem natureza jurídica de forma originária de aquisição de
propriedade, em virtude de ser transferência forçada do bem do patrimônio de um
particular para o patrimônio público independente de título prévio, o ato
expropriatório é por si só causa autônoma. Constitui transferência compulsória da
propriedade.
Em consequência, tem-se que o processo judicial de desapropriação
prossegue independentemente do conhecimento do domínio do bem a ser
expropriado, sendo que tal informação deverá ser provada apenas no momento de
realização do montante da indenização. A indenização paga a terceiro que não o
proprietário não invalida a desapropriação, por força do artigo 35 do Decreto-lei nº
3.365/41 que estabelece que “os bens expropriados, uma vez incorporados à
Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em
nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente,
resolver-se-á em perdas e danos”. Além disso, todos os ônus ou direitos que
recaiam sobre o bem desapropriado ficam extintos e sub-rogados no montante
indenizatório.
O artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365/41 prevê a possibilidade de imissão
provisória na posse, definida por Celso Antônio Bandeira de Mello como “a
transferência da posse do bem objeto da expropriação para o expropriante, já no
início da lide, obrigatoriamente concedida pelo juiz, se o Poder Público declarar
urgência e depositar em juízo, em favor do proprietário, importância fixada segundo
critério previsto em lei” (MELLO: 1968). Para tanto, é necessário que haja urgência,
que o expropriante faça o depósito da quantia fixada segundo previsão normativa e
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

24

que a imissão seja requerida no prazo de 120 dias a contar da alegação de
urgência, sob pena de caducidade.
Em regra, um bem desapropriado passa a integrar o patrimônio dos sujeitos
ativos da expropriação – União, Estados, Municípios, Distrito Federal ou pessoas
públicas ou privadas que desempenham serviços públicos por delegação do Estado.
Entretanto, é possível que tais bens tenham por destino a transferência a terceiros.
Isto acontece nas hipóteses em que a expropriação se dá:
1por zona;
2para fins de urbanização
3para fins de formação de distritos industriais;
4por interesse social;
5para assegurar o abastecimento da população;
6a título punitivo, quando incide sobre terras onde se
cultivem plantas psicotrópicas.
A desapropriação por zona é modalidade de desapropriação por utilidade
pública, normatizada pelo artigo 4º do Decreto-lei 3.365/41, que abrange a área
contígua necessária ao desenvolvimento posterior da obra a que se destine ou as
zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do
serviço. Trata-se de hipótese em que o Estado desapropria tendo por escopo a
obtenção de lucro; na desapropriação por zona é comum que o Estado adquira as
zonas valorizadas para posterior revenda.
Na desapropriação para urbanização ou reurbanização o fundamento é
encontrado no artigo 5º, i, do Decreto-lei 3.365/41, que define como utilidade pública
“a execução de planos de urbanização; o loteamento do terreno edificado ou não
para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética”.
A desapropriação para fins de formação de distritos industriais tem previsão
no mesmo artigo tratado anteriormente (5º, i, Decreto-lei 3.365/41), sendo que o § 2º
exige prévia e expressa aprovação do respectivo projeto de implantação.
Em casos de expropriação por interesse social, o objetivo é a justa
distribuição da propriedade, hipótese em que, a transferência de bens a terceiros é a
própria finalidade do procedimento, a fim de que cumpra sua função social.
Outra previsão de expropriação por utilidade pública é a prevista no artigo
2º, inciso III, da Lei Delegada nº 4, de 26/09/62, e no artigo 5º, e, do Decreto-lei nº
3.365/41, que preveem a desapropriação para assegurar o abastecimento da
população.
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Por fim, a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 243 a
modalidade de expropriação de terras onde se cultivam plantas psicotrópicas, cuja
nova utilização das terras será para o cultivo de produtos alimentícios e
medicamentosos.

5. Desapropriação indireta e retrocessão
A desapropriação indireta é aquela que ocorre sem a observância pelo
Poder Público do procedimento legal, em que o mesmo incorpora ou impõe
limitações à propriedade. Discorre sobre o tema em acórdão, o Ministro Relator Teori
Alvino Zavascki:
“para que se tenha por caracterizada situação que imponha ao
particular a substituição da prestação específica (restituir a coisa
vindicada) por prestação alternativa (indenizá-la em dinheiro), com a
consequente transferência compulsória do domínio ao Estado, é
preciso que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes
circunstâncias: (a) o apossamento do bem pelo Estado, sem prévia
observância do devido processo de desapropriação; (b) a afetação
do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; (c) a
impossibilidade material da outorga da tutela específica ao
proprietário, isto é, a irreversibilidade da situação fática resultante do
indevido apossamento e da afetação (...) não se pode, salvo em caso
de fato consumado e irreversível, compelir o Estado a efetivar a
desapropriação, se ele não a quer, pois se trata de ato informado
pelos princípios da conveniência e da oportunidade”.

Como já afirmado anteriormente, não é possível reivindicar a propriedade de
bens incorporados ao patrimônio público – ainda que nulo o procedimento – logo,
cabe ao sujeito passivo da desapropriação indireta pleitear indenização pelas perdas
e danos sofridos em face do Estado, sendo tal indenização tão abrangente quanto
àquela por desapropriação legal e válida.
É chamado de retrocessão o direito que tem o expropriado de exigir seu bem
de volta caso o mesmo não tenha o destino para o qual se desapropriou.
Sobre tal instituto, formaram-se três correntes: a primeira, defendida por
Hely Lopes Meirelles, entendia não mais haver no direito brasileiro o direito a
retrocessão como direito real de reaver o imóvel de volta, restando apenas o direito
pessoal de requerer perdas e danos, com base no artigo 1150 do Código Civil de
1916 (que dizia que a União, o Estado ou Município oferecerá ao ex-proprietário o
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imóvel desapropriado, pelo preço por que o foi caso não tenha o destino para que se
desapropriou). Essa corrente baseava-se também no fato de que o Decreto-lei
3.365/41 não prevê a retrocessão conforme previa a legislação anterior, na Lei nº
1.021/1903, além de que o artigo 35 do referido decreto proíbe a reivindicação de
bem expropriado já incorporado ao patrimônio da Fazenda Pública, resolvendo-se
em perdas e danos. A exemplo dessa corrente, segue a jurisprudência:
PROCESSUAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO RETROCESSÃO - REIVINDICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE PERDAS E DANOS. - Viola os artigos 1.150 do Código Civil e 35 do
Dec. 3.365/41, o acórdão que, em ação de retrocessão determina o
retorno dos bens expropriados ao patrimônio do ex-proprietário. O
Art. 35 da Lei de Desapropriações é muito claro, ao proclamar que
“Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública,
não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em
nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada
procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”
(STJ - AR: 769 CE 1998/0035391-7, Relator: Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 10/12/2003, S1 PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 16/02/2004 p.
198REVFOR vol. 375 p. 322RJADCOAS vol. 55 p. 58)

A segunda corrente tinha por entendimento a permanência da retrocessão
como direito real, isto é, o direito de reivindicar a propriedade do bem expropriado.
Era adepto dessa corrente Pontes de Miranda, sendo baseada no direito
constitucional à propriedade, sendo a alienação forçada somente legítima quando
adotada em benefício do interesse da coletividade. Caso o bem não seja utilizado
para fim público não se justifica a medida de desapropriação, sendo legítimo o
direito de o proprietário reaver seu bem – sendo o artigo 35 do Decreto-lei 3.365
aplicável somente aos casos de desapropriação que atenderem aos pressupostos
constitucionais.
A terceira e última corrente, defendida por Maria Sylvia como a que melhor
defende o direito de propriedade, sustenta que a retrocessão é um direito de
natureza mista (pessoa e real) sendo possível ao ex-proprietário a ação de
preempção ou preferência, ou perdas e danos.
Entretanto, o artigo 518 do novo Código Civil de 2002 afirma que “se a coisa
expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou
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serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da
coisa.” Não obstante tal posicionamento do Código Civil, é preciso atentar ao fato
de a própria Constituição Federal – norma hierarquicamente superior ao Código
Civil, por assim dizer – só permite a desapropriação por motivo de necessidade
pública, utilidade pública ou interesse social, logo, continua válido o entendimento do
direito de retrocessão como direito real e pessoal.
No tocante ao desvio de poder que legitima o direito de retrocessão, há de
ser aquele cuja finalidade do bem expropriado é contrária ao interesse público, não
havendo que se falar em retrocessão caso o bem desapropriado seja utilizado para
destinação diversa daquela mencionada no ato expropriatório, mas que continue a
atender ao fim público.
Conclusão:

Conforme exposto, a expropriação como restrição à propriedade privada é
faculdade essencial conferida ao Estado pela Constituição Federal. Por vezes, há a
necessidade de intervenção na esfera da autonomia e liberdade privada a fim de
resguardar o interesse social, que é um bem maior. O Poder Público utiliza nesse
caso de suas atribuições, de modo alterar a ordem fática e jurídica de uma
determinada esfera de autonomia particular a fim de reestabelecer ou redefinir a
ordem júridica. De tal forma, quando um bem particular esteja sendo utilizado
indevidamente ou com abuso, ou até mesmo quando haja maior interesse da
sociedade sobre o mesmo, o Estado pode readequá-lo mediante expropriação,
ressalvado o direito à indenização justa e prévia ao particular detentor do bem.
Assim, assegura-se a justiça a todos os pólos da relação em exame: da sociedade,
Estado e indivíduo.
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A RELATIVIZAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL EM FACE DO DIREITO
INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
THE RELATIVIZATION OF STATE SOVEREIGNTY IN FACE OF INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS LAW

GT 15- ESTUDOS AVANÇADOS EM DIREITOS INTERNACIONAIS DOS
DIREITOS HUMANOS

ANDRÉ SIMÕES CHACON BRUNO

Resumo: O presente ensaio apresenta como objeto de pesquisa a demonstração de
como a soberania estatal em seu sentido clássico teria sido relativizada ante a
insurgência e consagração do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Foi
explicitado como o processo de humanização do Direito Internacional ao erigir o ser
humano não somente à condição de objeto de direito, mas como verdadeiro sujeito
de Direito Internacional, criou autênticos processos internacionais de direitos
humanos, acarretando, deste modo, à responsabilização internacional do Estado por
violação de direitos humanos. Evidenciou-se, nesse viés, a necessidade de
vigilância internacional em relação aos direitos humanos, com a consequente
mitigação da concepção absolutista da soberania do Estado.
Palavras-chave: Direito Internacional; Direitos Humanos; Historicidade.
Abstract: This paper presents as object of research the demonstration of how state
sovereignty in its classical sense would have been relativized against the insurgency
and consecration of the International Law of Human Rights. It was explained how the
process of humanization of international law erected the human being not only as an
object of rights, but as a true subject of international law, creating authentic
international human rights processes, leading thus to the international responsibility
of the State for violation of human rights. It was stated, thus, the need for
international surveillance in human rights related themes, with the consequent
mitigation of the absolutist conception of state sovereignty.
Keywords: International Law; Human Rights; Historicity.

INTRODUÇÃO
O véu da soberania do Estado é utilizada muitas vezes como a desculpa
ideal para o desrespeito insancionável às obrigações de cunho internacional,
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especialmente aquelas concernentes aos direitos humanos. Alegando a figura mítica
e clássica da soberania estatal irrestrita um Estado poderia proceder como bem
entender, impondo suas decisões, desrespeitando o direito internacional e não
sofrendo qualquer consequência.
O presente artigo estabelece o esforço de se perquirir se com as recentes
mudanças no plano do Direito Internacional e com a insurgência do Direito
Internacional dos Direitos Humanos essa concepção teria se mantido intacta,
inalterada. A sociedade internacional avançou, tendo sido influenciada pelas teias da
globalização, que afetou, dentre diversos outros fatores, o Direito e suas demandas.
Deste modo, foi explicitado primeiramente sobre o significado da soberania
estatal para, em seguida, demonstrar alguns fatores que acabaram por afetá-la e
que terminaram por causar uma desconstrução do seu caráter absoluto, com a sua
relativização e o reconhecimento da personalidade jurídica internacional do ser
humano, em contraposição ao Direito Internacional clássico.

1. A SOBERANIA ESTATAL

Para que se possa devidamente proceder à análise sobre uma possível
relativização da soberania estatal ante a atual sistemática do Direito Internacional
Público deve-se primeiramente compreender quais são os seus elementos
formadores e quais as suas acepções.
A temática da soberania está ligada ao fenômeno do nascimento e da
extinção de Estados, ou seja, a integração dos elementos constitutivos da formação
dos Estados (povo, território, governo e finalidade), não sendo esta, entretanto, a
preocupação exclusiva do Direito Internacional, que se atém, principalmente, às
consequências que advém do seu aparecimento no cenário internacional
(MAZZUOLI, 2011, p. 441).
Nesse sentido, segundo Valério de Oliveira Mazzuoli (2011, p. 441)
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Esta integração converge para o que se chama de soberania que,
modernamente, deve ser entendida como: a) o poder que o Estado tem de
impor e resguardar, dentro das fronteiras de seu território e em último grau,
as suas decisões (soberania interna); e b) a faculdade que ele detém de
manter relações com Estados estrangeiros e de participar das relações
internacionais, em pé de igualdade com os outros atores da sociedade
internacional (soberania externa).

Verifica-se, portanto, que no plano nacional se situa a soberania interna,
sabendo-se que dentro do território deste Estado não há poder maior, estando ele
numa posição hierárquica superior, entendendo-se como o poder que o Estado tem
de impor e resguardar, dentro das fronteiras de seu território e em último grau, as
suas decisões. Entretanto, no que tange ao plano internacional, a soberania significa
a igualdade de tratamento e influência nas relações internacionais, sendo que existe
uma paridade entre os Estados a nível horizontal, exercendo os entes a prática de
cooperação e de não intervenção nos assuntos, políticas e território dos outros
Estados.
De igual forma, sobre a concepção clássica da soberana estatal, Francisco
Rezek (2013, p. 265) aduz:
Identificamos o Estado quando seu governo – ao contrário do que sucede
com o de tais circunscrições – não se subordina a qualquer autoridade que
lhe seja superior, não reconhece, em última análise, nenhum poder maior
de que dependam a definição e o exercício de suas competências, e só se
põe de acordo com seus homólogos na construção da ordem internacional,
e na fidelidade aos parâmetros dessa ordem, a partir da premissa de que aí
vai um esforço horizontal e igualitário de coordenação no interesse coletivo.

Em linhas gerais assim era vista a soberania em sua acepção mais clássica,
ou seja, o Estado cuidando de seus próprios interesses e não permitindo quaisquer
ingerências externas na condução de suas políticas. Contudo, essa concepção
totalitarista do conceito de soberania está completamente ultrapassada e não pode
mais ser aceita.
A realidade da dinâmica internacional mudou e após as experiências do
século XIX, quais sejam as guerras mundiais, o holocausto, genocídios, o
alargamento dos meios de comunicação e o crescimento do comércio internacional,
enfim, as diversas causas de desumanização e radical violação dos direitos
humanos de um lado e, de outro, os fatores advindos da modernidade e da
globalização, desenvolveram-se diversos tratados criados com esforço cooperativo
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entre os Estados com a finalidade de assegurar que essas atrocidades nunca mais
viessem a acontecer.
Valério de Oliveira Mazzuoli (2012, p.164-165), nesse mesmo sentido e
ressaltando a valorização dos direitos humanos entende que:
[...] desde a Segunda Guerra Mundial, em decorrência dos horrores
cometidos durante este período, os direitos humanos constituem um dos
temas principais do direito internacional contemporâneo. A isto se
acrescenta, no atual contexto em que nos encontramos, o fato da
globalização e o consequente estreitamento das relações internacionais,
principalmente em face do assustador alargamento dos meios de
comunicação e do crescimento do comercio internacional. A normatividade
internacional de proteção dos direitos humanos, conquistada por meio de
incessantes lutas históricas, e consubstanciada em inúmeros tratados
concluídos com este proposito, foi fruto de um lento e gradual processo de
internacionalização e universalização desses mesmos direitos.

Portanto, entende-se que todos esses acontecimentos trouxeram à tona a
necessidade de uma adequação da sociedade internacional aos novos tempos,
tanto à realidade das demandas provenientes da globalização, como no
reconhecimento de que alguns temas necessariamente devem estar sob vigilância
global, como a economia, o meio ambiente, as relações de trabalho e os direitos
humanos, com uma possível relativização da soberania dos Estados.

2. A RELATIVIZAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL EM FACE DA
INSURGÊNCIA DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS
HUMANOS

O Direito Internacional dos Direitos Humanos é a fonte da moderna
sistemática internacional de proteção dos direitos humanos e começou a ter seu
surgimento e primeiros precedentes com a aparição do Direito Humanitário, da Liga
das Nações e da Organização Internacional do Trabalho.
Pode-se dizer, de acordo com Liliana Lyra Jubilut (2007, p. 51), que seu
surgimento deu-se após a Segunda Guerra Mundial e que a sua função principal é a
de fornecer garantias mínimas de sobrevivência à espécie humana, por meio da
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asseguração de direitos essenciais ao homem, com base nas ideias do imperativo
categórico de Immanuel Kant, que estabelece que o “homem, e duma maneira geral,
todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo”, e que a essência de todos os
seres humanos é igual, independentemente de sua origem cultural ou nacional.
Nas lições de André de Carvalho Ramos (2013, p. 27),
O Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste no conjunto de
normas internacionais que estipula direitos essenciais do ser humano e se
beneficia de garantias internacionais institucionalizadas. No mesmo sentido,
afirma SIMMA que esse ramo do Direito Internacional consiste em um
conjunto de normas jurídicas internacionais que cria e processa obrigações
do Estado em respeitar e garantir certos direitos a todos os seres humanos
sob sua jurisdição, sejam eles nacionais ou não.

Pode-se afirmar, logo, que o Direito Internacional dos Direitos Humanos
estipulam direitos essenciais à existência humana, impondo obrigações de respeito
por parte dos Estados frente aos indivíduos que, aliada à institucionalização destas
garantias internacionais, acabaram por criar verdadeiros processos internacionais de
direitos humanos.
Seu marco inicial é a Carta de São Francisco, tratado internacional que criou
a Organização das Nações Unidas em 1945 (RAMOS, 2013, p. 27). Entretanto, a
proteção dos direitos humanos só foi possível após incessantes lutas históricas,
razão pela qual importante se faz ressaltar alguns institutos anteriores que foram
definitivos

para

a insurgência,

consolidação

e

universalização

do

Direito

Internacional dos Direitos Humanos.
Segundo Mazzuoli (2012, p. 165), o Direito Humanitário foi criado no século
XIX e é aquele aplicável no caso de conflitos armados (guerra), cuja função é a de
estabelecer limites a atuação do Estado, com vistas a assegurar a observância e
cumprimento dos direitos fundamentais. Ela visa proteger, em caso de guerra,
militares postos fora de combate (feridos, doentes, náufragos, prisioneiros) e
populações civis, devendo os seus princípios serem aplicados tanto às guerras
internacionais, quanto as guerras civis e a quaisquer outros conflitos armados.
Neste sentido, Flávia Piovesan (2011, p. 170) entende que o Direito
Humanitário teria sido a primeira expressão de que, no plano internacional, há
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limites à liberdade e à autonomia dos Estados, ainda que na hipótese de conflito
armado, já dando início à limitação da soberania estatal.
Ainda sobre o processo de formação do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, sabe-se que o segundo reforço à concepção da necessidade de
relativização da soberania dos Estados foi a criação, após a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), da Liga das Nações (embrião e antecedente da Organização
das Nações Unidas – ONU), cuja finalidade era a de promover a cooperação, paz e
segurança internacionais, condenando agressões externas contra a integridade
territorial e independência politica dos seus membros. (MAZZUOLI, 2012, p. 165).
Consoante Mazzuoli (2012, p. 165):
A Convenção da Liga das Nações, de 1920, segundo explica Flavia
Piovesan, “continha previsões genéricas relativas aos direitos humanos,
destacando-se as voltadas ao mandate system of the League, ao sistema
das minorias e aos parâmetros internacionais do direito ao trabalho — pelo
qual os Estados comprometiam-se a assegurar condições justas e dignas
de trabalho para homens, mulheres e crianças”, sendo certo que tais
dispositivos “representavam um limite à concepção de soberania estatal
absoluta, na medida em que a Convenção da Liga estabelecia sanções
econômicas e militares a serem impostas pela comunidade internacional
contra os Estados que violassem suas obrigações”, fator este que veio
redefinir, desta maneira, “a noção de soberania absoluta do Estado, que
passava a incorporar, em seu conceito, compromissos e obrigações de
alcance internacional, no que diz respeito aos direitos humanos”.

No quadro acima exposto percebe-se mais uma etapa do processo de
redefinição da noção de soberania absoluta do Estado, que passava a incorporar em
seu conceito, então, compromissos e obrigações de alcance internacional no que diz
respeito aos direitos humanos, algo impensável nos anos precedentes.
Outro fator importante e decisivo para a formação do Direito Internacional
dos Direitos Humanos foi a Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada
após o fim da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de estabelecer critérios
básicos de proteção ao trabalhador, regulando sua condição no plano internacional
tendo em vista assegurar padrões mais condizentes de dignidade e de bem-estar
social. (MAZZUOLI, 2012, p. 165).
Pode-se afirmar, portanto, que estes três institutos (Direito Humanitário, Liga
das Nações e a Organização Internacional do Trabalho), cada qual ao seu modo,
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teriam contribuído para o processo de internacionalização dos direitos humanos,
assegurando parâmetros globais mínimos para as condições de trabalho no plano
mundial e fixando como objetivos internacionais a manutenção da paz e segurança
internacional, ou seja, protegendo direitos fundamentais em situações de conflito
armado. (PIOVESAN, 2011, p.172).
Continuando e tratando especificamente sobre a visão clássica do direito
internacional e o caráter absoluto da soberania estatal:
Esses três momentos históricos registram, ainda, o fim de uma época em
que o direito internacional estava adstrito à regulamentação das relações
estritamente estatais. Tais precedentes históricos rompem com o conceito
de soberania estatal absoluta (que concebia o Estado como ente de
poderes ilimitados, tanto nacional como internacionalmente), na medida em
que admitem intervenções externas no plano interno, para assegurar a
proteção de direitos humanos violados. Ou seja, esta nova concepção deixa
de lado o velho conceito de soberania estatal absoluta, que considerava, na
acepção tradicional, como sendo os Estados os únicos sujeitos de direito
internacional publico. (MAZZUOLI, 2012, p. 166).

Todas essas inovações envolveram a mudança no enfoque das obrigações
internacionais, pois se antes visava-se somente a proteger arranjos e concessões
recíprocas entre os Estados, passou-se, então, a obrigações internacionais que
deviam ser implementadas coletivamente, pois que por sua própria natureza
transcendiam os interesses exclusivos dos Estados.
Essas obrigações, que se voltam à salvaguarda dos direitos do ser humano
e não das prerrogativas do Estado, rompem com o conceito tradicional que situava o
Direito Internacional apenas como a lei da comunidade internacional dos Estados e
que sustentava ser o Estado o único sujeito de Direito Internacional. Rompe-se,
ainda, com a noção de soberania nacional absoluta, na medida em que admitem
intervenções no plano nacional, em prol da proteção dos direitos humanos.
(PIOVESAN, 2011, p. 173-174).
Contudo, somente estes elementos não foram suficientes para a emergência
do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Sua verdadeira consolidação surge
em meados do século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Flávia
Piovesan citando Thomas Buergenthal ensina que:
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O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do
pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas
violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que parte destas
violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção de
direitos humanos existisse. (BUERGENTHAL apud PIOVESAN, 2011, p.
175).

A internacionalização dos direitos humanos constitui-se como um movimento
recente em nossa história, tendo surgido no pós-guerra, como resposta às
atrocidades e os horrores cometidos durante o nazismo. Vimos nesse contexto o
Estado como o grande violador de direitos humanos, tendo sido evidenciada a
descartabilidade da pessoa humana, numa era marcada pela lógica da destruição,
da banalização da violência e dos discursos de ódio, resultando no extermínio de
milhões de pessoas e na criação de outros milhares de refugiados.
Flávia Piovesan (2011, p. 176), tomando por base o ponto de vista
Arendtiano, ensina que:
No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que
cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a
reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de
restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo significou a
ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do valor
da pessoa humana como valor fonte do direito. Diante dessa ruptura,
emerge a necessidade de reconstruir os direitos humanos, como referencial
e paradigma ético que aproxime o direito da moral. Nesse cenário, o maior
direito passa a ser, adotando a terminologia de Hannah Arendt, o direito a
ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de direitos.

Sobre a personalidade jurídica do indivíduo no plano internacional, merecese a consideração de alguns autores. Paulo Henrique Gonçalves Portela (2012, p.
174) aduz que a personalidade internacional do ser humano ainda é contestada,
mas que em todo caso, não seria possível negar a existência de um rol significativo
de normas internacionais que aludem diretamente a direitos e obrigações dos
indivíduos, como evidenciado, por exemplo, pelos tratados de direitos humanos, que
visam a proteger a dignidade humana, e de Direito Internacional do Trabalho, que
tutelam as relações laborais. Por outro lado, há autores que parecem negar ainda
esta ideia, como Francisco Rezek (2013, p. 188-189), ao dizer que os indivíduos não
teriam personalidade jurídica internacional.
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Em que pese a posição contrária, a maioria esmagadora entende que, sob o
citado prisma, ganha força a noção de que a proteção dos direitos humanos não
deve se reduzir ao âmbito reservado de um Estado, porque revela-se como tema de
legítimo interesse internacional. A partir desse momento o indivíduo deixa de ser
apenas um objeto de direito, tornando-se um verdadeiro sujeito de direito
internacional público, tendo deveres e obrigações perante o direito internacional.
Flávia Piovesan, citando Richard Pierre Claude e Burns H. Weston, explica
que:
Entretanto, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial – com a ascensão e
a decadência do Nazismo na Alemanha – que a doutrina da soberania
estatal foi dramaticamente alterada. A doutrina em defesa de uma soberania
ilimitada passou a ser crescentemente atacada, durante o século XX, em
especial em face das consequências da revelação dos horrores e das
atrocidades cometidas pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda
Guerra, o que fez com que muitos doutrinadores concluíssem que a
soberania estatal não é um princípio absoluto, mas deve estar sujeita a
certas limitações em prol dos direitos humanos. Os direitos humanos
tornam-se uma legítima preocupação internacional com o fim da Segunda
Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas, com a adoção da
Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da
ONU, em 1948 e, como consequência, passam a ocupar um espaço central
na agenda das instituições internacionais. No período do pós-guerra, os
indivíduos tornam-se o foco da atenção internacional. A estrutura do
contemporâneo Direito Internacional dos Direitos Humanos começa a se
consolidar. Não mais poder-se-ia afirmar, no fim do século XX, que o Estado
pode tratar de seus cidadãos da forma que quiser, não sofrendo qualquer
responsabilização na arena internacional. Não mais poder-se-ia afirmar no
plano internacional that king can do no wrong. (CLAUDE; WESTON apud
PIOVESAN, 2011, p. 177).

Além dos fatores já demonstrados, há ainda outro que serviu de impulso
definitivo ao movimento de internacionalização dos direitos humanos, que foi o
Tribunal de Nuremberg (1945-1946).
O Tribunal teve a competência de julgar os crimes cometidos ao longo do
nazismo, seja pelos líderes do partido, seja pelos oficiais militares, tendo sua
composição e procedimentos básicos fixados pelo Acordo de Londres. No caso foi
aplicado fundamentalmente o costume internacional para a condenação criminal de
indivíduos envolvidos na prática de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes
contra a humanidade. Seu significado para o processo de internacionalização dos
direitos humanos foi duplo: não apenas consolidou a ideia da necessária limitação
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da soberania estatal como reconheceu que os indivíduos têm direitos protegidos
pelo Direito Internacional. (PIOVESAN, 2011, p.178-182).
A consequência necessária desse processo foi a humanização do direito
internacional e o surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que
afetou diretamente a noção de soberania estatal, restringindo-a e impondo-lhe
limites, na medida em que os indivíduos possuem agora mecanismos processuais
eficazes para a salvaguarda de seus direitos internacionalmente protegidos,
podendo, deste modo, acionar cortes e tribunais internacionais, acarretando a
responsabilização internacional dos Estados pelo descumprimento de suas
obrigações internacionalmente postas.
Deste modo, entendendo o Direito Internacional dos Direitos Humanos como
um corpus juris de proteção do ser humano que se ergue sobre um novo sistema de
valores superiores, para Antônio Augusto Cançado Trindade (2007, p.212-213):
O ser humano não se reduz a um “objeto” de proteção, porquanto é
reconhecido como sujeito de direito, como titular dos direitos que lhe são
inerentes, e que emanam diretamente do ordenamento jurídico
internacional. A subjetividade internacional do indivíduo, dotado, ademais,
de capacidade jurídico-processual internacional para fazer valer os seus
direitos, constitui, em última análise, a grande revolução jurídica operada
pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos ao longo da segunda
metade do século XX, e hoje consolidada de modo irreversível.

Nesse viés, preciosa é a contribuição de André de Carvalho Ramos (2013, p.
27-28) ao explicitar as características do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Para ele o Direito Internacional dos Direitos Humanos possui características
singulares, pois: 1) trata de direitos de todos, não importando a nacionalidade,
credo, opção política, entre outras singularidades; 2) os Estados assumem deveres
em prol dos indivíduos, sem a lógica da reciprocidade dos tratados tradicionais; 3) os
indivíduos têm acesso a instâncias internacionais de supervisão e controle das
obrigações dos Estados, sendo criado um conjunto de sofisticados processos
internacionais de direitos humanos.
Ainda, ressaltando a limitação da soberania estatal em face da
evolução das normas de direitos humanos e ressaltando a importância do da
questão ao tema dos refugiados, pode-se inferir que:
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Haddad (2008) também aponta o artigo 14 da DUDH como demonstração
de que o Direito Internacional dos Refugiados é uma parte inseparável do
código de direitos humanos. Essa autora ressalta que os refugiados são o
efeito colateral do estabelecimento de Estados soberanos quando estes
falham em garantir proteção a todos os seus cidadãos. As normas de
direitos humanos evoluíram para evitar o teórico poder infinito e
potencialmente destrutivo da soberania, que é responsável, em parte, pela
criação de fluxos de refugiados. Haddad destaca, assim, os refugiados
como uma categoria de pessoas cujos certos direitos humanos estão sob
ameaça, direcionando-nos, dessa forma, a um aspecto fundamental da
relação explorada neste artigo: a existência de uma conexão entre violação
de direitos humanos e refúgio. (REIS; MENEZES, 2014, p. 64-65).

Por outro lado, para Zygmunt Bauman (2005, p. 45-46), por toda a
modernidade o Estado-nação tem proclamado o direito de presidir à distinção entre
seus produtos úteis (legítimos) e o refugo, ou seja, segregando e excluindo todos
aqueles indesejados pelo Estado (o que tem relação íntima com o uso abusivo da
soberania estatal, especificamente nos casos de violação aos direitos humanos).
Na sua concepção esse monopólio permanece incontestado até hoje, a
despeito do acúmulo de evidências sobre o status ficcional das afirmações da
soberania do Estado. Nesse sentido os Estados-nações atuais podem não mais
governar o esboço do plano, nem exercer o direito de propriedade de utere et
abutere (usar e abusar) dos sítios de construção da ordem, mas ainda afirmar sua
prerrogativa essencial de soberania básica, ou seja, o direito de excluir.
De fato, como o autor bem aponta, o direito internacional depende da
vontade dos que tem o poder de aplicá-lo. Deste modo, o que não se pode permitir,
reitera-se, é a inocuidade desse complexo sistema protetivo como resultado de
meras discricionariedades, ou seja, o uso da soberania estatal como disfarce para a
consecução de outros fins, meramente econômicos ou políticos. É justamente para
evitar que essa situação venha a se consumar que o Direito Internacional dos
Direitos Humanos se desenvolveu.
Não se pode olvidar, então, que após todas essas mudanças radicais
ocorridas no cenário global que as contingências, políticas e eventuais agressões
perpetradas pelos Estados não ficam mais restritas ao seu próprio interesse local,
sendo estes simultaneamente influenciados e influenciadores da própria política e
dinâmica internacional, razão pela qual a soberania destes não mais se considera
absoluta e irrestrita. Muito pelo contrário, encontra-se sob constante observação por
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seus

atores

(Estados,

organizações

internacionais,

organizações

não

governamentais e os próprios indivíduos) e limita-se pelo ordenamento internacional,
seus princípios e suas diversas fontes normativas.
Convém ressaltar ainda que com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 inicia-se uma terceira e última fase na afirmação dos direitos
humanos, na qual a afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva.
Universal no sentido de que os destinatários dos princípios nela contidos não são
mais apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os homens. Positiva,
por sua vez, no sentido de que põe em movimento um processo em cujo final os
direitos do homem deverão ser não mais apenas proclamados ou apenas
idealmente reconhecidos, porém efetivamente protegidos até mesmo contra o
próprio Estado que os tenha violado. No final desse processo, os direitos do cidadão
terão se transformado, realmente, positivamente, em direitos do homem. (BOBBIO,
2004, p. 30).
Obviamente, apesar dos avanços conquistados, muito há ainda que se
alcançar. O Direito Internacional dos Direitos Humanos apresenta ainda diversos
desafios a serem enfrentados no século XXI, dentre os quais os mais prementes, na
visão de Antônio Augusto Cançado Trindade (2007, p. 231-232), são:
Buscar a superação das contradições do mundo em que vivemos, dotar os
instrumentos e mecanismos existentes de proteção dos direitos humanos de
maior eficácia, conceber novas formas de proteção (e. g., em situações
emergenciais) do ser humano, desenvolver a dimensão preventiva da
proteção dos direitos humanos, fomentar a adoção das indispensáveis
medidas nacionais de implementação dos tratados e instrumentos
internacionais de proteção, assegurar a aplicabilidade direta de suas
normas no direito interno dos Estados Partes, fortalecer a capacidade
jurídico-processual internacional do ser humano na vindicação de seus
direitos, salvaguardar a intangibilidade da jurisdição dos tribunais
internacionais de direitos humanos, preservar e consolidar as instituições
nacionais democráticas (e zelar pela autonomia do Poder Judicial) [...].

Afirma-se, assim, que a proteção dos direitos humanos em escala global,
como um sistema lógico, integrado e funcional é mister para a reconstrução dos
direitos humanos e principalmente para o enfrentamento do seu maior problema
hodierno, que é o da efetivação. Para que essa efetivação se concretize, imperativa
é a relativização da soberania estatal quando confrontada com temas de direitos
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humanos, consoante o atual estágio do Direito Internacional Público, com sua
recente humanização e universalização.
Nas palavras de Norberto Bobbio (2004, p. 23), não se trata mais de se
justificar os direitos humanos, mas sim de protegê-los, não sendo este um problema
filosófico, mas político. Neste sentido, o Direito Internacional dos Direitos Humanos
impõe-se como protetor do valor da dignidade humana, concebida como fundamento
dos direitos humanos, garantindo parâmetros basilares de proteção dos indivíduos
em face das ingerências político-econômicas dos Estados, razão pela qual sua
observância se faz mais importante que nunca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por muito tempo os Estados detiveram um poder absoluto na execução de
suas políticas internas, não havendo nenhum prospecto de obrigatoriedade ou
compromisso externo quanto a isso. A observância cega dessa modo de entender a
soberania estatal resultou, à exemplo das diversas violações sistemáticas de direitos
humanos que observamos no século passado, em situações nas quais os direitos
humanos

são

relegados

à

uma

posição

inferiorizada,

evidenciando-se

a

descartabilidade e a reificação humana.
No sentido de se coibir tais práticas e evitar que essas atrocidades
voltassem a ocorrer houve a insurgência do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, trazendo a elevação do ser humano ao status de verdadeiro sujeito de
direito internacional, tendo assim direitos e deveres nesta seara. Como principal
consequência, entende-se que os indivíduos possuem agora livre acesso a cortes
internacionais na busca da garantia dos seus direitos, podendo deste modo
acarretar a responsabilização do Estado por violação de direitos humanos (tanto de
modo comissivo quanto omissivo).
A consequência necessária desse processo, ou seja, do movimento de
humanização do direito internacional, foi a relativização da soberania. Não sua
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aniquilação, não a sua extinção, mas sim uma mitigação quando em face de temas
atinentes à promoção e defesa dos direitos humanos.
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ADULTERAÇÃO DO LEITE: UMA AFRONTA AO CONSUMIDOR E SUA SAÚDE
ADULTERATION OF MILK: AN OUTRAGE TO THE CONSUMERS AND THEIR
HEALTH
MARCOS ALESSANDRO MUNHOZ DOS SANTOS
Projeto de Pesquisa: Irregularidades na prestação de serviços públicos. Uma análise
das práticas ilícitas à luz do Código de Defesa do Consumidor na região de
Londrina.

RESUMO
Discorre sobre a adulteração de leite e como isto afronta o Código de Defesa do
Consumidor. Analisa as substâncias envolvidas na adulteração, assim como os
riscos das mesmas para a saúde humana. Averigua a competência dos órgãos que
efetuam sua fiscalização, tais como o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
Palavras-Chave: Adulteração de leite, saúde, consumidor.

ABSTRACT
This article discourses about the milk adulteration and how it outrages the Consumer
Protection Code. It analyzes the substances involved in tampering, as well as the
risks for human health. It investigates the competence of agencies that perform the
oversight, such as the Ministry of Agriculture and the National Agency of health
surveillance.
Keywords: Adulteration of milk, health, consumer.
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INTRODUÇÃO
Mesmo com legislação protetiva do consumidor, status de direito fundamental
para este direito adicionado de órgãos específicos para a fiscalização de alimentos
com escopo de aprimorar sua qualidade, gerando vários encargos para quem
desejar produzir, distribuir, transportar ou comercializar gêneros alimentícios, ainda é
lucrativo para alguns empresários a adulteração destes.
A adulteração de leite, em alguma ou algumas das etapas de sua
comercialização, é um grande problema atual. Não suficiente em denegrir sua
qualidade, ainda pode trazer diversos riscos para a saúde do consumidor, pois fica a
deriva de quaisquer informações quanto ao real conteúdo daquilo que se está
consumindo.
O presente artigo tratará em linhas gerais da adulteração de leite,
regulamentação, motivo de sua contrafação, os possíveis efeitos destes, a
competência e as atividades dos órgãos de fiscalização, como também as possíveis
insuficiências e deficiências que tornam lucrativa esta prática ilícita.
1. ADULTERAÇÃO DO LEITE: SUAS CAUSAS E SUA NOCIVIDADE PARA A
SAÚDE.
Desde a década de 1990 já se encontra no Brasil uma preocupação com a
qualidade do leite. Em 1996, por iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Comunidade Científica e Acadêmica, Setores produtivos e
Industriais de leite iniciaram as discussões quanto a Politica Nacional de Incentivo à
produção de leite de alta qualidade (PNQL). O objetivo da PNQL era “promover a
melhoria da qualidade do leite e garantir a segurança alimentar da população, assim
como

agregar

valor

aos

produtos lácteos,

evitar

perdas e aumentar

a

competitividade em novos mercados” (SENADO FEDERAL, 2007).
Na intenção de efetivar o escopo supracitado da PNQL, em 2002 houve a
Instrução Normativa nº 51. Esta instituiu várias medidas, entre elas: novos critérios
de qualidade para os diversos tipos de leite em todas as suas classificações, assim
como a obrigatoriedade de análises do leite de produtores por todas as indústrias
sob o Serviço de Inspeção Federal pela Rede Brasileira de Laboratórios da
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Qualidade do Leite. Em 2011, decorrente de alguns problemas com a qualidade do
produto referido, a fim de dilatar as medidas da IN 51, fora estabelecida a nova IN
62/2011. Esta inclui critérios de sanidade do rebanho no Regulamento de Leite Cru
Refrigerado, pesquisa de agentes inibidores do crescimento microbiano nas análises
de recepção da matéria-prima, determina também que os caminhões de transporte
do leite devem ser lavados externamente antes do descarregamento e higienizados
internamente após cada descarga e que o leite do produtor cujas análises revelarem
resultados fora do padrão deve ser, obrigatoriamente, submetido à nova coleta para
análises em até 30 (trinta) dias, mediante notificação da anormalidade para o
produtor de forma que adote medidas corretivas, entre outros.
Para a médica veterinária e Fiscal Federal Agropecuário Superintendência
Federal de Agricultura do Rio de Janeiro, Mayara Souza Pinto, a qualidade do leite
por ser entendida como “o conjunto de características responsáveis pela aceitação
do produto no mercado” (INMETRO, [201-]).
Qualidade esta que é prejudicada por diversos motivos, entre esses: falhas na
refrigeração do leite na propriedade; Entrega de produto em horários diferenciados
por produtores que utilizam tanques comunitários; Falhas na manutenção dos
tanques; Tempo de armazenamento (A permanência do leite por longos períodos de
tempo permitindo o desenvolvimento de bactérias psicrotróficas); Rebanhos com
mastite subclínica subestimadas, assim como falha na prevenção das mesmas;
entre outros; E decorrente do resultado de equívocos entre o processo de produção
até chegar à mesa do consumidor é que surgem as adulterações para ludibriar a má
condição do bem ou mesmo com o simples fim egoístico de aumentar o volume da
produção.
As adulterações consistem na administração de substâncias como soda
cáustica, água, formol, ureia e água oxigenada junto ao leite.
Segundo o MP, a fraude utilizando a água oxigenada tem o objetivo de
aumentar a durabilidade do leite, comprado pelo transportador já em
período próximo do vencimento por preço reduzido, para que, depois de
adulterado, fosse aceito e vendido para indústria láctea, objetivando
aumento do lucro. (JORNAL DO COMÉRCIO, 2013).

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

46

Ainda em reportagem do Jornal do Comércio, o promotor de Justiça do MPRS Mauro Rockenbach cedeu entrevista, esclarecendo o motivo do uso das outras
substâncias. A água seria utilizada para aumentar o volume do leite e teria “o uso da
ureia para mascarar a adição de água” (JORNAL DO COMÉRCIO, 2013); Quanto à
soda cáustica, esta é utilizada quando o leite se encontra com acidez elevada, pois,
“recupera a acidez e deixa o leite em condições de ser aceito pela indústria”
(JORNAL DO COMÉRCIO, 2013); E por último “O formol é geralmente misturado ao
leite para aumentar a vida útil do produto” (DIÁRIO CATARINENSE, 2014), mesmo
não havendo nenhuma ligação do uso desta substância com alimentos.
Explica ainda, Mauro Rockenbach:
[...] para cada condição do leite, existe um produto diferente, mas, em todas
elas, o objetivo era o lucro, porque, muitas vezes, ele comprou cargas de
leite ruim de outros transportadores ou mesmo de produtores que tinham o
leite velho na propriedade por um preço mínimo e ajustou esse leite para
colocá-lo na indústria. A indústria paga em torno de R$ 1,00 pelo litro
recebido. O leite envelhecido que iria ser, certamente, rejeitado pela
indústria, ele comprava a R$ 0,30, R$ 0,25, adicionava mais leite bom,
estabilizava com produto químico e vendia. (JORNAL DO COMÉRCIO,
2013).

Para Lima & Bandeira, Advocacia e Assessoria, a responsabilidade pelo leite
de má qualidade que atinge os consumidores não fica apenas nos transportadores.
“O caso de adulteração do leite [...] demonstra mais que um desrespeito por parte
dos transportadores de leite, mas, também, das empresas que envasam, distribuem
e comercializam tal produto”. (LIMA BANDEIRA, 2013, pág. 01).
Estas substâncias adicionadas ao leite na proporção adequada são
imperceptíveis aos consumidores, pois não alteram a textura, gosto, aparência ou
odor do produto. Isto é um grave perigo, já que não se sabe o que está consumindo,
não há uma congruência entre o conteúdo e o rotulado na tabela nutricional, além da
própria nocividade de cada uma dessas substâncias separadas ou de suas
sinergias.
Diante do escândalo recente envolvendo transportadoras de leite e,
deflagrando a ”Operação Leite Compen$ado” para averiguar tal, a Agência Nacional
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de Vigilância Sanitária (ANVISA) emitiu Informe Técnico (nº53) sobre avaliação da
nocividade das substâncias formol e ureia a saúde humana.
O formol ou “O formaldeído (H2CO) é um gás incolor, inflamável e com forte
odor. É produzido a partir do metanol.” (ANVISA, 2013). É bastante toxico a saúde
humana, podendo causar câncer, sendo nasofaringe, nasossinusal e possivelmente
leucemia (“2004, a IARC classificou este composto como carcinogênico (Grupo 1),
tumorogênico e teratogênico por produzir efeitos na reprodução em humanos [...]”
[ANVISA 2013]), e sua ingestão pura, pode ocasionar:
[...] imediata e intensa dor na boca e faringe; dores abdominais com
náuseas, vômitos e possível perda de consciência. Também podem ser
observados sintomas como proteinúria, acidose, hematemesis, hematúria,
anúria, vertigem, coma e morte por falência respiratória.
Ocasionalmente pode ocorrer diarreia, com possibilidade de sangue nas
fezes, pele pálida, fria e úmida além de sinais de choque como dificuldade
de micção, convulsões, e estupor. A ingestão também pode ocasionar
inflamação e ulceração/coagulação com necrose na mucosa gastrintestinal,
colapso circulatório e nos rins. Podem ocorrer danos degenerativos no
fígado, rins, coração e cérebro. (ANVISA, 2013).

O formol é tóxico se ingerido, inalado ou tiver contato com a pele, por via
intravenosa, intraperitoneal ou subcutânea, sendo que em contato com a pele, pode
causar dermatite.
Já a ureia (CH4N2O) é um composto orgânico cristalino, com coloração
branca a incolor, não inflamável, com odor característico e, esta naturalmente
presente no organismo humano, pois é produto final do metabolismo de
aminoácidos. “A toxicidade aguda da ureia é bem delimitada pela via oral. Em
mamíferos a toxicidade é baixa.” (ANVISA, 2013). Ainda há poucos estudos
conclusivos quanto ao impacto deste composto á saúde humana, mas aqueles que
já existem não demonstraram quaisquer efeitos colaterais, a não ser possível
diarreia.
Para Júlia Tischer, segundo a responsável técnica pelo Laboratório do Leite
da universidade, órgão credenciado pelo Ministério da Agricultura e pela Secretaria
Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio (Seapa) para análises, “A análise
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de ureia não é feita rotineiramente na indústria” ([20--], apud, LIMA BANDEIRA,
2013, pág. 01) o que torna ainda mais difícil sua detecção.
Diante da água oxigenada (Peróxido de hidrogênio) e da soda cáustica, temse o Informe Técnico 34 de 31 de Outubro de 2007, se referindo ainda, naquela
época a Operação “Ouro Branco”, outro caso de adulteração de leite.
Peróxido de hidrogênio é adequado para uso em alimentos, como
coadjuvante de tecnologia, quando contém a quantidade de H2O2 como
especificada pelo fabricante (normalmente na concentração de 30% a 35%
de H2O2 em solução aquosa)” (ANVISA, 2007).

Ocorre que sua administração não é permitida para leite e produtos lácteos e,
pode causar danos á saúde humana dependendo de sua concentração, que vão de
irritação gastrointestinal à morte.
Doses fatais: para adultos – ingestão de 240mL de solução 35% em
mulheres com 49 anos causou a morte em 78 horas; para crianças –
ingestão de 225mL de solução 3% em crianças de 16 meses causou a
morte 10 horas depois; cerca de 100-170mL de solução 35% em crianças
de 2 anos causou encefalopatia 4 dias após a ingestão. (ANVISA, 2007).

Quanto à soda cáustica, sem apresentar possíveis colaterais à saúde
humana:
Na área de alimentos, Hidróxido de Sódio é classificado como aditivo
alimentar (INS 524), previsto na Resolução GMC 11/06 – Lista Geral
Harmonizada de Aditivos do Mercosul, e na Resolução/ANVISA 386/99 –
Aditivos utilizados segundo as boas práticas de fabricação (Aditivos BPF),
com a função de “regulador de acidez”. No Brasil o uso desse aditivo está
previsto para algumas categorias de alimentos, com essa função de
regulador de acidez; contudo não é permitido para a categoria de leite e
produtos lácteos. (ANVISA, 2007).

Assim, as adulterações do leite vão de total desencontro com a legislação
vigente e com o respeito ao consumidor. Além da não segurança dos produtos
oferecidos, encontra-se a falta do dever de informação, entre outros.
2. A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À ADULTERÇÃO DO LEITE:
LEGISLAÇÃO E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO.
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Desde que as relações de consumo se intensificaram e foram se tornando
cada vez mais complexas, foi surgindo no cenário mundial, à necessidade da
defesa do consumidor. Em 1962, o presidente estadunidense John F. Kennedy
“reconheceu o caráter universal da proteção dos direitos dos consumidores, tais
como o direito à segurança, à informação e de escolha.” (MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA, [20--]).
O reconhecimento dos Direitos do Consumidor como Direitos essenciais e
imprescindíveis ao ser humano foi objeto de diversos documentos
internacionais tais como a Conferência Mundial do Consumidor de
Estocolmo (1972); a Resolução 543 da Assembleia Consultiva da
Comunidade Econômica Europeia - CEE (1973); a Resolução 39/248 da
ONU de 1985. (PEDROSO, 2014)

Com a Constituição Federal de 1988, no Brasil, o Direito do consumidor se
tornou Direito Fundamental e Princípio da Ordem Econômica, além de a Lei Maior
ainda trazer diversas outras seguranças a esta categoria.
[...] regras constitucionais estampadas nos seus arts. 5º, XXXII: “o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”; 24, VIII:
“responsabilidade por dano ao consumidor”; 150, § 5º: “a lei determinará
medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”; e 48 da ADCT: “o
Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias, elaborará Código de
Defesa do Consumidor”. Ademais, o parágrafo único, II, do art. 175 insere
entre as matérias sobre as quais deverá dispor a lei que trate da concessão
ou permissão de serviço público os direitos dos usuários. (SOARES, 2008,
pág.01).

Como também, quanto a Ordem Econômica:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
V - defesa do consumidor;

E tornar o Direito do consumidor um direito fundamental significa que este
terá as características do último. Características que são, segundo Pedro Lenza:
historicidade,

universalidade,

limitabilidade,

concorrência,

irrenunciabilidade,

inalienabilidade e imprescritibilidade (2012, pág. 962 e 963). Além disso, têm-se
ainda garantias constitucionais voltadas para a realização do mesmo e o Direito
Administrativo com esse foco, pelos dizeres de Marçal Justem Filho:
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O direito administrativo é o conjunto das normas jurídicas de direito público
que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos
direitos fundamentais e a organização e o funcionamento das estruturas
estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. (2009, pág 01).

O que já permite esclarecer o quão importante é o assunto da adulteração de
leite. Mas com legislação mais específica, o artigo 8º do Código de Defesa do
consumidor, por exemplo, preleciona: “os produtos e serviços colocados no mercado
de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”. “No
mesmo sentido, o artigo 10 salienta a responsabilidade do fornecedor que coloca no
mercado produto que deveria ter conhecimento sobre sua periculosidade ao
consumidor” (LIMA BANDEIRA, 2013, pág. 01).
Neste caso, o produtor, comerciante, transportador que saiba do vício do leite
ou que deveria saber e mesmo assim insere no mercado para consumo, estaria
infringindo tal. Sendo que se tinha ciência, com atitude dolosa, e se com ausência
desta, atitude culposa.
Não obstante, o mesmo artigo exige que “o fornecedor de produtos e
serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo,
tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o
fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,
mediante anúncios publicitários”.
Ainda, o segundo parágrafo desse artigo demanda que os anúncio
publicitários destinados à comunicação do fato aos consumidores deverão
ser “veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor
do produto ou serviço” (LIMA BANDEIRA, 2013, pág. 01).

Neste sentido, assim como no de fazer prevalecer o direito a informação e o
princípio da publicidade diante dos gêneros alimentícios expostos a venda, tem-se a
decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade,
negando provimento ao agravo de instrumento, que pedia conclusão do processo
AG 39220 RS 2007.04.00.039220-6 em segredo.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR. EMPRESAS DO RAMO
DE LATICÍNIOS. ADULTERAÇÃO DE LEITE. LAUDOS PERICIAIS.
PEDIDO DE CONCLUSÃO EM SEGREDO. INADMISSIBILIDADE.
1. O Estado deve garantir a saúde coletiva e o direito da população à
informação completa acerca dos gêneros alimentícios postos à venda.
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2. Os princípios da publicidade ou da máxima transparência devem nortear
os atos de fiscalização do Ministério da Agricultura e da ANVISA, não
havendo fundamento constitucional ou legal a amparar a pretensão de
impedir a divulgação oficial das análises efetuadas ns amostras de leite
coletados pelos agentes públicos.
3. Eventual sensacionalismo praticado pelo órgãos de imprensa deve ser
combatido na seara própria e não impondo restrições à função
indispensável do controle de vigilância sanitária.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

O artigo 12 do mesmo código traz ainda à responsabilidade a reparação de
danos causados pelo produto, sendo esta objetiva e atingindo o fabricante, o
produtor, o construtor e o importador, nos seguintes termos:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Segundo Lima e Bandeira, Advocacia e Assessoria: “As empresas de
envasamento do leite estão na cadeia de responsáveis pela inserção do produto no
mercado a que se refere o artigo 12 da citada lei” (2013, pág. 01) isto significa que,
mais uma vez, deveriam relatar amplamente sobre a periculosidade do vício.
O código penal prevê no artigo 272 também, Falsificação, corrupção,
adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, que se enquadra
exatamente com o ocorrido.
Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto
alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindolhe o valor nutritivo:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda,
importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou
entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado,
corrompido ou adulterado.
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§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste
artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.
Modalidade culposa
§ 2º - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

O bem jurídico tutelado “é a incolumidade pública, especialmente a saúde
pública” (PRADO, 2008, pág.158), e como se é notório, a responsabilidade pra quem
corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício abrange o
fabricante, o vendedor, aquele que expõe a venda, o importador, o distribuidor,
assim como quem tem em depósito para venda. Há ainda a modalidade culposa,
que seria no caso do desconhecimento da adulteração. Portanto, quem adultera o
leite esta atentando contra a saúde pública. Decisão neste sentido tem-se a
Apelação negada, ainda de 2014, do processo ACR 70059066332 RS, mantendo a
condenação anterior.
APELAÇÃO-CRIME. ART. 272, § 1º, CP. ADULTERAÇÃO DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO.
Reconstituição probatória suficiente a demonstrar a adulteração do leite,
havida mediante adição de água, açúcar, creme de leite e citrato de sódio.
Manutenção em depósito de substância falsificada. Condenação mantida.
Pena reduzida. Apelo parcialmente provido. Unânime. (Apelação Crime Nº
70059066332, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 05/06/2014).

Quanto aos órgãos fiscalizatórios, o órgão responsável pela fiscalização da
fabricação de produtos de origem animal, incluindo o leite é o Ministério da
Agricultura, segundo a lei 1283/50.
Art 2º São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei:
[...]
c) o leite e seus derivados;
[...]
Art 3º A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:
[...]
c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos
postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de
recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos
respectivos entrepostos;
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Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei:
a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas
alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 3º, que façam comércio interestadual ou
internacional;
[...]

Sendo que esta fiscalização deve ter o ponto de vista industrial e sanitário
(artigo 1º da Lei 1283/50) e qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de
produtos de origem animal só poderá funcionar no País mediante prévio registo no
órgão competente para sua fiscalização (artigo 7º da Lei 1283/50). E a fiscalização
do Ministério da Agricultura “nos estabelecimentos processadores, como laticínios,
fabricas de conserva e entrepostos [...] é periódica e feita por meio de supervisões”
(MAPA, [20--]).
A fiscalização do produto já no mercado varejista compete aos órgãos de
vigilância sanitária, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Desta forma, quando descoberto a adulteração do leite, a ANVISA promoveu
Informes Técnicos sobre a nocividade das substâncias e compostos adicionados,
além de disponibilizar meios para que fossem retirados ou a disponibilidade para
tomar ações sanitárias complementares.
E quanto à promoção da ação penal quanto à adulteração de leite, esta, no
caso do “leite compensado” (envolvendo vários estados, entre eles Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná), foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (GAECO). GAECO que é “É um órgão que se destina a
investigação e combate ao crime organizado e controle externo da atividade policia”
(MPPR, [201-]) composto por membros do Ministério Público, Policia Civil, Policia
Militar e Secretária da Fazenda.
Ocorre que, mesmo diante de toda esta estrutura que busca proteger o
consumidor, seja com legislação consumerista, seja com a atividade da
administração pública, ainda não é o suficiente para inibir os empresários de
adulterar o leite em busca de lucro.
As dimensões territoriais do Brasil impedem que os órgãos fiscalizadores
federais estejam presentes em todos os municípios brasileiros; por vezes
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até nas Capitais o atendimento é deficiente. Os órgãos estaduais quase
sempre padecem do mesmo vício. E os órgão municipais, quando existem,
são vitimados pela inercia, por falta de condições técnicas, pessoal
habilitado e recursos financeiros. Conclusão: a fiscalização não funciona
como deveria funcionar. (ALMEIDA, 2008, pág. 321).

Acrescenta ainda Paulo Fernando Machado, coordenador da Clínica do Leite
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo
(USP).
As pessoas estão desacreditadas não só com a cadeia do leite, mas
também com o setor de alimentos do País. Passamos por uma crise de
credibilidade. (20--, apud ESPAÇO VITAL, 2013, pág. 01)

Sem a efetividade de tornar não lucrativo a adulteração de leite, indicando a
deficiência da estrutura protetiva, termina por não trazer segurança quanto àquilo
que consomem aos destinatários finais do produto. Deficiência que não deveria
existir diante de um assunto tão importante.
Importância que pode ser demonstrada no Habeas Corpus Nº 70054676655,
Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques
Batista ao qual chega a assemelhar a crime hediondo a adulteração do leite:
HABEAS
CORPUS.
MUNICÍPIO
DE
GUAPORÉ.
EMPRESA
TRANSPORTADORA E COMERCIALIZADORA DE LATICINIOS.
PACIENTE SÓCIO-PROPRIETÁRIO. ADULTERAÇÃO DE LEITE. ART. 272
DO CÓDIGO PENAL. CRIME GRAVE. REPERCUSSÃO SOCIAL. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
Pareceres técnicos que atestam que o leite transportado pela empresa de
propriedade do paciente estava adulterado, havendo indícios suficientes de
autoria em relação ao mesmo. A adulteração do leite "in natura" com a
adição de água, ureia e formol, além de reduzir os nutrientes do alimento,
pode causar danos à saúde humana. Tratando-se de fatos que tiveram
enorme repercussão social, compete ao Estado dar uma resposta eficiente
à sociedade, para que não impere a sensação de impunidade e o descrédito
na Justiça. O crime, em tese, praticado, ainda que não conste no rol dos
crimes hediondos, é tão ou mais grave que aqueles, fazendo-se impositiva a
manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Ordem
denegada. (Habeas Corpus Nº 70054676655, Quarta Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em
27/06/2013)

Já houve ainda, nesse sentido, Projeto de lei com objetivo de tornar o crime
de adulteração de alimentos um crime hediondo (PLS 228/2013 ) e, foi apresentado
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pelo senador Waldemir Moka (PMDB-MS), encaminhado à Comissão Temporária de
Reforma do Código Penal Brasileiro.
Demonstrado fica, o quão importante é a efetividade das medidas protetivas
que impeçam a adulteração de alimentos, pelos riscos que podem aplicar a saúde e
muitas vezes por esta corrupção ser imperceptível. É uma afronta que deve cessar e
trazer finalmente aos consumidores, segurança à sua mesa.
CONCLUSÃO
A integridade do produto a ser consumido é de extrema importância para a
saúde do consumidor. Se o ofertado for distinto do oferecido e, sem haver como se
identificar esta divergência, como no caso do leite adulterado, há uma extrema
vulnerabilidade.
Mesmo com legislação super protetiva direcionada ao consumidor, sendo
inclusive sua proteção direito fundamental, este ainda é alvo de subversões por
empresários em busca de lucro. O que indica a necessidade de efetividade
legislativa, impedindo que seja possível lucrar diante de atitudes ilícitas.
Efetividade esta que teria por consequência a integra saúde dos
consumidores, relativo aos danos que a adulteração pode causar além de trazer aos
mesmos. Se o leite adulterado chega aos consumidores, isto por si só demonstra a
falha em sua proteção.
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DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS CONSUMIDORES DE SERVIÇOS DE
PLANO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO E CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO DE
CIRURGIAS BARIÁTRICAS
THE DIFFICULTIES FACED BY CONSUMER SERVICES HEALTH PLAN TO
REALIZE AND CONTINUE THE TREATMENT OF SURGERIES BARIATRIC
GT 8 IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE
DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA
REGIÃO DE LONDRINA.

ALINE MARQUINI MARONEZZI
VINCULADO AO PROJETO DE PESQUISA: IRREGULARIDADES NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS
ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE
LONDRINA.
Resumo: Discorre sobre a proteção do consumidor nas relações contratuais com os
planos de saúde e a regulamentação destes pela Agência Nacional de Saúde.
Analisa a obesidade do Brasil, o direito a saúde e a implantação das cirurgias
bariátricas no rol de cirurgias asseguradas tanto no sistema público de saúde como
no privado. Verifica o entendimento dos Tribunais frente a negativa de tratamento
completo destas cirurgias pelos planos de saúde.
Palavras-chave: plano de saúde; consumidor; Agência Nacional de Saúde;
obesidade
Abstract:
Discusses consumer protection in contractual relationships with health plans and
these regulations by the National Health Agency. Analyzes obesity in Brazil, the right
to health and the implementation of bariatric surgery in the list of surgeries assured
both the public system health and private settings. Checks for understanding the
Courts against negative complete treatment of these surgeries by insurance.
Key-words: health care; consumer; National Agency of Health; obesity
Introdução
Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a saúde passou a ser
considerado um direito humano com proteção universal. A partir desta declaração,
compete aos Estados criarem mecanismos capazes de proporcionar uma vida com
dignidade para sua população. Muitos Estados, inclusive o Brasil, passaram a
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elaborar políticas públicas com a finalidade de garantir condições mínimas de
sobrevivência, incluindo, portanto, a saúde como um dos objetivos dessa política.
No Brasil, apesar de constitucionalmente regulamentada, o Estado não possui uma
infraestrutura suficiente para garantir o acesso à saúde para todos os cidadãos,
motivo pelo qual muitos buscaram um sistema da saúde suplementar, por meio da
contratação de planos de saúde.
O presente texto analisa a vulnerabilidade do consumidor nas relações contratuais
com as operadoras de plano de saúde, principalmente no tratamento para a
obesidade, bem como a conduta abusiva destas operadoras ao assegurarem a
realização da cirurgia bariátrica, porém não prestarem a assistência necessária para
continuação do tratamento, o que acaba por infringir o direito desses pacientes ao
acesso integral à saúde.

1. A Obesidade e suas Consequências

O número de obesos, no decorrer dos últimos anos aumentou significativamente,
tanto na população mundial como na população brasileira. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), esta doença é considerada um dos dez principais
problemas de saúde pública no mundo e atinge, atualmente, 600 milhões de
pessoas no mundo, 30 milhões apenas no Brasil e, se forem incluídas as pessoas
com sobrepeso, este número aumenta para 1,9 bilhão de pessoas no mundo e 95
milhões de brasileiros. (SBCBM, 2014). Segundo Brasil (2013), uma pesquisa
realizada em 2012 pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), mostrou que 51% da população
brasileira com idade superior a 18 anos estão acima do peso ideal.
Para a identificação desta comorbidade, utiliza-se o Índice de Massa Corporal (IMC),
cujo indicativo é para avaliar o estado nutricional do indivíduo; para calculá-lo dividese o peso da pessoa em quilogramas pelo quadrado da altura em metros.
Considera-se obeso grau I, as pessoas que possuem o IMC de 30Km/m² a
34,9Km/m² , já a obesidade severa, grau II, entre 35Km/m² a 39.9Km/m² e a
obesidade mórbida, grau 3, acima de 40Km/m². (ABESO, 2009/2010).
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As principais causas da obesidade relacionam-se aos péssimos hábitos alimentares,
consumo exagerado de alimentos com alto valor calórico e baixa qualidade
nutricional, tendência genética, problemas hormonais, tais como: alterações nas
funções das glândulas tireoide, suprarrenais e da região do hipotálamo e o
sedentarismo resultante do moderno estilo de vida. (D’ALAMA, 2013).
A preocupação com o aumento dos obesos, principalmente no Brasil, se volta a
associação de doenças que surgem com a obesidade, tais como: câncer, diabetes,
problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, artrose, dor nas costas, doenças
isquêmicas do coração, entre outras. O Ministério da Saúde, em 2011, considerou
que o governo brasileiro gastou R$ 488 milhões com o tratamento de doenças
relacionadas à obesidade. (BRASIL, 2013a).
O tratamento da obesidade, assim, não se restringe apenas à saúde do paciente,
uma vez que se tornou um problema da coletividade, pois o Estado acaba por
despender uma grande parte do orçamento que poderia ser utilizado para atender
outras áreas da saúde.

2. Do Consumidor

A Constituição Federal do Brasil nos artigos 5º, inciso XXXII e 170, inciso V
estabelece, respectivamente, os direitos fundamentais dos cidadãos e os princípios
da ordem econômica brasileira, e atribui ao Estado a competência para legislar
sobre

a

defesa

do

consumidor.

(BRASIL,

2003).

Apesar

de

prevista,

constitucionalmente, na legislação brasileira a defesa do consumidor foi apenas em
1990, com a publicação do Código de Defesa do Consumidor, com este sujeito a ter
uma proteção específica nas relações de consumo.
Segundo o artigo 2º do referido diploma, considera o consumidor como “toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
(BRASIL, 2003a). Diniz define o consumidor como:
1. Pessoa física ou jurídica que adquire ou usa produto ou serviço
como destinatário final. 2. Coletividade de pessoas que intervêm
numa relação de consumo. 3. Aquele que consome. 4. O que compra
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produtos para uso próprio, sem intenção de revendê-los para obter
lucro. (DINIZ, 1998, p. 818).

A necessidade de uma lei especifica para a proteção dos diretos dos consumidores
decorre, principalmente, da sua vulnerabilidade técnica em relação aos fornecedores
de bens e serviços. Carvalho (2009, p. 728) explica a motivação desta defesa, vale
dizer, a necessidade da proteção, e alerta que o consumidor:
Se fragiliza em seu poder de negociação, o que leva à necessidade
de coibir práticas ilícitas resultantes de um sistema econômico
competitivo, que nem sempre respeita os valores éticos, causando
variados danos ao consumidor, no que diz respeito à sua vida,
privacidade e interesses econômicos ou a outros bens.

A vulnerabilidade do consumidor está presente no artigo 4º, inciso I, e dispõe que:
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo.

Tem-se a vulnerabilidade quando uma das partes da relação jurídica encontra-se no
polo mais frágil do sistema produtivo, e acaba por corromper o princípio da isonomia
nas relações contratuais. Marques, Benjamin e Bessa (2010, p.88) lecionam que:
Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos
específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais
facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à
sua utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria de serviços.

Devido à vulnerabilidade técnica do consumidor os fornecedores de bens e serviços,
ao disponibilizarem seus produtos no mercado, devem, sempre, dispor do máximo
de informações relativas ao produto a ser adquirido, de maneira visível e com uma
linguagem de fácil interpretação a fim de alcançar consumidores de todos os graus
de conhecimento. Trata-se do princípio da informação aludido no artigo 6º, inciso III
do Código de Defesa do Consumidor, no qual dispõe, como um direito básico do
consumidor:
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A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem.

Porém, estas duas garantias não se mostram suficientes para efetivar a proteção do
consumidor nas relações de consumo, uma vez que a simples informação sobre o
produto não garante, por si só, o dever dos fornecedores de bens e serviços de se
responsabilizarem pelas informações prestadas. Nesse sentido, o Código de Defesa
do Consumidor garante, no artigo 30 que:
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos
e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado.

Pela análise deste artigo, extrai-se que a proteção dos consumidores começa a
partir da publicidade do consumo, ou seja, da oferta veiculada por qualquer forma ou
meio de comunicação. Esta proteção, entretanto, não se finaliza quando realizado o
contrato entre os particulares. Pelo princípio da boa-fé dos contratos, elencado no
artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, as partes tem o dever de
agir com lealdade e honestidade na conclusão e na execução do contrato. Enéas
Costa Garcia ensina que a boa-fé nos contratos é:
O dever do contratante levar ao conhecimento da outra parte qualquer
informação que possa ser relevante para os fins do contrato, ou para a
formação deste. Estas informações seriam devidas em razão de um
comportamento honesto, como exige a boa-fé. (GARCIA, 2003, p. 110).

Conforme este princípio, nas relações de consumo, compete aos fornecedores de
bens ou serviços prestarem todas as informações relativas ao produto que será
adquirido, explicando quais as extensões e limitações da contratação, devendo agir,
sempre, com um padrão de conduta ético quando da execução do contrato, a fim de
assegurar os interesses dos envolvidos na relação contratual.

3. Da Proteção à Saúde
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Em 10 de Dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em
Paris, através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral, proclamou a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a qual estabelece, pela
primeira vez, quais são os direitos humanos que merece proteção universal e
dispõe, também, que todas as nações devem desenvolver o respeito desses direitos
e liberdade. (BRASIL. 2014).
O referido documento, em seu artigo 25, §1º, traz tanto a proteção à saúde como um
direito universal, quanto os elementos para se ter uma visa saudável; e assim:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a
saúde e o bem-estar próprios e de sua família, incluindo alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros meios de subsistência
em circunstâncias fora de seu controle. (BRASIL, 2014, p.5).

O Brasil, como signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegura
o direito à saúde na Constituição Federal na qual, no artigo 6º, elenca a saúde como
um dos direitos sociais dos cidadãos e dispõe, também, no artigo 196 que:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
(BRASIL, 2003).

Nessa vertente, como uma forma de garantir o acesso à saúde a todos os
brasileiros, o Brasil, em 1990 publica a Lei nº 8.080 a qual “dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes” e cria o Sistema Único de Saúde no
Brasil, sistema este por meio do qual o Estado passa a fornecer a infraestrutura
básica para a garantia da saúde da população. (BRASIL, 2003b)
Segundo informativo da Agencia Nacional de Saúde, “com o Sistema Único de
Saúde, a saúde foi legitimada como um direito da cidadania, assumindo status de
bem público”. (ANS, 2013). Porém, a ausência do Estado no cumprimento de suas
funções sociais e o baixo investimento em estrutura básica de saúde fez com que a

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

64

população procurasse alternativas em serviços particulares, através da contratação
dos planos de saúde, dando origem a saúde suplementar brasileira.
Apesar do mercado de planos de saúde terem começado a se desenvolverem, no
Brasil, entre os anos de 1940 e 1950 (ANS< 2014), estes ganharam previsão legal
apenas em 1988 por meio da publicação da Lei nº 9.656/1998 que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde e institui diversas garantias aos
usuários.
Esta Lei, quando foi publicada, definiu regras para o funcionamento e estruturação
do setor de saúde suplementar, uma vez que o Estado não possuía uma legislação
específica que regulamentasse o ramo de planos privados de assistência à saúde
que já funcionavam há décadas no país.
Brasil (2003c) comenta que nesse sentido, o Ministério da Saúde, por meio da Lei nº
9.961/2000, criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com o objetivo
de:
Promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à
saúde pela regulação e fiscalização do setor, das relações das
operadoras setoriais com prestadores de serviços de saúde e com
usuários de planos de saúde, para o desenvolvimento das ações de
saúde no país. (ANS, 2005, p.6).

Foi apenas por meio desta autarquia que os consumidores passaram a ter
mecanismos suficientes na defesa de seus direitos frente às operadoras de plano de
saúde.
4. A Obesidade nos Planos de Saúde

Devido ao aumento do número de obesos na população brasileira e a necessidade
de ampliar a oferta de serviços na área de gastroplastia, o Ministro de Estado da
Saúde, por meio da portaria nº 628/GM de 2001 (BRASIL, 2001), visando a criação
de mecanismos que facilitem o acesso dos portadores de obesidade mórbida,
quando tecnicamente indicado, aprovou o Protocolo de Indicação de Tratamento
Cirúrgico da Obesidade Mórbida no qual inclui a cirurgia de gastroplastia no rol das
cirurgias asseguradas pelo Sistema Único de Saúde.
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Com a implantação desta cirurgia no Sistema Único de Saúde e a obrigatoriedade
da sua inclusão nas cirurgias asseguradas pelos planos de saúde o número de
realizações da cirurgia bariátrica cresceu expressivamente. Segundo uma pesquisa
realiza em 2013 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no
referido ano foram realizadas 80 mil cirurgias de redução de estômago no Brasil, das
quais 10% na rede pública sendo que nos últimos 5 anos este procedimento cresceu
90% e 300% nos últimos 10 anos. (SBCBM, 2014a).
Em Agosto de 2011, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicou a
Resolução Normativa nº 262, com nova redação dada pela Resolução Normativa nº
338, por meio da qual atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que
constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde
nos planos privados de assistência a saúde, e incluiu, dentre as cirurgias cobertas,
obrigatoriamente, pelos planos de saúde, a cirurgia bariátrica por vídeo.
A inclusão deste tipo de cirurgia traz maiores benefícios aos pacientes se
comparado com a cirurgia bariátrica aberta utilizada anteriormente pelo SUS e pelos
planos de saúde; e ainda:
O paciente tem menos dor e volta mais rápido às atividades habituais, pois
a técnica não é tão invasiva como a da cirurgia aberta, convencional.
Mesmo sendo mais cara, o custo-benefício vale a pena porque o tempo de
internação também é inferior. (MALAFAIA, 2012).

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (ABESO) afirma que:
A cirurgia bariátrica é indicada quando o médico e o paciente se convencem
que as tentativas colocadas em prática para eliminar peso por meio de
tratamento clínico, como exercícios físicos, reeducação alimentar e
medicamentos, não surtiram o efeito esperado. A indicação também envolve
análise de índice de massa corpórea (IMC) e outros fatores como as
doenças que o paciente apresenta e que são relacionadas com a
obesidade, as chamadas comorbidades”. (MALAFAIA, 2012).

Com a nova Resolução tanto o Sistema Único de Saúde (SUS) quanto os planos de
saúde contratados particularmente são obrigados a cobrir a realização de cirurgia
bariátrica por vídeo, portanto menos invasiva, desde que indicados por médicos
devidamente registrados no Conselho de Medicina.

5. Plano de Saúde e o Código de Defesa do Consumidor
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Apesar de explicitamente assegurado no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde os planos de saúde contratados ainda se negam a realizar a cirurgia
bariátrica para tratamento da obesidade, o que resulta na elevada quantidade de
ações judiciárias, para que seja reconhecido o direito do paciente em realizar estas
cirurgias, bem como obrigar os planos de saúde a realizá-las, uma vez que estas se
encontram nos quadro de cirurgias cobertas pelos mesmos.
Por tratar-se de relação de consumo, o Supremo Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula nº 469, determinou que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde” sendo necessária, portanto, segundo o art. 47 do
referido diploma, a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor. Pela
análise das jurisprudências, os Tribunais, bem como o Supremo Tribunal de Justiça,
têm consolidado o entendimento que os planos de saúde são obrigados a realizar a
cirurgia bariátrica ou gastroplastia, nos pacientes com obesidade mórbida, segundo
julgados:
PLANOS DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. CIRURGIA INDICADA PARA
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE À
SOBREVIDA DA PACIENTE. COBERTURA. 1. No sistema de persuasão
racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em
regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou
daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos
fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe
a análise da conveniência e necessidade da sua produção. 2. A
gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de
ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se
como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao
tratamento das outras tantas co-morbidades que acompanham a obesidade
em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de
saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 3. Recurso especial
a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1175616 MT 2010/0009028-7,
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/03/2011,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2011). (BRASIL,
2011).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE
SAÚDE - PRETENSÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA
POR VIDEOLAPAROSCOPIA - OBESIDADE MÓRBIDA - CONCESSÃO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
(VIDEOLAPAROSCOPIA) E POSSIBILIDADE APENAS PELO MÉTODO
CONVENCIONAL E INVASIVO - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DEVE
SER INTERPRETADA DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR TÍPICO RELAÇÃO DE CONSUMO E CONTRATO DE ADESÃO CONTRATO CELEBRADO QUANDO AINDA NÃO EXISTIA O
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PROCEDIMENTO - POSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER QUAIS
PATOLOGIAS OU DOENÇAS ESTÃO SENDO COBERTAS, MAS NÃO O
TIPO DE TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A RESPECTIVA CURA COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO DO MÉDICO - COBERTURA
DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO POR
UNANIMIDADE. 1. São indiscutíveis os riscos decorrentes da obesidade,
que é uma doença crônica e que influi diretamente no desenvolvimento de
outras moléstias igualmente graves, como hipertensão, diabetes e
dislipidemia, reduzindo a qualidade de vida e a própria longevidade. 3. "(...).
Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o
tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da
enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada,
tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o
restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a
vida do consumidor (...)" . (REsp nº 1053810/SP - Terceira Turma - Rel.
Ministra Nancy Andrighi - Julgado em 17/12/2009) "4." Comprovada a
indicação médica para a realização da cirurgia "Gastroplastia Redutora por
Videolaparoscopia" , conhecida como "redução de estômago", é devida a
cobertura do procedimento pelo plano de saúde. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. (Apelação Cível nº 598006-1 - 10ª Câmara Cível - Rel.: Des.
Nilson Mizuta - Julgado em 27.08.2009)". RECURSO ADESIVO PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELO
TRABALHO DESPENDIDO EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - VALOR DA SENTENÇA MANTIDO.
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.(TJ-PR 8861352
PR 886135-2 (Acórdão), Relator: José Laurindo de Souza Netto, Data de
Julgamento: 31/05/2012, 8ª Câmara Cível). (BRASIL, 2012).

Pode-se afirmar, portanto, que a atitude dos planos de saúde ao recusar a
realização de cirurgia bariátrica nos casos de obesidade e, principalmente, de
obesidade mórbida mostra-se abusiva uma vez que a realização desta cirurgia não
se confunde com um simples tratamento para emagrecimento, com finalidade
estética, mas é utilizada nos casos em que o excesso de peso dos pacientes e as
doenças dele derivadas, passam a atingir drasticamente a sua saúde, sendo,
portanto essencial à preservação da vida destes pacientes.
Outra dificuldade enfrentada pelos pacientes no tratamento à obesidade se refere ao
tratamento pós-operatório, principalmente à realização de cirurgia do tipo
dermolipectomia para a retirada do excesso de tecido epitelial, resultante da rápida
perca de peso devido a cirurgia bariátrica, mesmo que indicada por médico
devidamente inscrito no Conselho. A partir da gastroplastia, os pacientes perdem
uma quantidade considerável de peso e a pele perde a elasticidade, resultando em
excesso de tecido epitelial, principalmente na região do abdômen, conhecido por
avental, o qual cria dobras no corpo dos pacientes, dobras estas nas quais podem
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se desenvolver patologias como infecções crônicas, assaduras e micoses.
(VARELLA, 2014).
Como justificativa para a recusa, os planos de saúde alegam que estas cirurgias são
meramente estéticas, e não se engradam no rol de cirurgias asseguradas pelos
planos de saúde bem como se encontram nas exceções da cobertura assistência
dispostas no art. 10, incisos II e IV, da Lei 9.656/1998, que regula os planos e
seguros privados de assistência à saúde, conforme se extrai dos seguintes julgados:
Apelação

Cível

Nº

70041850983

(BRASIL,

2014a),

e

TJ-SP

-

APL:

00176349820088260302 SP 0017634-98.2008.8.26.0302. (BRASIL, 2013b).
O caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, prevê o "plano-referência de assistência à
saúde", que abrange a cobertura das doenças relacionadas à obesidade mórbida, e
que não se verifica nas hipóteses de exceção elencadas nos incisos do mesmo
artigo. Os incisos II e IV se referem a procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins
estéticos e tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento para fins
estéticos, respectivamente, hipóteses estas nas quais não se enquadram a cirurgia
de retirada de excesso de tecido epitelial, justamente pelo fato desta ter finalidade
reparadora e não estética. Os tribunais, nesse sentido, tem firmado o entendimento
de que as cirurgias para retirada de excesso de tecido epitelial resultantes da
cirurgia bariátrica é, na verdade, uma continuação do tratamento à obesidade,
sendo, portanto uma cirurgia reparatória e não estética, conforme se verifica no
seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. PACIENTE SUBMETIDO À GASTROPLASTIA.
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. REMOÇÃO DO EXCESSO DE
TECIDO
EPITELIAL.
PROCEDIMENTO
NECESSÁRIO
E
COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "Considera-se ilegítima a recusa de
cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando
estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do pacientesegurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente
acobertada pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a
finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Relator o Ministro
MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). II - Agravo regimental a que se nega
provimento.(STJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
24/06/2014, T4 - QUARTA TURMA).
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Ao assegurar o tratamento médico-hospitalar nos casos de obesidade e a cirurgia
bariátrica, os planos de saúde devem garantir, também, o tratamento pós operatório
ao paciente, como a realização de cirurgia plástica para a retirada de excesso de
tecido epitelial, uma vez que esta decorre da continuação ao tratamento de
obesidade e ultrapassa a finalidade meramente estética, na medida que alcança a
qualidade de reparadora.
Ao negar este tipo de cirurgia, os planos de saúdem infringem diretamente o art. 4º
do Código de Defesa do Consumidor o qual dispõe:
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia
das relações de consumo [...]

A gravidade do caso é porque o excesso de tecido epitelial afeta negativamente a
vida dos pacientes de tratamento de obesidade, uma vez que se veem privados de
realizarem diversas atividades cotidianas, de usarem determinadas roupas, além do
desconforto, fatos estes que acabam por atingir diretamente a dignidade da pessoa
humana, uma vez que não conseguem levar uma vida normal. Embora a cirurgia
bariátrica é vista como a única forma de sobrevivência e melhor qualidade de vida,
quando se deparam com o problema gerado por excesso de pele sem poder
resolve-lo, tem suas expectativas frustradas, a partir que os planos de saúde se
negam a realizar a dermolipectomia, para que assim, possam dar continuidade ao
tratamento.
O Código de Defesa do Consumidor garante a proteção integral do consumidor, bem
como estabelece que nas relações contratuais deve-se observar a boa-fé das
partes, a fim de que cada um cumpra adequadamente a sua parte do contrato e não
vise prejudicar a outra. Nesse sentido, ao assegurarem a realização da cirurgia
bariátrica os planos de saúde devem, também, prestar a assistência necessária para
a continuação do tratamento e, consequentemente, a efetivação do resultado
pretendido pelos consumidores, caso contrário, infringiriam, diretamente, os
princípios básicos norteadores da relação de consumo.
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Conclusão
Os planos de saúde, ao incluírem as cirurgias bariátricas no rol de procedimentos
assegurados pelos mesmos, se responsabilizam pelos procedimentos subsequentes
necessários para o efetivo tratamento da obesidade. A realização destas cirurgias
resulta na rápida perda de peso pelo paciente e, consequentemente, no excesso de
tecido epitelial. Ao negarem a cirurgia plástica reparadora, os planos de saúde
infringem diretamente os princípios da relação contratual, bem como o acesso à
saúde pelos seus consumidores, uma vez que o excesso do tecido epitelial ocasiona
novas patologias ao paciente e impossibilita, assim, o seu acesso integral a saúde.
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FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E O DIREITO DO CONSUMIDOR

COUNTERFEIT MEDICINES AND THE CONSUMER LAW

GT: IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE LONDRINA
INGRID FERREIRA, MARCELLA CORDEIRO FERRAZ
PROJETO DE PESQUISA: IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE LONDRINA
Resumo: O presente artigo trata sobre a falsificação de medicamentos na relação
de consumo e o direito do consumidor, ou seja, sua inserção na relação de
consumo. Discorre sobre os direitos básicos que devem ser garantidos ao
consumidor, sendo eles: saúde, vida e segurança, além da dignidade do consumidor
que deve ser garantida. Devido ao elevado grau de nocividade de tais
medicamentos, analisa e explica quais são as possíveis responsabilidades que
podem ser impostas aos produtores e fornecedores ao introduzi-los no mercado
consumerista. Apresenta, também, formas de combate à falsificação de
medicamentos, como a Lei de Rastreabilidade, criada em 2009, campanhas
organizadas pela ANVISA, como exemplo a “Medicamento Verdadeiro”, além de
sugestões dadas ao consumidor para não os adquirir de maneira errônea.
Palavras-chave: Direito do Consumidor. Falsificação. Medicamentos.
Abstract: This work discusses counterfeit medicines in consumer’s law and its
insertion in the consumerist relation. It talks about the basic rights that must be
guaranteed to the consumer, including health, life and safety, besides the
consumer’s dignity, which must be ensured. Due to the high level of harmfulness of
such medicines, this work analyzes and explains which are the possible liabilities that
may be imposed to the producers and suppliers who introduce them to the
consumerist market. It also presents ways of combating the counterfeit medicines,
such as Traceability Law, created in 2009, campaigns organized by ANVISA, such as
“The True Medicine”, besides the advices offered to the consumer not to purchase
them in a wrong way.
Keywords: Consumer Law. Counterfeit. Medicines.
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Introdução
A falsificação de medicamentos tornou-se uma prática comum nos dias
atuais. E para inibir essa prática, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu
direitos básicos que devem ser garantidos ao consumidor, como o da vida, saúde e
segurança, além de regras para que esses produtos estejam de acordo com as
normas, estas estabelecidas também pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).
Por serem variados os riscos e os tipos de consequências geradas ao se
utilizar de medicamentos fora dos padrões, o Código de Defesa do Consumidor
estabelece responsabilidades civil, administrativa e penal, sem prejuízo do que está
regulado pelo Código Penal e pela Lei de Crimes Hediondos, para aqueles que
infringirem as leis, sejam produtores ou fornecedores.
Alguns mecanismos de combate à falsificação de remédios estão sendo
utilizados, como a criação da Lei da Rastreabilidade, instituída pela Lei nº
11.903/2009, instaurando o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, e
campanhas organizadas pela ANVISA, como “Medicamento Verdadeiro”, além de
dicas dadas aos consumidores para diminuir os riscos de adquirirem tais produtos,
assim como o controle que deve ser realizado pelo Governo.

1. Direitos básicos do consumidor
De acordo com Sergio Cavalieri Filho (apud BOLZAN, 2014), direitos básicos
são
aqueles interesses mínimos, materiais ou instrumentais, relacionados
a direitos fundamentais universalmente consagrados que, diante de
sua relevância social e econômica, pretendeu o legislador ver
expressamente tutelados.

Nas palavras de Carlos Alberto Bittar (apud BOLZAN, 2014), os direitos
materiais são os “voltados à proteção de componentes de sua estrutura jurídicopatrimonial” e os instrumentais são os “dirigidos à obtenção, quando necessária, da
satisfação efetiva desses direitos administrativa e juridicamente (Art. 6º)”.
Consequentemente, o inciso I do artigo 6º do Código de Defesa do
Consumidor (BRASIL, 1990) traz que o consumidor possui como direito básico “a
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proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”.
O direito à saúde assegura ao consumidor condições adequadas para que
se preserve a integridade física e psíquica do consumidor ao utilizar de produtos e
serviços oferecidos no mercado de consumo. Já o direito à segurança pretende
assegurar
a proteção do consumidor contra riscos decorrentes do oferecimento
do produto ou do serviço, desde o momento de sua introdução no
mercado de consumo, abrangendo o efetivo consumo, até a fase de
descarte de sobras, embalagens e demais resíduos dos mesmos,

ou seja, é um modo de evitar que se ocorram danos tanto na esfera pessoal quanto
patrimonial (MIRAGEM, 2008). Nas palavras de Bruno Miragem (2008), tem-se,
ainda, que
a proteção da integridade física do consumidor, de outra parte, vai se
consubstanciar igualmente, pelo reconhecimento expresso da
proteção da vida, consagrado como direito básico do consumidor
(artigo 6º, I), bem como no rol de bens jurídicos tutelados pelas
regras conformadoras da responsabilidade pelo vício do produto,
quando da definição dos produtos impróprios para o consumo, refere
aqueles “nocivos à vida e à saúde” (artigo 18, §6º, II).

Assim, possuem os consumidores o direito de não ficarem expostos aos
perigos que possam atingir sua incolumidade física (FILOMENO, 2011, p.153). Esse
direito está de acordo com a Polícia Nacional das Relações de Consumo inseridas
no artigo 4º da mesma lei, que são “a dignidade do consumidor, a vida do
consumidor, a saúde do consumidor e a melhoria da qualidade de vida do
consumidor”. (BOLZAN, 2014, p.235).
De acordo com Denari (2011),
no que tange à tutela da saúde, os casos mais frequentes de
fornecimentos capazes de afetá-la se localizam na área dos
alimentos e, principalmente, dos medicamentos, envolvendo os seus
fabricantes, vale dizer, as indústrias e laboratórios, bem como os
seus fornecedores imediatos, a saber, as farmácias, drogarias e
hospitais.

Claudio Luis Venturini (2012) explica que medicamento é a substância
produzida com rigor em seu controle técnico, visando atender as normas
estabelecidas pela ANVISA em laboratórios e indústrias, através da fiscalização de
farmacêuticos. Ainda, segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 210 de 04 de
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agosto de 2003 da ANVISA, medicamento é produto farmacêutico, tecnicamente
obtido ou elaborado, com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de
diagnóstico (apud PORTUGAL, PAULINO, 200-).
Há diferenças entre medicamentos e remédio, já que os primeiros “são
substâncias ou preparações elaboradas em farmácias (medicamento manipulados)
ou indústrias (medicamentos industriais), que devem seguir determinações legais de
segurança, eficácia e qualidade”, enquanto o segundo relaciona-se a “qualquer tipo
de cuidado utilizado para curar ou aliviar doenças, sintomas, desconforto e malestar”(ANVISA, 2010), como exemplos: preparados caseiros (chá, compressas),
radioterapia, massagem, psicanálise ou tratamento psicológico (VENTURINI, 2012).
Apesar de estes se enquadrarem na exceção contida no artigo 8º do CDC,
por serem produtos que apresentam riscos intrínsecos decorrentes de sua natureza
e fruição, os fornecedores são obrigados a prestar as informações necessárias e
adequadas ao consumidor (BRASIL, 1990) e isso ocorre através da bula, a qual,
segundo Venturini (2012), é “o conjunto de informações necessárias para a
utilização mais segura do produto pelo paciente” e, também, “deve transmitir todas
as informações relevantes sobre o produto, contribuindo para o seu uso correto”.
Além disso, as embalagens deverão apresentar informações sobre o medicamento
de forma clara (IDEC, 200-).
Medicamentos falsificados “são aqueles que não provêm do fabricante
original ou que sofreram alterações ilegais antes do seu fornecimento ao paciente”
(ANVISA, 2010). A falsificação de medicamentos vai de encontro com o artigo 8º do
CDC, já que produtos e serviços presentes no mercado de consumo não podem
ocasionar riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Estes, por apresentarem
elevado grau de nocividade e periculosidade à saúde do consumidor, são proibidos
de serem inseridos no mercado de consumo pelo fornecedor (BRASIL, 1990). De
acordo com a ANVISA (2010), os riscos são variados:
 se o medicamento tiver sido diluído ou estiver menos concentrado, a
doença que devia ser tratada permanece ou piora, e pode significar risco de
morte.
 mudanças na fórmula do produto de forma clandestina aumentam as
chances de intoxicação, pois os produtos adulterados podem conter
substâncias tóxicas.
 medicamentos verdadeiros roubados de laboratórios ou amostras grátis
reembaladas pelas quadrilhas perdem as garantias de higiene e
conservação, podendo causar riscos para a saúde.
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O artigo 10, em seu parágrafo primeiro, traz que, caso o fornecedor venha a
ter conhecimento acerca da periculosidade, além dos padrões permitidos, deverão
fazer comunicados às autoridades competentes e, também, aos consumidores, por
meio de anúncios publicitários (BRASIL, 1990).
2. Produto em desacordo com as normas
Tendo em vista o fornecimento de informações claras e adequadas ao
consumidor, a ANVISA publicou resolução que “estabelece regras para elaboração,
harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos
para pacientes e para profissionais de saúde” (RDC 47, 08 de setembro de 2009).
Essa padronização aparece como meio de assegurar o cumprimento do artigo 31 do
Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que
a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores.

Diante disso, a Resolução prevê dois tipos de bula para cada medicamento,
nos termos dos artigos 6º, 7º e 8º da RDC 47/2009, sendo uma destinada a
profissionais da saúde e outra a pacientes – nas quais se regulamenta a objetividade
do texto, a acessibilidade da linguagem, a clareza da redação e a explicação de
termos técnicos. Com isso, a Resolução tem a finalidade de atingir os mesmos
princípios e pressupostos básicos que caracterizam a oferta de produtos no Código
de Defesa do Consumidor.
Dentre as informações exigidas nas bulas para pacientes, inclui-se a citação
do nome comercial do medicamento e da denominação genérica de seus princípios
ativos, bem como sua composição qualitativa e quantitativa. Além disso, deve-se
descrever seu objetivo terapêutico, determinando se é destinado para tratamento,
diagnóstico, auxiliar no diagnóstico ou prevenção.
Percebendo-se

a

omissão

de

informações

relevantes

ou

a

não

correspondência dessas informações com a realidade, pode-se alegar a falsificação
do medicamento em circulação. Isso porque, segundo conceito da Organização
Mundial da Saúde, medicamento falsificado é aquele rotulado erroneamente, de
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forma intencional e fraudulenta, em relação a sua identidade e/ou origem. Essa
falsificação pode ser percebida em medicamentos que contenham ingredientes
corretos ou incorretos, bem como nos que não contenham ingredientes ativos, nos
que possuam quantidades inadequadas de ingredientes ativos e nos que sejam
produzidos em falsa embalagem (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).
Nestes termos, caso se comprove a falsificação de medicamentos, poderá o
agente fornecedor ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, além de
ser possível a imputação de responsabilidade por eventual descumprimento à RDC
47/2009. Com isso, tem-se em vista garantir ao consumidor o acesso à informação
segura e adequada em prol do uso racional de medicamentos, amenizando-se sua
situação de vulnerabilidade diante do fornecedor.
3. Responsabilidades
3.1. Penal
A nocividade de adulteração de medicamentos, seja pelo prejuízo direto que
pode causar a seu destinatário, ou por mero perigo de redução de seu valor
terapêutico, gerou a necessidade da criação de uma proteção penal capaz de punir
e, sobretudo, impedir a proliferação deste ato. Diante disso, em 1998 instituiu-se a
hediondez do artigo 273 do Código Penal, que prevê o delito de falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou
medicinais – cominando-lhe pena de reclusão, de dez a quinze anos, além do
estabelecimento de multa.
Essa medida foi bastante questionada, especialmente por se tratar de crime
abstrato e, portanto, não exigir a comprovação de reais danos à saúde do usuário,
alegando-se que, diante disso, não poderia prever pena igual ou superior a crimes
de dano, sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade. Por isso, os Tribunais
restringem a condenação penal a situações em que se verificam danos gravíssimos,
uma vez que
a pena do delito previsto no art. 273 do CP - com a redação que lhe
deu a Lei nº 9.677, de 02 de julho de 1998 - (reclusão, de 10 (dez) e
15 (quinze) anos, e multa) deve, por excessivamente severa, ficar
reservada para punir apenas aquelas condutas que exponham a
sociedade e a economia popular a "enormes danos" (exposição de
motivos). Nos casos de fatos que, embora censuráveis, não
assumam tamanha gravidade, deve-se recorrer, tanto quanto
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possível, ao emprego da analogia em favor do réu, recolhendo-se, no
corpo do ordenamento jurídico, parâmetros razoáveis que autorizem
a aplicação de uma pena justa, sob pena de ofensa ao princípio da
proporcionalidade. (FLORIANÓPOLIS. TRF4, 2005)

Cumpre ressaltar, ainda, que o §1º do artigo 273 do Código Penal prevê que
“nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito
para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto
falsificado, corrompido, adulterado ou alterado”; caso estejam nas condições
previstas pelo §1º-B, dentre as quais destaca-se a ausência de registro em órgão de
vigilância sanitária, a falta das características admitidas para sua comercialização e
a aquisição em estabelecimentos que não tenham licença da autoridade sanitária
competente.
Dessa forma, responsabiliza-se não somente o produtor, mas também os
fornecedores dos medicamentos adulterados, aplicando-lhes as mesmas penas e,
ainda, as mesmas ressalvas reservadas aos agentes apontados no caput do tipo
penal. Nesse aspecto, também entram em campo as normas penais prescritas pelo
Código de Defesa do Consumidor, nas quais são previstos crimes contra as relações
de consumo tuteladas pelo Código.
Nessa seara de proteção, destaca-se o artigo 66, que prevê pena de
detenção de três meses a um ano e multa ao ato de “fazer afirmação falsa ou
enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica,
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de
produtos ou serviços”. Essa previsão justifica-se pela necessidade de se garantir à
população o oferecimento de produtos que atendam a padrões de eficácia,
segurança e qualidade.
Por isso, no que se refere ao comércio de medicamentos, é preciso que as
bulas ou embalagens apresentem informações quanto a sua fórmula de composição,
as vias de administração, as indicações e contraindicações, os efeitos colaterais, as
reações adversas, o prazo de validade, os cuidados de conservação e as instruções
de uso. Assim, percebendo-se a falsidade dessas informações, recairão sobre o
agente responsável as penas previstas pelo artigo 66 do Código de Defesa do
Consumidor, em função da exposição do consumidor ao perigo de violação aos seus
direitos básicos de proteção à vida, saúde e segurança.
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Ressalta-se que, por se tratar de prática de operação que envolve
medicamentos, que consistem em produtos essenciais à garantia de uma
sobrevivência digna ao ser humano, as hipóteses elencadas pelo artigo 66 do
Código de Defesa do Consumidor serão majoradas, nos termos do artigo 76 V. Essa
medida justifica-se na relevância dos bens jurídicos tutelados, dentre os quais
incluem-se a vida, a incolumidade física e a saúde pública.
Nestes termos, considerando-se as proporções que a adulteração de
medicamentos pode alcançar, também se faz cabível sua inclusão dentre as
circunstâncias agravantes apresentadas pelo artigo 76 II do Código de Defesa do
Consumidor, o qual inclui atos criminosos capazes de ocasionar graves danos
individuais ou coletivos.
3.2. Civil
Considerando-se as penas exorbitantes previstas para a adulteração de
medicamentos no Código Penal, a imputação de responsabilidade civil tornou-se o
instrumento

mais comum para

o

combate

a esse ato ilícito,

sendo a

responsabilidade penal reservada aos casos de extrema relevância social ou nos
termos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de crime de perigo e, portanto, não exigir comprovação de
culpa, atribui-se responsabilidade objetiva ao agente, devendo o consumidor apenas
apontar o dano e comprovar o nexo de causalidade que o tenha ocasionado para
obrigar o fornecedor à indenização. Essa previsão tem o intuito de sanar o estado de
vulnerabilidade do consumidor, que, em geral, não detém conhecimentos
específicos sobre as fórmulas técnicas que compõem os medicamentos adquiridos.
Diante disso, o Código de Defesa do Consumidor leva em consideração o
risco assumido pelo fornecedor ao exercer atividade potencialmente danosa à
integridade do consumidor. Para isso, ao se considerar a produção e veiculação de
medicamento alterado, vinculam-se à responsabilidade objetiva o fornecedor
primário, o comerciante e o farmacêutico responsável, nos termos do artigo 12 do
Código de Defesa do Consumidor:
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
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manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.

Além disso, caso não sejam encontrados ou identificados esses agentes, o
Código de Defesa do Consumidor assegura, no artigo 13, a responsabilização do
comerciante que permite a circulação dos produtos nocivos. Tendo-se em vista a
ilegalidade da adulteração de medicamentos, normalmente realizada de forma
clandestina, é comum que não se identifiquem os responsáveis primários, sendo o
comerciante a figura mais recorrente na responsabilização dos danos causados ao
agente.
Destaca-se, ainda, a previsão de imputação de responsabilidade subjetiva
ao farmacêutico responsável, nos termos do artigo 14, §4º, quando exercer sua
atividade enquanto profissional liberal. Nesse caso, será necessária a comprovação
da culpa do farmacêutico no exercício de sua função, como elemento causal à
superveniência de danos ao consumidor. Além dessa possibilidade, os Tribunais
preveem algumas hipóteses de relativização da responsabilidade objetiva, conforme
se percebe em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
Entendo que, na hipótese, mostrar-se-ia mais razoável a
consumidora guardar – por apenas um mês bastaria – as caixas do
medicamento usado ou as notas fiscais, por precaução, do que se
exigir do laboratório a prova de que autora não ingeriu as indigitadas
'pílulas de farinha', o que, convenhamos, é prova impossível de se
produzir.
No caso, em outras palavras, a inversão do ônus da prova significou
a automática procedência do pedido. (BRASÍLIA. STJ, 2010).

Dessa forma, entende-se que a teoria da responsabilidade objetiva deve ser
aplicada com cautela, atendo-se às suas finalidades e princípios básicos, de forma a
beneficiar o consumidor em função de sua vulnerabilidade, não lhe servindo como
instrumento para promover seu enriquecimento ilícito ou o prejuízo injustificado do
fornecedor.
3.3. Administrativa
A competência para a fixação de normas administrativas serão concorrentes,
quanto à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços,
conforme consta no artigo 55 do CDC. Ao Município caberá a fiscalização e o
controle da produção de produtos e serviços. (NUNES, 2009). Além dos órgãos de
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defesa do consumidor da Administração Direta, também existem as Agências
Reguladores (autarquias) que também possuem a função de fiscalizadoras e
sancionadoras na regulação dos serviços públicos prestador por meio de delegação
à entidade privada (BOLZA, 2014, p.673). A ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), coordenadora Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, passou
a fiscalizar e recolher os medicamentos que não correspondiam ao descrito e atuam
em indústrias e farmácias para evitar esse tipo de fraude que pode gerar danos à
saúde (SILVA, 2012).
As sanções administrativas que ficam sujeitas às normas de defesa do
consumidor são: multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do
registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto,
suspensão de fornecimento de produtos ou serviço, suspensão temporária de
atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do
estabelecimento ou de atividade, interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de
obra ou de atividade, intervenção administrativa, imposição de contrapropaganda
(Art. 56, CDC) (NUNES, 2009).
No caso de medicamentos falsificados, por possuírem vícios de quantidade
e qualidade por inadequação ou insegurança do produto, poderão sofrer as penas
de apreensão, inutilização, proibição de fabricação, suspensão do fornecimento do
produto ou serviço e cassação do registro do produto (Art. 58, CDC) (BRASIL,
1990). Sem prejuízo da pena de multa, que será estabelecida de acordo com a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (Art. 57, CDC) (BRASIL,
1990), aplicada em razão de inadimplemento de deveres de consumo (DENARI,
2011). Além disso, poderá ser aplicada também ao caso a imposição de
contrapropaganda, quando a publicidade é enganosa e induz o consumidor a erro
em relação a natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade e/ou
origem do produto (DENARI, 2011).
4. Medidas de combate à falsificação de medicamentos
A OMS traz que há duas medidas para combater a falsificação de
medicamentos: a implantação de ações para reduzir produtos falsificados e controle
dos medicamentos por parte do Governo e a existência de um órgão responsável
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pela investigação dos desvios de qualidade para garantir o cumprimento das leis e
regulamentos de medicamento (apud PORTUGAL, PAULINO).
A Lei da Rastreabilidade, Lei nº 11.903/2009, instituiu o Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos, ou seja, os medicamentos terão um número exclusivo, o
Identificador Único de Medicamento (IUM), o qual estará contido em uma etiqueta de
segurança produzida pela Casa da Moeda do Brasil, sendo fixada nas caixas de
medicamentos em circulação, dessa forma poderá ser conhecida a sua procedência
e autenticidade, evitando fraudes e falsificações (ANVISA, 2010).
A ANVISA (2010), ainda, apresenta dicas aos consumidores ao comprar
medicamentos:
 Nunca compre medicamentos em feiras e camelôs.
 Só compre medicamentos em farmácias e drogarias.
 Muita atenção com promoções e liquidações: preços muito baixos
podem indicar que o medicamento tem origem duvidosa, nenhuma
garantia de qualidade ou até mesmo pode ser produto roubado.
 Exija sempre a nota fiscal da farmácia ou drogaria.
 Guarde com você a nota fiscal, a embalagem e a cartela ou o
frasco do medicamento que está sendo usado.
 Não compre medicamento com embalagens amassadas, lacres
rompidos, rótulos que soltam facilmente ou estejam apagados e
borrados.

Assim como, na hora da compra do medicamento se há na embalagem: número do
lote, data de validade, número de registro na ANVISA, número de telefone para tirar
dúvidas com o fabricante e lacre de segurança (ANVISA, 2010).
Além disso, campanhas de conscientização são úteis ao combate. Como
exemplo, a ANVISA criou a campanha “Medicamento Verdadeiro”, tendo como um
se seus objetivos o combate à pirataria de remédios, alertando o consumidor sobre
os malefícios e riscos decorrentes de medicamentos clandestinos (JORNAL FOLHA
DE SÃO PAULO, 2010).
Conclusão
A falsificação de medicamentos recebe tratamento especial na legislação
brasileira, sendo o seu combate objeto de previsões específicas em diferentes áreas
de proteção jurídica. O rigor excessivo com que essa questão é tratada em âmbito
criminal acabou por diminuir sua eficácia e aplicação efetiva, sendo reservada a
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casos de extremos riscos sociais; e, em função disso, as punições civis e
administrativas parecem ser o meio mais eficaz de inibir a prática desse ato ilícito.
A importância desse combate justifica-se na relevância do bem jurídico
tutelado – a proteção da saúde pública. Diante disso, tem-se em vista, mais do que
punir os responsáveis pela fabricação e fornecimento dos medicamentos
falsificados, evitar sua inserção no mercado de consumo, devendo-se levar em
consideração, para tanto, as normas prescritas pelo Código de Defesa do
Consumidor, além dos princípios que o envolvem.
Dessa forma, deve-se analisar o assunto sob a ótica da vulnerabilidade do
consumidor, que não tem condições de conhecer afundo as características
essenciais aos medicamentos que adquire, colocando-se em situação de risco à sua
saúde, vida e segurança, ou deixando de obter os resultados esperados pela
utilização do produto adquirido.
Por isso, não basta a criação de leis ou a imputação de responsabilidades,
sendo necessário o controle de criação e circulação de medicamentos falsificados,
por meio de ações governamentais ou de órgãos específicos. Além disso, deve-se
instruir e conscientizar o consumidor, reduzindo-se sua condição vulnerável e
evitando, com isso, o fomento do comércio de medicamentos falsificados.
Referências:
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. O que devemos
saber sobre medicamentos. 2010. Disponível
em:<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/92aa8c00474586ea9089d43fbc4c6
735/Cartilha%2BBAIXA%2Brevis%C3%A3o%2B24_08.pdf?MOD=AJPERES>.
Acesso em 27 out. 2014 Às 16h08min
BRASIL. ANVISA. Resolução de Diretoria Colegiada n° 47, de 8 de setembro de
2009. Estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e
disponibilização de bulas de medicamentos para pacientes e para profissionais de
saúde. Diário Oficial da União, 09 set. 2009. Seção 1, p. 31.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. Relator: Ministro Aldir
Passarinho Junior. Brasília, 19 de outubro de 2010.
BRASIL. Tribunal Regional Federal (Quarta Região). Oitava Turma. ACR
2001.72.00.003683-2. Relator: Ministro Paulo Afonso Brum Vaz. Florianópolis, 02 de
março de 2005.
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

85

BOLZAN, Fabrício. Direito do consumidor esquematizado. 2. ed. São Paulo:
Saraiva. 2014.
GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio H. V.; FINK, Daniel R.; FILOMENO, José
G. B.; JUNIOR, Nelson N.; DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor: Comentado pelos autores do anteprojeto. 10. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2011, Direito Material (arts. 1º a 80 e 105 a 108).
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC. Bula e
embalagem: Conheça as novas regras para bulas mais claras. Disponível em:
<http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/conheca-as-novas-regras-parabulas-mais-claras>.Acesso em 26 out. 2014 às 17h45min
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. Jus Brasil: Medicamentos falsificados. 2010.
Disponível em:<http://ibccrim.jusbrasil.com.br/noticias/2434017/medicamentosfalsificados>. Acesso em: 29 out. 2014 às 22h30min.
MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do direito do consumidor;
direito material e processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor;
direto penal do consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
NUNES, Luiz A. R. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 2009.
PORTUGAL, B.; Paulino, A. M. Falsificação de Medicamentos e Vigilância
Sanitária. Universidade Católica de Goiás, Instituto de Estudos Farmacêuticos.
Disponível em:
<http://www.cpgls.ucg.br/ArquivosUpload/1/File/CPGLS/IV%20MOSTRA/SADE/SAU
DE/Falsificao%20de%20Medicamentos%20e%20Vigilncia%20Sanitria.pdf>. Acesso
em 27 out. 2014, às 16h50min
SILVA, Kamilla V. S. A Ameaça dos Medicamentos Falsificados. Rio de Janeiro:
2012. Curso de Farmácia. UEZO. Disponível
em:<http://www.uezo.rj.gov.br/tccs/ccbs/kamilla-vieira-santos-da-silva.pdf>. Acesso
em: 29 out. 2014 às 21h45min.
VENTURINI, Claudio L. 3ª aula conceitos básicos sobre medicamentos. 2012.
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/ClaudioLuisVenturini/3-aula-conceitosbsicos-sobre-medicamentos>. Acessoem 21 out. 2014 às 23h24min
WORLD HEALTH ORGANIZATION.What are counterfeit medicines?Disponível
em: <http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/faqs/03/en/>. Acesso em: 30
out. 2014.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

86

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

87

LIMITES DA RESPONSABILIDADE POR ERRO MÉDICO
GT 08: IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE
DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA
REGIÃO DE LONDRINA.

LUCIANA COLLETE
Acadêmica de Direito pela UEL - Universidade Estadual de Londrina.
Integrante do projeto de pesquisa IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR NA REGIÃO DE LONDRINA.
E-mail: luci_collete10@hotmail.com

RESUMO
Analisa a responsabilidade por erro médico sob o enfoque na relação
cirurgião-anestesista e o erro profissional. Parte da reflexão sobre a
dificuldade na apuração de culpa tanto por parte da vítima quanto por parte
do julgador, por se tratar de matéria estritamente técnica, e a inversão do
ônus da prova como o instituto que garante a efetiva proteção ao paciente,
como consumidor. Posteriormente, faz-se uma ressalva a determinados
limites à responsabilização do médico, que deve observar a conduta
individual dos profissionais, o estado clínico do doente, a imprecisão da
Medicina e o erro profissional escusável, situações estas em que não se faz
presente o dolo na conduta médica.
Palavras-chave: consumidor, responsabilidade, médico.

LIMITS OF LIABILITY FOR MEDICAL ERROR
ABSTRACT
Analyzes the liability for medical mistake focusing on the relationship
surgeon-anesthesiologist and the professional mistake. Departs from the
reflection about the difficulty of determining the guilt by as much as the part
of the victim as the part of the judge, because it is a strictly technical matter,
and the reverse burden of proof as the institute which ensures the effective
patient protection, as consumer. On a second point, it makes an observation
about the limits of the doctor liability, which must observe the individual
conduct of professionals, clinical status of the patient, the imprecision of
Medicine and the professional excusable error, situations that does not
present deceit in medical conduct.
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

88

Keywords: consumer, liability, medical.
INTRODUÇÃO
Diante da facilidade de acesso à informação, entre outros fatores, os
pacientes que sofrem algum dano decorrente de tratamentos, diagnósticos e
cirurgias, cada vez mais vêm recorrendo ao Judiciário para buscar
indenizações por erro médico. Entretanto, no plano material, diante da
responsabilidade subjetiva destes profissionais, depara-se com a falta de
preparo de muitos julgadores na apuração da culpa nas condutas médicas,
tendo em vista que são dotadas de certas peculiaridades e regras
específicas da profissão.
A consequência desta dificuldade é que, em muitos casos, o paciente,
na qualidade de consumidor, acaba não sendo restituído pelo dano que
sofreu. Neste contexto, é imperioso a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas demandas indenizatórias envolvendo erro médico, uma vez
que conta com mecanismos próprios e eficazes de proteção ao consumidor.
Por outro lado, os médicos não devem ser responsabilizados por todo e
qualquer dano que vier a sofrer o paciente. Existem limitações ao dever de
indenizar atribuído ao facultativo em face da liberdade dos atos destes
profissionais que decorrem da tecnicidade e cientificidade da Medicina. O
propósito deste trabalho é, portanto, analisar a responsabilidade por erro
médico e seus limites.
1. A VERIFICAÇÃO DA CULPA NA RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS
SOB A ÓTICA DO CDC
Nos últimos 30 anos, a expectativa de vida no Brasil cresceu 17,9%,
passando de 52 para 74 anos, segundo Relatório de Desenvolvimento
Humano 2014 promovido pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) (ZH, 2014). Entretanto, a crescente demanda aos
profissionais da saúde é colidida com a falta de qualificação dos médicos.
De acordo com dados divulgados pelo Conselho Regional de Medicina de
São Paulo (Cremesp), no exame aplicado pela entidade em 2013, quase
60% dos alunos do estado foram reprovados (FOLHA DE SÃO PAULO,
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2014).
Estes resultados aliados a outros fatores, especialmente a facilidade
de acesso à informação, levaram o Brasil a apresentar o maior índice da
história de demandas judiciais envolvendo médicos. De acordo com dados
fornecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos últimos 10 anos os
processos judiciais referentes à prestação de serviços na área da saúde
cresceram 1.600% e o número de profissionais condenados nos tribunais de
ética dos Conselhos Regionais de Medicina aumentaram em 180%.
Atualmente, 7% dos médicos brasileiros respondem judicialmente e
vêm sendo condenados pelos erros cometidos em suas atividades. Dos
julgamentos em primeira instância, 40% das demandas por erros médicos
são procedentes. No Tribunal de Justiça do Paraná, em segunda instância,
80,56% das decisões procedentes foram mantidas e apenas 19,44% foram
reformadas para julgar a demanda improcedente (PARANÁ ONLINE, 2014).
Diante das estatísticas que revelam o índice assustador da deficiência
do atendimento na área da saúde, não se pode olvidar que a relação entre
médico, na qualidade de prestador de serviços, e paciente, na qualidade de
consumidor, configura uma relação de consumo. Logo, passando do plano
material ao jurídico, insta pontuar que a responsabilidade dos médicos pelos
danos causados aos pacientes é regulada pelas regras do Código de Defesa
do Consumidor.
Os médicos se enquadram na única exceção à responsabilidade
objetiva consagrada pelo CDC. O § 4º do artigo 14 do referido diploma legal
prevê que a responsabilidade pelos serviços prestados por profissionais é
apurada com base no sistema tradicional de culpa, ou seja, a verificação
desta é pressuposto para gerar o dever de indenizar.
A justificativa para esse tratamento diferenciado está na obrigação de
meio que, em regra, assumem os profissionais liberais (ALMEIDA, 2008),
uma vez que, como exemplo, o médico se compromete em aplicar os
princípios da profissão no tratamento do paciente, sem contudo se vincular
ao resultado da cura em si. Segundo Maria Helena Diniz (2009, p. 310):
Se nenhuma modalidade de culpa – negligência, imprudência ou imperícia –
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ficar demonstrada, como não há risco profissional, independente de culpa,
deixará de haver base para fixação de responsabilidade civil, pois as
correlações orgânicas ainda são pouco conhecidas e surgem às vezes
resultados inesperados, desconhecidos.

Para Miguel Kfouri Neto (2006), a negligência é caracterizada pelo
omissivo do médico. É a violação ao dever de cuidado imposto ao agente,
como o abandono ao doente, dar alta à gestante prestes a dar a luz, a
omissão de tratamento ou instruções necessárias.
Já a imprudência configura a culpa comissiva, agir sem usar de
cautela, falta de atenção, descuido; a exemplo do cirurgião que não espera o
anestesista e a aplica ele próprio, causando parada cardíaca no paciente; do
diagnóstico a distância e receita de remédio por telefone
Por sua vez, o médico é imperito quando não detém conhecimento
técnico suficiente e, do mesmo modo, realiza a operação, causando danos à
vítima. A imperícia não se confunde com a imprudência, porquanto na
primeira, embora o agente possua diploma profissional, apresenta falta de
conhecimento técnico, teórico ou prático ao executar uma atividade
profissional; enquanto que na segunda hipótese ocorre inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício (CROCE, 2002).
A culpa médica, entretanto, apresenta certas peculiaridades por
envolver, além das situações normais de imprudência, negligência e
imperícia, normas e princípios técnicos de medicina por lidar tão
proximamente com a vida, saúde e morte do ser humano (CASTRO, 2005).
Logo, a verificação da culpa e a comprovação do nexo causal em casos de
erro médico enfrentam, na prática, grandes dificuldades para fins de
apuração da responsabilidade. O magistrado, configurado como leigo,
depara-se, segundo Miguel Kfouri Neto (2006, p. 85), com a seguinte
situação:
Nessas demandas indenizatórias, os advogados dos autores pintam com
tintas carregadas as evidências de má prática médica, ao passo que os
patronos dos requeridos, respaldados em compêndios científicos e laudos
periciais, demonstram que o profissional, em momento nenhum, afastou-se
dos cânones que a ciência médica estabelece para o procedimento
questionado.

A ocorrência da culpa e a definição do nexo de causalidade passam,
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outrossim, a desafiar o entendimento do julgador que, segundo o mesmo
autor, se apoia em provas técnicas e periciais sujeitas à contaminação e
influência devido à tramitação demasiadamente longa dos processos
judiciais que apuram a responsabilização médica. A dificuldade da prova da
negligência, imprudência e imperícia corresponde também à vítima,
hipossuficiente

no

aspecto

econômico

e,

principalmente,

técnico

(GONÇALVES, 2009).
É justamente neste ponto, diante da dificuldade de apuração da culpa
em casos que envolvem erro médico, que revela-se a inversão do ônus da
prova um instrumento processual importantíssimo para assegurar a efetiva
proteção do consumidor.
O art. 6º do CDC atribuiu ao julgador a faculdade de inverter o encargo
probatório em benefício do polo mais frágil na relação de consumo quando
for verossímil sua alegação ou quando ele for hipossuficiente, podendo tal
tutela ser requerida a qualquer tempo no processo (MARQUES, 2002). Por
meio deste dispositivo, os profissionais liberais, especificamente o médico, é
quem deverá provar que não agiu com culpa ou demonstrar a presença de
excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior.
Ainda que o entendimento doutrinário e jurisprudencial não seja
unânime em admitir a inversão do ônus da prova em casos que envolvem
erro médico, há que se advertir que a exceção aos profissionais liberais
trata-se exclusivamente à aferição de responsabilidade, sujeitando-os às
demais regras previstas no Código. Assim esclarece Herman Benjamin
(2008, p. 137):
O Código, em todo o seu sistema, prevê uma única exceção ao princípio da
responsabilização objetiva para os acidentes de consumo: os serviços
prestadores por profissionais liberais. Não se introduz sua
irresponsabilidade, limitando-se o dispositivo legal a afirmar que a apuração
de responsabilidade far-se-á com base no sistema tradicional baseado em
culpa. Só nisso são eles beneficiados. No mais, submetem-se,
integralmente, ao traçado do Código.

Logo, além da mera possibilidade, há também a necessidade da
aplicação da inversão do ônus probatório na responsabilização dos médicos
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por seus erros técnicos para garantir a efetiva proteção da parte
hipossuficiente na relação de consumo. Oportuno trazer à baila as palavras
de Voltaire de Lima Moraes apud Miguel Kfouri Neto (2002, p. 149):
Não há, assim, qualquer incompatibilidade que, em sendo a
responsabilidade subjetiva, seja determinada a inversão do ônus da prova.
A consequência disso será que, ao invés de o consumidor provar que a
culpa pela ocorrência do evento que lhe causou prejuízo foi do fornecedor
(profissional liberal), tal ônus passa a ser deste, que, in casu, deverá
demonstrar que houve-se com perícia, prudência ou zelo, não tendo, dessa
forma, incidido em nenhuma modalidade de culpa.

Ressalta-se que a inversão do encargo probatório nas demandas de
responsabilização

baseada

na

culpa

não

se

confunde

com

a

responsabilidade objetiva. Nesta última é irrelevante a existência de culpa na
conduta do agente, enquanto que na primeira a culpa é pressuposto para o
dever de indenizar, presumindo-se a sua existência. Ou seja, a inversão do
ônus da prova somente apresentará efeitos no sistema da responsabilidade
subjetiva.
2. A LIMITAÇÃO À RESPONSABILIDADE MÉDICA
Ainda que a inversão do ônus da prova se enquadre como um
instrumento

importantíssimo

na

apuração

na

culpa

em demandas

envolvendo erro médico, a responsabilidade deste profissional não é
irrestrita ou ilimitada, como em situações que superam o alcance da conduta
médico e em que coexiste a conduta de um ou mais médicos dentro de uma
equipe, práticas estas cada vez mais comum devido ao desenvolvimento e
complexidade da Medicina.
A limitação da responsabilidade se justifica pelo fato de que a conduta
médica não é passível de subordinação, uma vez que se trata de
conhecimento estritamente técnico, gozando o facultativo de liberdade na
eleição de meios diagnósticos e tratamentos (POMBO, 1988). Corrobora
neste sentido o art. 33 do Parecer nº 75400 do Cremesp que veda ao
médico “assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do
qual não participou efetivamente”.
Logo, o dever de indenizar atribuído ao médico, em casos de erro por
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ato de terceiro e nas situações as quais encontram-se fora do alcance do
profissional, sob pena de extrapolar os limites de responsabilização e atribuir
o dever de indenizar sem que exista um dos pressupostos para este, qual
seja o dolo.

2.1. Erro Profissional
É imperioso levar em consideração que sob o erro médico pode haver
a influência do estado de saúde do próprio paciente, uma vez que é dever do
facultativo verificar as condições genéticas, físicas e antecedentes do
doente. Assim, o médico poderá ser eximido da responsabilidade se
comprovado que o prejuízo decorreu do próprio estado clínico do doente.
Assim, nas palavras de Giostri (2011, p. 71):
Portanto, o fato de o paciente já estar com seu estado de saúde
razoavelmente comprometido só isentará o médico de culpa – em caso de
sequela ou óbito – se ficar comprovado que ele levou em conta o estado de
morbidez apresentado por seu cliente, fazendo tudo que estava a seu
alcance, e que o desfecho não exitoso se deu por mera ingerência e
evolução da inexorável curva biológica.

Neste sentido, as condições de saúde do doente acabam por contorcer
o próprio nexo causal, porquanto o médico somente pode compelido a
responder pelo que depende exclusivamente dele. Diante desta afirmação,
contempla-se a segunda hipótese de limitação à responsabilidade médica,
ou seja, quando demonstrado que algo imprevisível ou diferente do
esperado tenha ocorrido, que esteja fora do alcance do médico.
Esta margem de imprevisibilidade corresponde à limitação de
conhecimento inerente à própria Medicina como ciência, tendo em vista que
não há cura para todas as doenças e nem a descoberta de todos os
tratamentos. Diante da imperfeição da ciência, depara-se com o erro
profissional, que ocorre “quando a conduta médica é correta, mas a técnica
empregada é incorreta” (FILHO, 2004, p. 373).
Neste cenário, tem-se considerado os erros profissionais como escusa
inimputável ao médico, uma vez que correspondem a erros técnicos
ocorridos nos casos controvertidos ou passíveis de discussão, nos quais
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qualquer profissional, por mais qualificado que seja, poderá fazer a escolha
não totalmente certa.
Acrescenta-se que erro profissional não se confunde com imperícia.
Segundo João Monteiro de Castro (2005, p. 139), “o erro profissional é
escusável quando se trata de técnica conhecida, usual e aceita. Por outro
lado, haverá imperícia quando a técnica é adequada, mas a aplicação for
desastrosa ou deficiente.” Oportuno trazer à baila a explicação de Sergio
Cavalieri Filho (2005, p. 373):
(...) A culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em
relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como
padrão; o erro é a falha do homem norma, consequência inelutável da
falibilidade humana. E, embora não se possa falar em um direito ao erro,
será este escusável quando invencível à mediana cultura médica, tendo em
vista circunstâncias do caso concreto.

Neste caso, portanto, há erro, entretanto não há o dever de indenizar,
porquanto é encarado como intrínseco ao exercício da profissão. Diante
deste contexto, a doutrina qualifica erro médico, que gera responsabilidade,
e erro profissional, inimputável, como dois institutos diversos.

2.2. Responsabilidade do Anestesiologista
O médico pode vir a responder não somente pelo ato próprio, mas
também pela atuação de terceiros a ele subordinados, como nos casos em
que é responsável por chefiar uma equipe. Assim explica Carlos Roberto
Gonçalves (2009, p. 407):
Dentro de uma equipe, em princípio, é o médico-chefe quem se presume
culpado pelos danos que acontecem, pois é ele quem está no comando dos
trabalhos e só sob suas ordens é que são executados os atos necessários
ao bom desempenho da intervenção.

Até pouco tempo atrás, o anestesiologista era considerado como mero
auxiliar do chefe operador, sendo que este era responsável por todos os
danos advindos da equipe médica (responsabilidade por ato de terceiro).
Contudo, a ideia de um contrato único de uma equipe coordenada por um
médico chefe que responde unicamente por todos os danos gerados por
seus subordinados vem sofrendo limitações.
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Ainda que a relação de consumo em procedimentos cirúrgicos se
concretize entre paciente e a equipe médica, o art. 14, § 4º do CDC prevê
que a responsabilidade dos profissionais liberais deve ser apurada
individualmente. Esta disposição se justifica diante da impossibilidade de
subordinação entre médicos de diferentes especialidades.
A individualidade das condutas do médico cirurgião e anestesiologista
goza de maior relevância em face da alta complexidade do ato anestésico. A
pluralidade de drogas e sistemas que passaram a surgir com o
desenvolvimento da Medicina, passou a exigir dos profissionais anestesistas
maior conhecimento técnico e científico. Assim ensina Giostri (2011, p. 51):
A anestesia, ato médico praticado, preferencialmente, por
anestesiologistas tem por finalidade propiciar, por meio de aparelhos e
medicamentos, as condições favoráveis para o ato cirúrgico, mantendo o
paciente em analgesia e com seus sinais vitais em níveis considerados os
ideais.
Todavia, cumpre observar que o ideal nem sempre é o que ocorre, já
que a anestesiologia é uma das especialidades que mais se defronta com o
risco, graças à diversidade de seu campo de ação, atendendo a clientes de
todas as idades e, portanto, todos os tipos de enfermidades, desde as mais
simples às mais raras. Igualmente, há que se frisar que pode haver uma
pequena cirurgia, mas não há uma “pequena anestesia”.

Logo, as condutas do cirurgião e do anestesista são independentes,
diante da complexidade e particularidade do ato anestésico e, portanto,
apresentam consequências diversas. Os problemas advindos unicamente do
ato anestésico não prejudica apenas o paciente, mas também o trabalho do
cirurgião; mas uma cirurgia má sucedida dificilmente prejudicará o trabalho
do anestesiologista (GIOSTRI, 2011).
Neste contexto, há a leve tendência em admitir a individualização da
responsabilidade do cirurgião e do anestesiologista, porquanto não há uma
relação direta de subordinação que permita atribuir a responsabilidade ao
médico chefe. Nas palavras de Sergio Cavalieri Filho (2004, p. 376):
(...) embora a equipe médica atue em conjunto, não há, só por isso,
solidariedade entre todos os que a integram. Será preciso apurar que tipo
de relação jurídica há entre eles. Se atuam como profissionais autônomos,
cada qual em sua especialidade, a responsabilidade será individualizada,
cada um respondendo pelos seus próprios atos, (...).
Assim, se a cirurgia, propriamente dita, transcorreu sem problemas, não se
pode responsabilizar o médico cirurgião pelo erro do anestesista, e viceversa.
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A conduta médica no âmbito de uma cirurgia é dividida em fases. Se
verificado que o dano ocorreu no pré-operatório e pós-operatório, acordam a
doutrina e a jurisprudência que a responsabilidade é atribuída ao
anestesista, uma vez que nem sequer há a presença do cirurgião (CASTRO,
2005). Diferentemente ocorre quando o dano é gerado durante a cirurgia e
mediante a atuação de ambos profissionais. Pode-se dizer que a corrente
doutrinária

e

jurisprudencial

dominante

admite

a

responsabilidade

concorrente e apuração individual da culpa neste período. Oportuno, pois,
trazer às bailas as palavras de Kfouri Neto (2006, p. 159).
A responsabilidade do anestesista é individual nos períodos pré e pósoperatórios. Durante o ato cirúrgico, no interior da sala de operação, há que
examinar possível culpa concorrente. Quanto à anestesia, não se pode
imputar culpa ao cirurgião. O anestesista é autônomo e seu campo de
atuação é distinto.

Vale lembrar que no momento da averiguação do nexo de causalidade,
deve-se analisar se o dano ocorreu pelo ato anestésico ou pelo ato cirúrgico,
cuja responsabilidade será apurada individualmente. E, mais além, cumpre
averiguar se a conduta causadora do dano foi realizada unicamente para
atender a ordem do chefe da equipe ou se cometidos por funcionários do
hospital no exercício de suas funções.
No último caso, confronta-se com uma limitação à responsabilidade
médica, tendo em vista que o profissional chefe se isenta do dever de
indenizar; ônus este que passa a ser do hospital, na qualidade de
empregador.
Os Tribunais brasileiros vêm decidindo pela responsabilidade individual
do cirurgião e do anestesista, forte o § 4º do art. 14 do CDC. Oportuno, pois,
transcrever a seguinte decisão proferida pelo STJ que representa
claramente a tendência ora analisada:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS CIRURGIÃO E ANESTESISTA.
CULPA DE PROFISSIONAL LIBERAL (CDC, ART. 14, § 4º).
RESPONSABILIDADE PESSOAL E SUBJETIVA. PREDOMINÂNCIA DA
AUTONOMIA
DO
ANESTESISTA,
DURANTE
A
CIRURGIA.
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADAS.
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1. Não se conhece dos embargos de divergência apresentados pela Clínica,
pois: (I) ausente o necessário cotejo analítico entre os acórdãos embargado
e paradigma, para fins de comprovação da divergência pretoriana (RISTJ,
arts.
255,
§§
1º
e
2º,
e
266,
§
1º);
e (II) o dissídio apontado baseia-se em regra técnica de conhecimento do
recurso
especial.
2. Comprovado o dissídio pretoriano nos embargos de divergência opostos
pelo
médico
cirurgião,
devem
ser
conhecidos.
3. A divergência cinge-se ao reconhecimento, ou afastamento, da
responsabilidade solidária e objetiva (CDC, art. 14, caput) do médicocirurgião, chefe da equipe que realiza o ato cirúrgico, por danos causados
ao paciente em decorrência de erro médico cometido exclusivamente pelo
médico-anestesista.
4. Na Medicina moderna a operação cirúrgica não pode ser compreendida
apenas em seu aspecto unitário, pois frequentemente nela interferem
múltiplas especialidades médicas. Nesse contexto, normalmente só caberá
a responsabilização solidária e objetiva do cirurgião-chefe da equipe médica
quando o causador do dano for profissional que atue sob predominante
subordinação
àquele.
5. No caso de médico anestesista, em razão de sua capacitação
especializada e de suas funções específicas durante a cirurgia, age com
acentuada autonomia, segundo técnicas médico-científicas que domina e
suas convicções e decisões pessoais, assumindo, assim, responsabilidades
próprias,
segregadas,
dentro
da
equipe
médica.
Destarte, se o dano ao paciente advém, comprovadamente, de ato
praticado pelo anestesista, no exercício de seu mister, este responde
individualmente
pelo
evento.
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, prevê a
responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviço pelos danos
causados ao consumidor em virtude de defeitos na prestação do serviço ou
nas informações prestadas - fato do serviço. Todavia, no § 4º do mesmo
artigo, excepciona a regra, consagrando a responsabilidade subjetiva dos
profissionais liberais. Não há, assim, solidariedade decorrente de
responsabilidade objetiva, entre o cirurgião-chefe e o anestesista, por erro
médico
deste
último
durante
a
cirurgia.
7. No caso vertente, com base na análise do contexto fático-probatório dos
autos, o colendo Tribunal de Justiça afastou a culpa do médico-cirurgião chefe da equipe -, reconhecendo a culpa exclusiva, com base em imperícia,
do
anestesista.
8.
Embargos
de
divergência
da
Clínica
não
conhecidos.
9. Embargos de divergência do médico cirurgião conhecidos e providos.
(EREsp 605.435/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe
28/11/2012)

Constata-se, desta maneira, que a responsabilidade subjetiva dos
profissionais por erro médico sofre limitações, como o erro profissional,
decorrente do próprio exercício da profissão, além da restrição da
responsabilidade do cirurgião por dano causado exclusivamente pelo
anestesista, cujas atuações devem ser analisadas individualmente.

CONCLUSÃO
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Os médicos, na qualidade de profissionais liberais previstos no § 4° do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondem subjetivamente
pelos danos causados aos pacientes. Logo, no plano material, constata-se a
dificuldade de comprovação da culpa pelo consumidor e a dificuldade do
julgador que, como leigo, deve se basear em perícias estritamente técnicas.
Neste contexto, a inversão do ônus da prova é o mecanismo que
garante a efetividade na apuração da responsabilidade do profissional, bem
como na proteção do paciente, na qualidade de consumidor.
Por outro lado, não se pode atribuir a responsabilidade por erro médico
por toda e qualquer conduta que tenha gerado dano. Não se pode olvidar
que os médicos gozam de liberdade em suas escolhas e procedimentos
técnicos. Neste caso, mesmo que a cirurgia seja realizada por uma equipe
médica, se o dano decorreu exclusivamente por erro anestésico, que
corresponde a especialidades diversas, apenas o anestesista deve ser
responsabilizado, e não o chefe da equipe.
Existem também fatores naturais que limitam a responsabilização
médica, como o estado clínico do paciente, a imprecisão da própria Ciência
médica e o erro profissional, escusável por ser inerente a qualquer médico
como ser humano.
O ponto comum dos limites da responsabilidade por erro médico
é a ausência de dolo na conduta que causou o dano. É justamente o fato
gerador do dever de indenizar, mas também corresponde ao elemento
limitador deste encargo.
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MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
MUNICIPALIZATION ENVIRONMENTAL LICENSING
GT 2- LICENCIAMENTO AMBIENTAL NAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS
ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS SOB O ENFOQUE INTERDISCIPLINAR
ECONÔMICO, GERENCIAL E JURÍDICO

ALESSANDRA DA SILVA, MIGUEL ETINGER DE ARAUJO JUNIOR

Resumo
Em busca do desenvolvimento econômico decorre a necessidade de utilizar
recursos naturais, porém, o uso excessivo pode trazer danos irreparáveis ao meio
ambiente. O Poder Público por meio de seus órgãos ambientais atua com a
finalidade de alcançar uma efetiva proteção ambiental. Uma das formas de controle
do Poder Público é o licenciamento ambiental, trata-se de um mecanismo preventivo
de proteção do meio ambiente em razão da implantação de empreendimentos
causadores de significativo impacto ambiental negativo. Nesse sentido, ocorrem
inúmeras discussões acerca de qual órgão; estadual ou municipal é competente
para atuar no processo de licenciamento. Nesse sentido, a Lei Complementar
140/2011, apresenta a possibilidade da municipalização do licenciamento ambiental.
Palavras-chave: municipalização; licenciamento ambiental; proteção ambiental, Lei
Complementar 140/2011
Abstract:
In pursuit of economic development arises the need to use natural resources, but
overuse can bring irreparable damage to the environment. The Government through
its environmental agencies act in order to achieve effective environmental protection.
One way to control the Government's environmental permit, it is a preventive
mechanism of protection of the environment due to the implementation of projects
that cause significant adverse environmental impact. In this sense, occur numerous
discussions about which organ; local or state is competent to act in the licensing
process. In this sense, Complementary Law 140/2011, provides the possibility of
municipalization of environmental licensing.
Keywords: decentralization; environmental licensing; environmental protection;
Complementary Law 140/2011

Introdução
Primeiramente, observa-se que o uso exagerado e inadequado dos recursos
naturais podem causar danos ambientais e urbanísticos irreversíveis ou irreparáveis,
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causando um impacto ambiental negativo, especialmente no local onde o
empreendimento está sendo instalado ou operando.
Nesse sentido, o Poder Público por meio da intervenção, utiliza medidas de
proteção do meio ambiente, um dos instrumentos mais importante de proteção é o
Licenciamento Ambiental, que por meio de uma série de estudos avaliará se
determinada atividade pode ou não ser desenvolvida em determinado local.
Entretanto, vários conflitos decorrem sobre a competência de qual é órgão
responsável pelo processo de licenciamento ambiental. O município possui
competência complementar, mas por ser uma esfera local, detecta os problemas
ambientais de forma direta, com a possibilidade de uma solução mais efetiva, devido
à possibilidade das questões ambientais serem resolvidas facilmente, no qual, é
possível contar com o envolvimento da comunidade no desenvolvimento de ações
preventivas de danos ambientais. Outra questão, refere-se ao número de demandas
sobre de processo de licenciamento, ocorrendo um prazo longo na emissão de
licenças, tornando o processo demorado.
Com o advento da Lei Complementar 140/2011, as competências dos entes
federativos relativos à proteção ao meio ambiente foram regulamentadas,
possibilitando resolver os conflitos de competência e promovendo a municipalização
do licenciamento ambiental.
Contudo, no presente trabalho, o objetivo é apresentar o contexto da
municipalização do licenciamento ambiental, bem como apresentar de forma simples
e resumida, a conveniência desta possibilidade, tendo em vista que em alguns
municípios é possível a realização do processo de licenciamento ambiental pelo
próprio ente.
1 Licenciamento Ambiental: Aspectos Jurídicos

Em linhas gerais, as licenças ambientais são atos administrativos de controle
preventivo de atividades causadoras de significativo impacto ambiental, no qual se o
empreendedor cumprir os requisitos exigidos pelo órgão ambiental, a licença é
concedida (SILVA, p. 258, 2009).
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A Lei Complementar n. 140/2011 registra que o licenciamento é o
“procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental".
Nas palavras de Antonio Pacheco Fiorillo (p. 134, 2009), o licenciamento
ambiental “é o complexo de etapas que compõe o procedimento administrativo, o
qual objetiva a concessão de licença ambiental”.
A Política Nacional do Meio Ambiente estabelece três tipos de Licenças
Ambientais com a finalidade alcançarem a proteção do meio ambiente em cada uma
das fases do processo. A Licença Prévia (LP) libera a localização do
empreendimento, verificando se a área em que será instalada a empresa é
adequada, podendo requerer estudos ambientais complementares, sendo que, nesta
fase são estabelecidos os requisitos para as próximas, se o empreendedor não
observar as exigências, não é concedida a próxima licença. A Licença de Instalação
(LI) autoriza a implantação do empreendimento, bem como dos equipamentos que
serão utilizados. E finalmente a Licença de Operação (LO) autoriza a operação do
empreendimento além de estabelecer as condições de operação. Caso os requisitos
referentes à Licença não sejam cumpridos, a mesma pode ser cassada. Cada uma
dessas três licenças tem um determinado período de validade, que é estabelecido
no momento de sua concessão, e que pode ser variável, em função de aspectos
legais e do tipo de empreendimento.
A finalidade das fases do licenciamento é assegurar uma ampla proteção
ambiental,

possibilitando

empreendimento,

já

que,

o

acompanhamento

muitos

do

empreendedores

desenvolvimento
somente

investe

do
em

procedimentos contra os danos ambientais se forçados pelo órgão ambiental.
No que tange a importância do licenciamento ambiental, pode-se afirmar que
é um importante mecanismo de proteção do meio ambiente. O artigo 10 da Lei
6.938/1981, dispõe sobre o este instrumento, afirmando que estão sujeitas ao
licenciamento aquelas atividades que podem causar algum dano ao meio ambiente,
uma vez detectado o possível dano, por meio de estudos, faz-se necessário o
processo de licenciamento ambiental, no qual o órgão ambiental competente irá
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fiscalizar e emitir as licenças correspondentes em cada uma das fases
correspondentes.
Nas palavras de Erika Bechara (p.82, 2009), “o licenciamento ambiental
enquadra o empreendimento na legislação ambiental para força-lo a se desenvolver
dentro de padrões preestabelecidos, sem gerar lesões irremediáveis e intoleráveis
ao ambiente e à coletividade”.
Observa-se que, com o objetivo de facilitar à atuação dos órgãos ambientais
e de fazer com que não seja dispensada a exigência em determinados
empreendimentos, a Resolução nº 237 do CONAMA, no Anexo I, dispõe uma lista
exemplificativa de situações no qual deve ser utilizado o instituto. Nessa senda, o
critério primordial é observar se determinada atividade é potencialmente poluidora,
causadora de dano ao meio ambiente.
A lista da Resolução CONAMA mostra a preocupação em estabelecer
critérios de atividades candidatas a fiscalização do órgão ambiental, com a finalidade
de assegurar que todo empreendimento causador de impacto ambiental realize os
procedimentos necessários de mitigação ou anulação de danos, nesse contexto
reside a importância do licenciamento ambiental, como aponta Erika Bechera (p. 83,
2009) “onde faltar o licenciamento ambiental, faltará a proteção do meio ambiente”.
Sobre a exigência do licenciamento ambiental Paulo de Bessa Antunes (p.
107, 2005) afirma que “enquanto uma licença for vigente, a eventual modificação de
padrões ambientais não pode ser obrigatória para aquele que esteja realmente
licenciado, segundo os padrões vigentes à época da concessão da licença”.
Entretanto, quando for feita a renovação do licenciamento, o órgão ambiental pode
exigir a adequação da atividade conforme a legislação ambiental vigente
Convém ponderar que desde a entrada em vigor da Lei nº 6.938/81, o
licenciamento ambiental tornou-se obrigatório em todo território nacional, sendo
assim, empresas que desenvolvam sua atividade sem a licença ambiental estão
sujeitas as sanções previstas em lei, ou seja, sanções como as punições previstas
na Lei de Crimes Ambientais, como multas, advertências, paralisação temporária ou
definitiva.
A Lei Complementar 140/2011, apresentou algumas alterações na
Resolução do Conama nº 237/1997, melhorando o licenciamento ambiental, nas
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palavras de Paulo de Bessa Antunes (2013, p. 201), “várias questões passaram a
ficar mais claramente estabelecidas e, espera-se, haverá maior estabilidade
jurídica”.
Com intuito de compreender as questões entorno do processo de
municipalização do licenciamento ambiental, faz-se necessário discorrer sobre as
competências ambientais.
2 Competências Ambientais

Na repartição de competências legislativas, aplica-se a ideia de que, à União
caberão matérias de interesse nacional, aos Estados, as de interesse regional,
enquanto Municípios tocarão as competências legislativas de interesse local
(FIORILLO, 2013, p. 217). Porém, em matéria ambiental, determinadas situações
terão interesse local, regional e nacional.
Em outras palavras, a definição do que seria um interesse geral ou nacional
do que seja interesse regional do local é um problema enfrentado pelos entes
federativos, pois, algo que a principio é considerado de interesse nacional, não afeta
a todos, mas somente uma determinada região, razão pela qual deveria ser de
competência do Estado ou do Município.
A doutrina elenca alguns requisitos para estabelecer a qual ente a
competência deve ser atribuída. Importante dizer que nestes casos deve ser
observado o caso concreto, para assim, solucionar o problema de forma efetiva. A
título de exemplo, em se tratando de conflito envolvendo uma única competência, é
preciso verificar qual ente invadiu o espaço do outro ente (SILVA, 2010, p. 254).
Em matéria ambiental, pode ocorrer a flexibilização da competência, tendo
em vista que, a proteção ambiental é dever de todos os entes federativos zelarem.
Com base no artigo 23, IV da Constituição, o STF já decidiu que todos os entes
podem legislar em matéria de proteção ambiental.
Cumpre observar que a Constituição da Republica Federativa do Brasil de
1988, em seu artigo 23, incisos VI e VII, definiu o que é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecendo a proteção
bem ambiental (flora, fauna entre outros) como o dever de todos. No mesmo artigo,
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em seu parágrafo único, fixou a necessidade de se criarem normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Interessante dizer que a Constituição Federal no artigo 30, Inciso I, definiu a
competência exclusiva dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse
local (LEME, p. 295, 2011). Nesse contexto, esta inserido a possibilidade dos
municípios realizarem a licenciamento ambiental.
2.1 Competência no licenciamento ambiental

Sobre o tema, Paulo de Bessa Antunes demonstra a questão de
competências no licenciamento ambiental, afirmando que o munícipio pode atuar no
que couber para resolver os conflitos locais:
O ponto fundamental que deve ser considerado é que o
licenciamento é basicamente uma atividade a ser exercida pelo
Poder Público estadual. As autoridades federais somente podem
atuar em casos definidos, ou supletivamente à autoridade estadual.
Os Munícipios poderão complementar, no que couber, as exigências
dos órgãos estaduais para atender a necessidades locais.
(ANTUNES, 2005, p. 108)

Um dos pontos mais complexos do licenciamento ambiental, diz respeito a
competências do ente e seus órgão ambientais na expedição das licenças. Pois, o
motivo deve-se as razões de ordens prática e jurídica. Do ponto de vista prático, isso
se dá, porque, dependendo da atividade, há interesse de todos os órgãos em
licenciar. Outras atividades, contudo, que não chamam a atenção de quaisquer
deles e, nesse caso, realizam o processo adequadamente. Sob a ótica jurídica, a
matéria, não parece estar solucionada, o que leva a uma série de divergências.
Sobre a questão de competências, Paulo de Bessa Antunes afirma que o
conflito de competências ambientais acarretam prejuízos ao meio ambiente:
Assim como as demãos competências ambientais, as de
licenciamento são motivos de graves conflitos entre os diferentes
órgãos administrativos. As dificuldades no tema são de tal ordem
que, não raramente, empresas solicitam licenciamento ambiental em
mais de um órgão, outras vezes, órgãos de licenciamento ambiental
se insurgem contra outros órgãos reivindicando a competência para
este ou aquele licenciamento. Toda essa situação é muito nociva
para a proteção ambiental, pois estabelece um regime administrativo
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cuja principal característica é a insegurança, acarretando evidentes
prejuízos para todos e, principalmente, para o meio ambiente
(ANTUNES, 2013, p. 198)

O licenciamento ambiental é cargo dos Estados, que emitem a decisão em
termos decisivos acerca da conveniência ou não da instalação e operação do
empreendimento. Quando o objeto do licenciamento inclui mais de um território, é
dever do IBAMA se manifestar para proteger o ambiente, de forma complementar.
Nesse sentido, não exclui a possibilidade do município participar do processo de
licenciamento.
Convém ponderar que mesmo com os conflitos dos limites das normas
gerais estabelecidas nos parágrafos do artigo 24, é majoritário o entendimento, no
sentido de que estados e municípios devem completar as normas com maiores
exigências, com a finalidade de proteger o bem ambiental. Em outras palavras,
quando ocorrer conflito de competência deve ser observado à atribuição aquele ente
que melhor irá proteger o meio ambiente, o que pode acontecer em algumas
situações nos municípios.
Na busca de combater a degradação ambiental, a Lei Complementar
140/2011 superou as questões de competências, as ações dos Municípios,
observadas as atribuições dos demais entes federativos mencionados e em face do
que estabelecem os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, vinculadas a
promover o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que causam
ou possam causar impacto ambiental de âmbito local ou localizado em unidades de
conservação instituídas pelo Município, com exceção de Áreas de Proteção
Ambiental (art. 9º, da Lei Complementar n. 140/2011)

2.1.1 Lei Complementar 140/2011

Antes da Lei Complementar 140/2011, a atuação material na esfera
ambiental trazia, na prática, diversos conflitos de competência entre os entes
federativos,

o

que

implicavam

na

ausência

de

segurança

jurídica

aos

empreendedores, e ainda, principalmente, em risco ambiental.
Com a Lei Complementar 140/2011, registrou-se a autonomia dos
municípios, para exercer, por meio de seus órgãos, o licenciamento ambiental.
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Salienta-se que, deve ser observada uma adequada estrutura organizacional capaz
de alcançar o desenvolvimento com qualidade ambiental (MILARÉ, 2013, p. 296).
A lei complementar estabeleceu além do conceito legal de licenciamento
ambiental os conceitos de atuação supletiva e atuação subsidiária e ainda os
instrumentos de cooperação, presentes nos artigos 2º, I, II e III e artigo 4º da LC
140/2011.
Nos termos do artigo 2º, II da LC 140/2011, apresenta a necessidade de que
determinado ente da federação se substitutua ao originalmente detentor de
atribuições, configurando o que se chama de atuação supletiva.
É possível visualizar que no artigo 9º, inciso XIV, da LC 140/2011, o registro
da competência dos municípios em promover o licenciamento ambiental de
atividades em âmbito local, nos seguintes termos:
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos
previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento
ambiental das atividades ou empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local,
conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais
de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial
poluidor e natureza da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo
Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Nesse sentido, a Lei Complementar possibilitou a redução dos conflitos de
competência entre os órgãos ambientais federais, estaduais e municipais; bem
como, possibilitou ao empreendedor uma maior segurança jurídica. Concretizando a
necessidade da maior participação da gestão municipal no processo de preservação
do meio ambiente.
Sobre o tema, o autor Édis Milaré (2013, p. 210) manifesta o seu
entendimento, afirmando que, uma análise mais detalhada do contexto normativo
arrolado “é necessário para que as causas de conflito possam diminuir e o
licenciamento possa ocorrer de forma mais tranquila para todas as partes
envolvidas, evitando-se custos desnecessários e delongas além do razoável”.

3 Municipalização do Licenciamento Ambiental
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Diante da necessidade de alcançar a ampla proteção ambiental, nos termos
do artigo 225 da

Constituição Federal, assegurando um meio ambiente

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, faz-se necessário
buscar mecanismos que possibilitem a proteção do meio ambiente e, aprimorar
mecanismos já existentes, o que pode ser alcançado por meio do licenciamento
ambiental municipal.
Nos termos da Lei Complementar 140/2011, os três níveis federativos
guardam

competências

de

licenciamento

ambiental,

estabelecendo

uma

possibilidade de delegação de competências.
As atividades com impacto ambiental local direto são aquelas capazes de
ocasionar comprometimento aos meios físicos e biológicos no município, desde que
não ultrapassem seus limites territoriais e sejam classificados como pequeno
potencial poluidor. Regista-se, assim, a importância de regulamentação de critérios
para o enquadramento do potencial poluidor das atividades potencialmente
poluidoras em esferas municipais.
Nesse sentido, as vantagens da municipalização é a participação da
comunidade do local onde será instalado o novo empreendimento, o empreendedor
tem mais facilidade em conseguir as licenças em razão do município não ter a
sobrecarga como o estado, evita problemas de competências, aumenta a
fiscalização dos procedimentos tomados pelo empreendedor nas fases do
licenciamento.
Vale ratificar que a municipalização pode trazer vantagens se o município
dispuser de uma equipe especializada, e o fundamental, se no município for utilizado
à ética como princípio, para que interesses alheios a proteção do meio ambiente não
sejam observados sem levar em consideração a finalidade do licenciamento.
Com a municipalização do licenciamento, o que antes levaria um ano de
trâmite no Estado poderá ser resolvido em algumas semanas, possibilitando o
aceleramento do processo, que por vezes, tem uma duração longa. Salienta-se que,
não só o licenciamento, mas, também, renovações. As empresas que já são
licenciadas pelo estado podem renovar com o município.
Em relação às exigências para a descentralização alcançar o município, é
preciso que seja formado um Conselho Municipal de Meio Ambiente, criar um Fundo
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Municipal e manter um órgão municipal ambiental com equipe capacitada na área e
um plano diretor aprovado e implementado.
Em relação às desvantagens da municipalização do licenciamento
ambiental, pode ser apontado um elevado custo inicial, tendo em vista a
necessidade de formar uma equipe especializada no processo de licenciamento
ambiental e questões de pressões politicas e o uso político.
Conclusão

Finalizando, muitos estudos precisam ser realizados sobre o tema, a
municipalização já é uma realidade em alguns municípios brasileiros. A preocupação
com o bem ambiental é fundamental, o desenvolvimento econômico e social precisa
acontecer, a municipalização pode contemplar de forma mais ágil a instalação dos
empreendimentos ou atividades e assegurar a proteção ambiental.
Com a Lei Complementar 140/2011, espera-se que ocorram as delegações
de competências, e assim, diminuam as demandas civis públicas ajuizadas com
único fundamento de incompetência do órgão licenciador e que, a proteção do meio
ambiente seja privilegiada, tendo em vista que o ente mais adequado realize o
processo de licenciamento.
Quanto às desvantagens, é preciso tomar medidas que facilitam a
implantação e agilidade do processo de licenciamento ambiental e, principalmente
colocar a ética como ponto fundamental para o processo de licenciamento não virar
apenas uma questão política, mas, alcançar a finalidade de proteger o meio
ambiente.
Contudo

a

municipalização

do

licenciamento

ambiental

deve

ser

compartilhada de atribuições obrigações dos entes federativos, não um conflito de
competência, mas, um meio harmonioso de solucionar e garantir especialmente para
a comunidade local uma devida fiscalização assegurando a manutenção da
qualidade do meio ambiente.
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O ABANDONO AFETIVO E SEU REFLEXO NA RESPONSABILIDADE CIVIL: A
ATUAL DIVERGÊNCIA NOS JULGADOS DO STJ
THE AFFECTIVE ABANDONMENT AND ITS REFLECTION IN CIVIL LIABILITY:
THE CURRENT DIVERGENCE IN THE STJ’S JUDGEMENTS
GT 6 – RELAÇÕES NEGOCIAIS E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: TENDÊNCIA
DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E ESTRANGEIRA NO TEMPO PRESENTE E
PERSPECTIVA FUTURA
GIOVANNA BEATRIZ BORTOTO, PEDRO HENRIQUE ARCAIN RICCETTO

Trabalho desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa: "Relações Negociais e
Danos Extrapatrimoniais: tendências na experiência brasileira e estrangeira no
tempo presente e na perspectiva futura", sob orientação da Profª. Drª. Ana Cláudia
Corrêa Zuin Mattos do Amaral
Resumo: O abandono afetivo parental, compreendido como o descaso, a
indiferença dos pais com seus filhos, está, recentemente, causando considerável
divergência na doutrina e na jurisprudência frente às ações indenizatórias pleiteadas
pelos filhos em face dos pais, em decorrência do ato ilícito por eles praticados, bem
como os danos morais e psicológicos causados. A divergência estendeu-se,
inclusive, no próprio Superior Tribunal de Justiça. O presente trabalho visa, portanto,
analisar brevemente os julgados do referido tribunal, à luz dos institutos da
responsabilidade civil e do direito de família, bem como dos princípios
constitucionais, para, ao final, concluir pela existência do dever de indenizar em
decorrência do dano moral afetivo.
Palavras-chave: dano moral afetivo; abandono afetivo; responsabilidade civil; danos
extrapatrimoniais.
Abstract: The parental emotional abandonment, understood as the neglect,
indifference of parents with their children, is recently causing considerable
divergence in doctrine and jurisprudence in the face of compensation claims pled by
the children in the face of parents as a result the unlawful act committed by the same
as well as psychological and moral damages caused. The divergence extended own
even the Superior Court of Justice. This study therefore aims to examine briefly the
Justices of that court, in the light of the institutes of civil liability and family law, as
well as the constitutional principles, for in the end conclude that there is a duty to
indemnify as a result of damage affective moral.
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Keywords: affective moral damage; emotional abandonment; civil liability; nonpecuniary damage.

Introdução
A família é considerada a base do Estado, ou seja, é a unidade básica sob a
qual se fundamenta toda organização social, podendo ser formada por indivíduos
que compartilham a ascendência, ou que associam-se por vínculos afetivos. No
âmbito familiar, portanto, se cultivam as relações humanas primordiais de um
indivíduo, nas quais não desenvolvidas as aptidões básicas de convivência em
sociedade, respeito ao próximo, fraternidade, afeto, entre outros. No entanto, como
nas demais relações sociais que permeiam a vida do ser humano, a família pode ser
um cenário de abusos, que, sem dúvida, são capazes de gerar danos ao indivíduo
no âmbito de sua personalidade
A relevância jurídica do abandono afetivo parental, compreendido como o
descaso, a indiferença dos pais com seus filhos, surge de uma visão contemporânea
mais humanizada do direito de família e do instituto da responsabilidade civil, na
qual os aspectos patrimoniais deixam de ter a maior importância, dando lugar a
proteção dos demais direitos fundamentais, sob o fundamento na dignidade da
pessoa humana.
Dessa forma, diante de uma nova perspectiva constitucionalizada do Direito
de Família, o tema da responsabilidade civil por danos morais decorrentes
de abandono afetivo ganha notoriedade, e por ser relativamente recente na
jurisprudência nacional, percebe-se a divergência entre os julgados, refletindo,
inclusive, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Considerando a relevância do tema, o presente trabalho visa analisar
princípios constitucionais que permeiam as relações paterno-filiais, bem como os
elementos da responsabilidade civil e o posicionamento divergente do STJ sobre a
incidência do dever de indenizar os danos sofridos pelos filhos pela ausência dos
pais.
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1. A relação paterno-filial e os princípios constitucionais: a possibilidade do
dano moral
Considerando a importância da família, tanto para a sociedade como para o
próprio indivíduo, cumpre esclarecer do que se trata paternidade e filiação. Antes,
ressaltam-se as transformações que ocorreram no próprio conceito de família, cujo
entendimento tradicional daquela formada unicamente pelo casamento não é mais
compatível com as relações sociais da atualidade. Nesse contexto, o grande
diferencial entre uma relação comum e uma relação familiar é o fator afetivo, e não
mais unicamente o fator biológico. Assim, pode-se dizer que:
A entidade familiar anteriormente estruturada no casamento, na
hierarquia, no chefe de família, na redução do papel da mulher,
nos filhos legítimos, nas funções de procriação e na unidade
econômica e religiosa, está hoje centrada no afeto entre as
pessoas, seja fundada do casamento, na união estável, na
monoparentalidade, na consangüinidade, na adoção ou mesmo
naquelas uniões ainda não reconhecidas pelo Direito como as
homossexuais e as anaparentais. (OLIVEIRA, TESHIMA, 2008,
p. 20)

Tendo o novo conceito de família em vista, filiação pode ser entendida como
“a relação que existe entre o filho e as pessoas que o geraram”. A paternidade, em
sentido inverso, pode ser compreendida como aquela “do lado dos genitores
referentemente ao filho”. Cumpre esclarecer que, juridicamente, o vocábulo
paternidade é utilizado com sentido amplo, compreendendo também a maternidade.
É com este sentido, inclusive, que deve ser interpretado o princípio constitucional da
paternidade responsável, incluindo então o pai e a mãe do indivíduo (MONTEIRO,
2004, p. 305).
A Constituição Federal de 1988 inovou, no âmbito do direito de família, em
diversos aspectos: o reconhecimento dos novos tipos de unidade familiar, como a
união estável, a instituição do poder familiar, o reconhecimento o dever do Estado
em prestar auxílio às famílias, a igualdade entre os filhos e entre os cônjuges, entre
outros. Ao mesmo tempo, a Constituição positivou os princípios gerais e particulares
do direito de família, que ganharam força normativa a fim de se tornarem formas de
tutela do indivíduo e seus direitos da personalidade, bem como da própria família. As
vistas dos os princípios constitucionais devem ser interpretados todos os direitos e
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deveres decorrentes a unidade familiar, principalmente aqueles relacionados à
paternidade (FLEITH; ZANATTA, 2013, p. 247)
Fala-se, portanto, na função social da família, na qual a família se torna um
meio de efetivação dos direitos fundamentais preconizados no texto constitucional
(GONÇALVES, 2014, p.35)
Por conseguinte, podem ser elencados como princípios norteadores das
relações paterno-filiais os princípios da dignidade da pessoa humana, da afetividade,
da convivência familiar e da paternidade responsável.
O princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no art. 1 º, III da

Constituição Federal, é um dos fundamentos do ordenamento jurídico
brasileiro, sob o paradigma Estado Democrático de Direito. Segundo Ingo
Wolfgang Sarlet,
a dignidade da pessoa humana constitui valor-guia não apenas
dos direitos fundamentais, mas de toda a ordem constitucional,
razão pela qual se justifica como princípio constitucional de
maior hierarquia axiológico-valorativa (SARLET, 2006, p. 124)

Assim, a dignidade da pessoa humana deve sempre ser assegurada como o
primeiro direito do ser humano, sob a qual se fundamenta os demais princípios, de
maneira que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais devem ser
analisados sob sua ótica. (OLIVEIRA, TESHIMA, 2008, p. 20)
Ressalta-se ainda que a dignidade da pessoa humana, na perspectiva de
constitucionalização dos ramos do direito, em especial o direito civil e o direito de
família, pode ser considerada como cláusula geral de tutela da pessoa humana, de
maneira que qualquer circunstância que atinja o ser humano negando sua qualidade
de pessoa, pretendendo rebaixa-lo a condição de mero objeto, pode ser considerada
como violação à sua personalidade, motivadora de dano (MORAES, 2007, p. 246).
O princípio da afetividade, por sua vez, encontra-se implícito no texto
constitucional, erguendo-se como resultado dos demais princípios do direito de
família, considerando que a afetividade pode ser considerada o fator determinante
para a configuração de unidade familiar, bem como desempenha papel função
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essencial na formação do indivíduo. Pode-se afirmar, então, que o princípio da
afetividade está fundamentado pela igualdade de todos os filhos, pela adoção, pelo
direito à convivência familiar com absoluta prioridade da criança e do adolescente,
entre outros aspectos. (FLEITH; ZANATTA, 2013, p. 249)
O princípio da convivência familiar, consagrado no artigo 227 da Constituição,
pressupõe o estabelecimento de vínculos entre os indivíduos que formam a unidade
familiar, sendo responsável pela promoção de uma relação afetiva duradoura entre
os indivíduos. (FLEITH; ZANATTA, 2013, p. 250)
Pelo princípio da paternidade responsável, reconhecido no artigo 226, §7º, a
paternidade é muito mais do que apenas prover as condições financeiras para seus
filhos, mas também como um dever de convivência com os mesmos a fim de
oportunizar o afeto necessário para o desenvolvimento saudável do indivíduo.
Envolve a constituição do caráter do indivíduo, de valores e da própria dignidade
humana. Assim, pode-se afirmar que a paternidade
é muito mais que prover alimentos ou causa de partilha de
bens hereditário, envolve a constituição de valores, da
singularidade e dignidade humana, adquiridos principalmente
na convivência familiar durante a infância e a adolescência. A
paternidade deve ser vista como um múnus, é um direito-dever,
construída com base numa relação afetiva. Além disso, o pai
assume deveres de realização dos direitos fundamentais da
pessoa que está em formação, ou seja, direitos à vida, à saúde,
à alimentação, ao lazer, à cultura, à profissionalização, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar (TOVAR, 2010,
p. 6).

À vista disso, o antigo “pátrio poder”, hoje chamado de “poder familiar”,
perdeu o aspecto que tinha no direito antigo. Fala-se, inclusive, em “pátrio dever”,
isto é, numa relação que exige muito mais obrigações do que poderes para quem o
exerce (CARVALHO NETO, 2008, p.451)
Diante de tal leitura constitucional, resta evidente que o afastamento nas
relações paterno-filiais é capaz de produzir danos emocionais e psicológicos que
refletem diretamente no desenvolvimento psicossocial dos filhos. A ausência dos
pais significa o não cumprimento do dever de criação, companhia, educação, e
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cuidado para com seus filhos, capazes de ferir a dignidade da pessoa humana e dos
demais princípios.
Não se pode, portanto, pretender afastar os princípios constitucionais e a
responsabilidade civil das relações paterno-filiais. A admissibilidade dos princípios
da responsabilidade civil, que ocorre de maneira gradual, desafia a doutrina e a
jurisprudência a fim de compatibilizar dois institutos que por tanto tempo estiveram
distantes. A responsabilidade civil, em tal contexto, é um meio hábil de harmonizar
as relações sociais pela responsabilização de suas ações que causem dano a
outrem (BRANCO, 2006, p. 207).
2. Os requisitos da responsabilidade civil e seu reflexo no abandono afetivo
Sob o prisma dos princípios constitucionais e da função social da família
como formas de efetivação dos direitos fundamentais, cumpre analisar os requisitos
da responsabilidade civil pelo abandono afetivo. São eles: a ação, o dano e o nexo
de causalidade.
Assim sendo, pressupondo a existência da relação paterno-filial, somente é
possível falar em responsabilidade civil quando identificada uma conduta comissiva
ou omissiva do agente causador do dano. (CARVALHO NETO, 2008, p. 48).
Ressalta-se que, uma vez se tratando de responsabilidade civil subjetiva, adota-se a
teoria da culpa como fundamento do dever de indenizar. Nesse caso, o dever de
indenização surge em razão dos atos ilícitos, que decorrem da culpa. Segundo
Maria Helena Diniz
O ato ilícito é o praticado culposamente em desacordo com a
norma jurídica, destinada a proteger interesses alheios; é o que
viola direito subjetivo individual, causando prejuízo a outrem,
criando o dever de reparar tal lesão. [...] É mister esclarecer,
ainda, que o ilícito tem duplo fundamento: a infração de um
dever preexistente e a imputação do resultado à consciência do
agente. Portanto, para sua caracterização, é necessário que
haja uma ação ou omissão voluntária, que viole norma jurídica
protetora de interesses alheios ou um direito subjetivo
individual, e que o infrator tenha conhecimento da ilicitude de
seu ato agindo com dolo [...] ou culpa. (DINIZ, 2013, p.57)
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Pode-se dizer, portanto, que a culpa latu senso, compreendida como a
violação de um dever jurídico, é fundamento da obrigação de indenizar. Ressalta-se
que em tal conceito englobam-se a culpa stricto senso, caracterizada pela
negligência, imperícia ou imprudência, sem intenção do agente em causar o dano,
bem como o dolo, entendido como a vontade deliberada em violar o dever jurídico.
(DINIZ, 2013, p.57)
O abandono afetivo, à vista disso, caracteriza a hipótese de omissão culposa
relativa ao dever de educação, entendido em um sentido amplo, no qual
compreendo o afeto, a atenção, o carinho, fundamentados pelos princípios trazidos
pela Constituição de 1988 (HIRONAKA, s.d., p.4).
Sobre o dano, compreendido como o prejuízo, a lesão aos interesses ou
direitos subjetivos da vítima, se faz necessário ressaltar que a análise de sua
existência deve ser apurada a partir das circunstâncias de cada caso sub judice, a
fim de evitar abusos e enriquecimento ilícito. Porém, pode-se afirmar que o
abandono afetivo tem a propensão em causar danos, considerando a importância
que o afeto e a efetiva presença dos genitores têm sobre o desenvolvimento
psicossocial dos filhos. Isso por que
O rompimento e a falta de convívio do pai com o filho pode
gerar na criança sérios problemas em seu desenvolvimento,
trazendo-lhe sequelas emocionais e psicológicas que refletirão
por toda a sua vida adulta. Os reflexos no íntimo da criança,
futuro adulto, traduzem-se em casos de dificuldade de
aprendizado e não raras vezes em quadros psicossomáticos,
os quais merecem atenção redobrada (FLEITH; ZANATTA,
2013, p. 254)

Ressalta-se que a ideia de interesse juridicamente tutelado deixou de remeter
exclusivamente a um prejuízo econômico no contexto atual de constitucionalização
do direito e passou a proteger os valores inatos ligados a existência do ser humano
(BRANCO, 2006, p. 43). Assim, o chamado dano moral afetivo, decorrente da
violação dos direitos da personalidade do indivíduo, sob fundamento do princípio da
dignidade da pessoa humana, pela omissão dos deveres não só legais, como
também morais da paternidade, configuram ilícito a ser indenizado.
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O nexo de causalidade, por sua vez, é a relação necessária, o vínculo entre o
dano e a ação que o originou, de maneira que a lesão deve ser resultado da ação ou
da omissão. Dessa forma, uma vez provada que na ausência de fato lesivo o dano
também não ocorreria, houve nexo causal (DINIZ, 2013, p. 129).
Neste aspecto que o dever de indenizar pelo abandono afetivo encontra a
maior dificuldade de se configurar, isto é, o liame entre o abandono culposo e o dano
sofrido. Pode-se afirmar, portanto, que a perícia psicológica realizada não deve
indicar apenas a existência do dano, mas também sua causa. Se, por exemplo, os
problemas de desenvolvimento psicossocial da criança começaram antes do
abandono, não há nexo de causalidade e, consequentemente, não há dever de
indenizar. (HIRONAKA, s.d., p.4).
3. O posicionamento do STJ no REsp 1.159.242/SP
O Superior Tribunal de Justiça, em 2012 decidiu pela admissibilidade da
compensação pelo dano moral decorrente do abandono afetivo no Recurso Especial
nº 1.159.242/SP, relatado pela ministra Nancy Andrighi, cuja ementa transcreve-se
abaixo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO
AFETIVO.
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das
regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente
dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O
cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no
ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas
com locuções e termos que manifestam suas diversas
desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3.
Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi
descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude
civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que
atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário
dever de criação, educação e companhia – de cuidado –
importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a
possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por
abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que
minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos
genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de
cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei,
garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições
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para uma adequada formação psicológica e inserção social. 5.
A caracterização do abandono afetivo, a existência de
excludentes ou, ainda, fatores atenuantes – por demandarem
revolvimento de matéria fática – não podem ser objeto de
reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A alteração
do valor fixado a título de compensação por danos morais é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido.

Senso assim, com fundamento no dever de criação, companhia, educação, e
cuidado do artigo 227 da Constituição Federal, o que caracterizaria ilícito a ser
compensado pecuniariamente, foi admitido a responsabilidade civil no referido caso.
Ressalta-se que a decisão não foi unânime. O Sr. Ministro Massami Uyeda,
sob fundamento de que a alegação do abandono e o consequente dano moral pela
vítima são subjetivos, capazes de piorar ainda mais relações familiares que já
encontram dificuldade. Além disso, procedência desta ação abriria precedentes
jurisprudenciais abalariam a tranquilidade no Direito de Família. Além disso, o
Ministro invoca a destituição do pátrio poder como única consequência do abandono
afetivo.
Os demais Ministros, porém, acompanharam em parte o voto da Relatora, em
seus fundamentos, reduzindo, porém, o montante do valor fixado pelo Tribunal de
São Paulo, entendido como demasiadamente alto.
Entretanto, nos primeiros julgamentos de ações em tal sentido pelo referido
tribunal, no REsp 757.411/MG, em 2005, cujo relator foi o ministro Fernando
Gonçalves, seguido pelo REsp 514.350/SP, relatado pelo ministro Aldir Passarinho
Junior em 2009, decidiu-se pelo descabimento de tais pleitos, sob as justificativas de
que as consequências jurídicas do abandono parental restringe-se a destituição do
poder familiar (artigo 24 do ECA e artigo 1.638, inciso II, do Código Civil) e que a
condenação do pai neste sentido frustraria qualquer chance de reaproximação entre
ambos.
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Considerando, então, que no REsp 1.159.242/SP foi decidido pelo
acolhimento da indenização por abandono afetivo, o pai, ora recorrente, apresentou
embargos de divergência, cujo objetivo é uniformizar a jurisprudência dos tribunais,
cabíveis em “decisões proferidas em recurso especial quando estas divergirem do
teor de outra turma, seção ou do órgão especial, conforme regra do art. 546” do
Código de Processo Civil (WAMBIER, 2013, p. 744). Surgiu, assim, a oportunidade
de consolidar um ou outro entendimento referido tribunal.
No entanto, os embargos de divergência nesse recurso especial (EREsp
1.159.242/SP), relatados pelo Ministro Marco Buzzi e apreciados em 2014, foram
rejeitados, uma vez que a preliminar de não conhecimento dos embargos, ao arguir
que os casos eram excepcionais e não poderiam ser parâmetros de comparação, foi
acolhida. A chance de consolidar o entendimento não teve êxito.
Conclusão
Pode-se afirmar que, devido à divergência jurisprudencial que persiste no
Superior Tribunal de Justiça, novas ações que buscam indenizações por dano moral
decorrente do abandono afetivo continuarão rendendo frutos a inúmeras discussões,
tanto na doutrina quanto no Judiciário.
A análise dos princípios constitucionais, neste contexto, é imprescindível,
considerando a atual interpretação constitucionalizada do Direito Civil, tanto no que
tange à família, como à responsabilidade civil. Não se pode olvidar que ambos os
institutos devem ter como escopo a realização dos direitos fundamentais. Assim
como refletiu a decisão do Recurso Especial nº 1.159.242/SP, em 2012.
Não há dúvida que o descaso dos próprios pais com a criança na fase em que
mais precisam de afeto e de cuidado pode geram consequências danosas ao
desenvolvimento psicossocial do indivíduo. Não podem, portanto, os pais se
eximirem desse dever, de acordo com sua vontade, deixando os filhos vulneráveis a
tal tipo de dano permanente.
Assim sendo, conclui-se que, uma vez configurados os elementos
constitutivos da responsabilidade civil, haverá o dever de indenizar imputado ao pai
que, culposamente, se omitiu dos cuidados necessários ao regular desenvolvimento
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de seu filho, isto é, o abandono afetivo. Representa, pois, uma violação ao princípio
da dignidade da pessoa humana e demais princípios correlatos.
Ao mesmo tempo, deve o profissional do direito, em especial o magistrado, ter
prudência e cautela na análise deste tipo de ação, considerando que se tratam de
aspectos muito subjetivos da existência do indivíduo que podem dar margem
mercantilização das relações familiares, formando uma verdadeira indústria de
indenizações e banalizando do dano moral.
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O CUSTO DE OPORTUNIDADE NO CRIME DE CORRUPÇÃO - UMA ANÁLISE
DA AÇÃO PENAL 470.

BEATRIZ MIRANDA BATISTI

RESUMO
O presente trabalho analisa o custo de oportunidade da corrupção em um dos mais
emblemáticos julgamentos da última década, a ação penal 470, também conhecida
como “julgamento do mensalão”. Usou-se como referência para tal raciocínio as
seguintes

variáveis:

“vantagem

“cerceamento de liberdade”.

auferida

em

termos

pecuniários”

versus

Por meio da análise de conceitos de economia

procura-se demonstrar que os meios repressivos estabelecidos pelo ordenamento
jurídico para os crimes de corrupção não são suficientemente eficazes para sua
repressão, pois tomando por base os princípios básicos de economia que de que
“as pessoas enfrentam tradeoffs” e que “as pessoas reagem a incentivos” as
sanções efetivamente aplicadas, em prática, não configuram real desestímulo a
prática do referido crime.
ABSTRACT
This paper analyzes the opportunity cost of corruption in one of the most iconic
trials of the past decade, the prosecution 470, also known as the "trial of the
monthly allowance." Was used as reference for such reasoning the following
variables: "monetised benefit received" versus the "restriction of freedom". Through
the analysis of concepts of economics seeks to demonstrate that the repressive
measures established by law for crimes of corruption are not effective enough for
its repression, because building on the basic principles of economics that that
"people face tradeoffs "and that" people respond to incentives "sanctions applied
effectively in practice, do not constitute real discouraging the practice of the said
crime.
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1-

O conceito de custo de oportunidade para a economia
Tomando por base que a ciência da economia trata do problema da

escassez de recursos, tem-se o conceito de custo de oportunidade, que na
definição de MANKIW 1refere-se a qualquer coisa de que se tenha que abrir mão
para obter alternativamente outro bem.
Ao conceito de custo de oportunidade associa-se a teoria das
Vantagens Comparativas, ou Teoria do Custo Comparativo, desenvolvida em 1817
por David Ricardo2 que, partindo da constatação da diferença de custos,
estabelece que um país ou pessoa deveria se especializar na produção daquele
bem no qual tivesse maior vantagem (ou lucro) em face de outros. Mesmo que um
país tivesse vantagem em vários produtos, todo seu esforço produtivo deveria ser
dirigido àquele produto em que obtivesse maior margem de vantagem, porque,
assim maximizaria o esforço econômico. Significa dizer que tal pessoa ou país
abriria mão de produzir algo para especializar-se em outros bens ou produtos.
O custo de oportunidade de um bem é o inverso do custo de
oportunidade do outro. Desta forma, se o custo de oportunidade de uma pessoa
para um determinado bem é elevado, seu custo de oportunidade para outro bem
tem que ser relativamente baixo.
Transplantando a fundamentação da ciência econômica, pode-se dizer
que um determinado comportamento ou ação de um indivíduo, implica num custo
ou numa consequência, e que tal pessoa tende a definir seu comportamento em
face do custo de oportunidade, que no caso, significa a satisfação gerada pelo
comportamento em face da consequência negativa que possa advir dele.
Por exemplo: o motorista que gosta de velocidade tende a ponderar se vale a
pena correr acima dos limites, em face da possibilidade de ser multado ou de
sofrer outra sanção. Teoricamente, quanto menor a chance de ser pego, maior o
incentivo para ultrapassar os limites de velocidade. Do ponto de vista econômico, a
relação satisfação versus multa pode ser bem definida, sendo importante salientar
1
2

MANKIW, Gregory N. Introdução a Economia. São Paulo: Cengage Learning, 2009 p.6
RICARDO, David. Princípios de Economia e Tributação. São Paulo: Abril Cultural,1982 p.320
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que outras variáveis podem estar sendo consideradas pelo motorista, como sua
consciência de não ultrapassar limites de velocidade simplesmente por razões de
respeito e cidadania.
O custo social e político da corrupção.
As Nações Unidas, na Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção definiram a prática como “o abuso da função pública para ganho
pessoal direto e indireto”.
O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 333 e 317 tipifica a corrupção
passiva e ativa, respectivamente, nos seguintes termos:

Art. 317- Solicitar ou receber, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício:

Atualmente o Brasil ocupa posição preocupante em rankings
internacionais de percepção da

corrupção.

O

Relatório

da

organização

Transparência Internacional realizado em 2013 aponta que o Brasil é o 72º
colocado no ranking entre os 177 países.3
As consequências deste fenômeno na sociedade podem ser analisadas
sob três prismas: o econômico, social e político.
Na ótica econômica considera-se o custo gerado em razão da
ineficiência e ineficácia oriundas do desvio recursos que afeta o preço final dos
bens e serviços públicos ou cujo fornecimento cabe ao poder público configurando
verdadeiro abuso de poder de um agente público por meio de nossos tributos,
além dos custos suplementares em razão da necessidade contratar serviços
3

Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/12/ranking-de-corrupcao-coloca-brasil-em72-lugar-entre-177-paises.html Acesso em 22 de novembro de 2014
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privados para suprir àqueles não prestados pelo estado e os prejuízos econômicos
diretamente resultantes do descrédito e da imagem negativa sofrida por países
notadamente corruptos. A corrupção fere ainda o livre mercado e provoca
concorrência desleal, pois impede que empresas que não se ajustem ao
aliciamento ou que não aliciem, não consigam participar de licitações.

Do ponto de vista social, partindo do conceito de superestrutura
proposto por Karl Marx4, que se refere à estrutura jurídico-política e a estrutura
ideológica de uma sociedade, a corrupção ao violar a ética e atentar contra a
moral, desestabiliza a própria sociedade, visto que uma coletividade se alicerça
num conjunto de princípios e valores.
Sob o aspecto político, a corrupção fragiliza a democracia e promove
uma crise de legitimidade, já que os cidadãos sentem que seus interesses não
estão sendo devidamente representados. Compromete a governança estatal, pois
inibe a capacidade dos governos atenderem o interesse público e causam
insatisfação social e perda de apoio popular, o que, por sua vez, resulta em perda
de governabilidade.

Em estudo encomendado pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) estimou-se que os custos da corrupção
chegam a 5% do produto bruto mundial, alcançando cerca de 2,6 trilhões de
dólares.5

Em razão de seu caráter ilícito e velado, é difícil mensurar em termos
quantitativos o impacto da corrupção e seu custo social no Brasil e no mundo.
Entretanto, esforços nesse sentido foram feitos pela Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo. Em estudo feito no ano de 2008, a FIESP asseverou que o
custo da corrupção no Brasil atingia cerca de 2,3% do PIB. 6

4

WILLIAMS, Raymond. Base e estrutura na teoria cultural marxista. REVISTA USP, São Paulo, n.65,
p. 210-224, março/maio 2005
5
PETRELLUZZI, Marco Vinício; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção. 1 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. p.19
6
Op. cit. p. 17
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Direito como sanção

Em que pese as incontáveis discussões acerca dos fundamentos do Direito
no campo jusfilosófico, para o presente estudo adotar-se-á a visão positivista de
Hans Kelsen e Noberto Bobbio quanto à teoria da norma, com o escopo claro de
destacar a importância da sanção enquanto instrumento coercitivo disposto pela
própria lei, para que se imponha o seu mando ou a sua ordenança.
Para Hans Kelsen7:
“A segurança coletiva visa a paz, pois a paz é ausência do
emprego da força física. (...) a ordem jurídica estabelece a paz
nessa comunidade por ela mesma constituída. A paz do
direito, porém, é uma paz relativa e não uma paz absoluta,
pois o Direito não exclui o uso da força. (...) “O Direito é uma
ordem de coerção, e como ordem de coerção, conforme o seu
grau de evolução - uma ordem de segurança, quer dizer, uma
ordem de paz”.

Na visão Kelsiana, a sanção integra o direito e tem lugar na estrutura
da norma jurídica. Para o jurista, em princípio, toda a norma legal traz a própria
sanção, em virtude do que há sempre uma vantagem, ou uma pena ligada ao seu
fiel cumprimento ou à sua transgressão. Por ela é que se toma efetiva a coação,
asseguradora do direito, pela qual se convoca a proteção do poder público.

Ainda, na obra Teoria Pura do Direito, o jusfilósofo esclarece:
Direito é uma ordem coativa não no sentido de que ele –
ou, mais rigorosamente, a sua representação - produz
coação psíquica; mas, no sentido de que estatui atos de
coação, sobre a privação coercitiva da vida, da liberdade,

7

KELSEN, Hans. TEORIA PURA DO DIREITO. São Paulo: Martins Fontes, 1999 p.66
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de bens econômicos e outros, como consequência dos
pressupostos por ele estabelecidos.8

Uma vez reconhecida a importância da sanção e da coação para o
estudo da norma, traz-se à baila a questão da eficácia. Bobbio reconhece que há
determinadas condutas que só serão seguidas quando providas de coação. Para o
autor, a questão da eficácia da norma é problema fenomenológico do direito.

Acerca da eficácia, assevera Bobbio:
“Limitamo-nos a constatar que há de existir normas que
são seguidas universalmente de modo espontâneo (e são
as

mais

eficazes),

outras

que

são

seguidas

na

generalidade dos casos somente quando estão providas
de coação, e outras, enfim, que são violadas sem que
nem sequer seja aplicada a coação (e são as mais
ineficazes). A investigação para averiguar a eficácia ou a
ineficácia de uma norma é de caráter históricosociológico, se volta para o estudo do comportamento
dos membros de um determinado grupo social e se
diferencia, seja da investigação tipicamente filosófica em
torno da justiça, seja da tipicamente jurídica em torno da
validade. Aqui também, para usar a terminologia douta,
se bem que em sentido diverso do habitual pode se dizer
que o problema da eficácia das regras jurídicas é o
problema fenomenológico do direito.’’ 9

Esta breve retomada de conceitos referentes a teoria da norma
elucidam o caráter ontologicamente repressor do Direito. A despeito das modernas
teorias do terem tecido críticas contundentes aos juspositivistas, não se pode
8
9

Op. cit. p. 38
BOBBIO, Norberto.Teoria da norma jurídica.1.ed.São Paulo:Edipro,2001 p.47-48
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descartar a importância do caráter prescritivo do direito, enquanto “dever ser”
kelseniano.

Tais considerações mostram-se importantes para o estudo da
corrupção, pois se entende aqui, que o ordenamento adotou a tipificação da
conduta de corromper (tanto de maneira ativa quanto passiva) e a restrição de
liberdade como sanção de modo a coibir tais práticas e alcançar o comportamento
probo que tanto se almeja na sociedade.
Ademais,

o

mesmo

comportamento

(corrupção)

caracteriza

invariavelmente, no direito positivo brasileiro, ato de improbidade, (Lei 8429/1992)
cujas sanções de caráter extrapenal incluem, além de outras, multa, perda de
cargo, impedimento de participar de licitações, registrando que tais penas podem
ser cumulativas.

3-

O custo de oportunidade do mensalão

Mensalão foi o termo alcunhado para identificar o escândalo de corrupção
política envolvendo fornecimento de propina para compra de votos de
parlamentares no Congresso Nacional do Brasil, ocorrida entre 2005 e 2006.
O caso foi objeto da ação penal de número 470, movida pelo Ministério
Público no Supremo Tribunal Federal. Em realidade, tratando-se de um esquema
criminoso, cujo propósito em síntese era desviar recursos de entes públicos para
destiná-los a parlamentares com o propósito de “comprar” sua fidelidade para as
teses do partido político que estava no poder no executivo federal no período
mencionado.
Em 2013, após quatro meses e meio de julgamento, o STF decidiu pela
condenação de 25 dos 38 réus do processo.
De acordo com o Portal de Notícias UOL, em matéria divulgada
online10 o esquema foi organizado por um núcleo político chefiado por José Dirceu,
então ministro da Casa Civil, e integrantes da alta cúpula do Partido dos
Trabalhadores (PT). O empresário mineiro Marcos Valério foi apontado como
10

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/infograficos/2012/07/30/o-escandalo-do-mensalao.htm
Acesso em 20 de novembro de 2014
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operador do mensalão. Foi condenado pelo Supremo por utilizar, com o auxílio de
seus sócios e alguns funcionários, suas empresas de publicidade para desviar
dinheiro público e repassá-lo a parlamentares. Kátia Rabello, dona do Banco Rural
e diretores da instituição financeira foram denunciados por formação de quadrilha,
gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro.
O escândalo emblemático do mensalão é usado neste trabalho para
evidenciar o custo de oportunidade da corrupção. Note-se que o desvio de dinheiro
público foi conduzido em uma estrutura em que havia políticos na função de
corruptores ativos e passivos, e financistas que proporcionavam as condições para
que o dinheiro saísse de entes públicos, tivesse sua origem dissimulada e fosse
entregue aos receptores.
Retomando o conceito econômico de custo de oportunidade, trazendo-o para
o fenômeno objeto da Ação Penal 470, consideram-se as seguintes variáveis:
vantagem pecuniária auferida versus restrição da liberdade e multa, que são as
sanções cumulativas impostas pela prática da conduta tipificada no Código Penal
Brasileiro.
Custo de oportunidade é o custo daquilo que se abre mão para obter um
determinado item. No caso em questão, assume-se o risco de ter a liberdade
cerceada e de pagar multa, e em caso de efetiva condenação, abre-se mão da
liberdade em troca de vantagem pecuniária auferida por meios ilícitos.
Isto posto, a equação que se adotou para calcular o custo de oportunidade do
mensalão, é a que segue:

Para efeitos de cálculo, trabalhar-se-á com o montante total de verba
desviada estimada pelos peritos11 que perfaz a quantia de R$ 101,6 mi (cento e um
milhões e seiscentos mil reais).
A tabela a seguir evidencia a pena total de cada um dos condenados, bem
como a multa a ser paga por cada um deles. Ressalta-se que segundo noticiado
no veículo FOLHA, muitos dos condenados ainda não pagaram a multa fixada que
11

Disponível
em:
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/como-ficaram-as-penas-doscondenados-no-mensalao/. Acesso em: 02 de novembro de 2014.
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deveria ter sido quitada até janeiro de 2014. De acordo com a reportagem 12, em
levantamento da Procuradoria Geral da República, as dívidas devidas ultrapassam
o montante de R$ 17,65mi.
Tabela 1: Condenações e penas
Condenado
Delúbio Soares
José Dirceu
José Genoino
Marcos Valério
Ramon Hollerbach
Rogério Tolentino
Simone Vasconcelos
Kátia Rabello
José Roberto Salgado
Vinícius Samarane
Bispo Rodrigues
João Paulo Cunha
José Borba
Pedro Corrêa
Pedro Henry
Roberto Jefferson
Romeu Queiroz
Valdemar Costa Neto
Breno Fischberg
Enivaldo Quadrado
Emerson Palmier
Henrique Pizzolato
Jacinto Lamas
TOTAL

Valor da multa

Condenação: anos
R$ 466,888.90
R$ 971,128.92
R$ 667,000.00
R$ 4,446,384.39
R$ 3,966,446.88
R$ 404,000.00
R$ 787,754.00
R$ 3,600,000.00
R$ 926,400.00
R$ 552,000.00
R$ 1,057,072.56
R$ 373,500.00
R$ 360,000.00
R$ 1,080,000.00
R$ 932,000.00
R$ 689,000.00
R$ 729,000.00
R$ 1,668,784.81
R$ 28,600.00
R$ 26,400.00
R$ 240,000.00
R$ 1,200,000.00
R$ 240,000.00
R$ 25,412,360.46

Condenação: Meses
6
7
23
37
27
6
12
14
14
8
6
6
2
7
7
7
6
7
3
3
4
12
5
229

Total da Pena em meses
8
11
8
5
4
2
7
6
5
9
3
4
6
2
2
0
6
10
6
6
0
7
0
117

80
95
284
449
328
74
151
174
173
105
75
76
30
86
86
84
78
94
42
42
48
151
60
2865

Fonte: Autora, 2014

Apesar de grande parte do valor da multa imposta na condenação não ter
sido paga, neste trabalho considerar-se-á que eventualmente a mesma será
quitada, e, portanto a deduziremos do valor total referente à vantagem pecuniária
auferida ilicitamente que coincide com o valor desviado estimado pelos peritos.

Desta forma, o custo de oportunidade do mensalão seria:

Tal valor já seria impressionante por si só, pois significa que, para cada mês
que tivessem sua liberdade cerceada “receberiam” aproximadamente 39 vezes o
12

Disponível em: http://www.folhapolitica.org/2014/07/mensaleiros-que-nao-pagaram-multa-ja.html.
Acesso em 02 de novembro de 2014.
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valor que um trabalhador comum (tomando por base o salário mínimo nacional em
2013, R$ 678,00) aufere em um mês de trabalhos lícitos.
Ocorre que tal cálculo está distante da realidade, pois o ordenamento jurídico
brasileiro, notadamente o Direito Penal, assegura aos réus primários e com boa
conduta uma série de benefícios. Logo, é sabido que possivelmente os réus
cumprirão não mais que um sexto da pena que lhes foi imputada.
Desta forma, tem-se que:

Com base neste cálculo, é possível concluir que para cada mês efetivamente
cumprido de pena os condenados terão auferido 221 vezes a quantia que um
trabalhador comum recebe por um mês de trabalho13.

Certamente as variáveis isoladas para o cálculo apresentado não esgotam as
questões envolvidas na análise do custo de oportunidade do “desvio de recursos
públicos para corrupção política”. É possível que a honra dos condenados e sua
imagem perante a sociedade possua um valor a ser apreciado no momento da
decisão

de

quantificados

corromper-se.
com

Entretanto,

precisão

e

por

serem impossíveis de

profundamente

subjetivos

serem

optou-se

por

desconsiderá-los.14
Ademais ressalta-se que não foram considerados os custos diretos e indiretos
do processo propriamente dito. Os custos diretos seriam aqueles referentes à
movimentação da máquina para julgar os acusados, e os custos indiretos poderiam
ser medidos com base na duração que levou o processo, onde uma série de
questões urgentes e importantes deixaram de ser apreciadas pelo Supremo
Tribunal Federal envolvido no julgamento do mensalão.

13

Considerando que o núcleo político foi condenado ao regime semi-aberto.
José Dirceu, um dos principais nomes do esquema, conforme noticiado na imprensa foi agredido
por um senhor com um guarda-chuva quando estourou a situação; na sua progressão de regime foi
seguido insistentemente pela imprensa e perquirido sobre sua situação.
14
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Importante lembrar que a condenação gera dever de indenizar, conforme
preconiza o Art. 91, I do Código Penal Brasileiro. As indenizações e
ressarcimentos são obteníveis também via ação civil pública. Entretanto, até o
presente momento não há registro que tais ações tenham sido promovidas e,
principalmente, não há confirmação do ressarcimento.
4Conclusões
O Estado é constituído por agentes públicos que arrecadam fundos privados
da sociedade. A rigor os recursos deveriam servir para atendimento das
necessidades sociais. Entretanto, há certa noção de que o dinheiro público é
“dinheiro de ninguém”, visto que não há destinatários específicos, e tal fato abre
condições ou até mesmo “incentivos” para que ocorram desvios.
Adotando a teoria da norma de Bobbio e Kelsen, a sanção seria o instrumento
eficaz para desencorajar e coibir tais condutas.
Entretanto, conforme ficou evidenciado no julgamento da ação penal 470, por
vezes, no ordenamento jurídico brasileiro, a sanção derivada de eventual
condenação em certas espécies de crimes, notadamente daqueles que ensejam
desfalques patrimoniais em prejuízo coletivo não enseja desestímulo eficaz ao
envolvimento com os crimes desta natureza (notadamente corrupção na
modalidade apropriação ou desvio). O resultado das sanções é visivelmente
menos severo do que a vantagem pecuniária obtida com o crime. Anote-se que a
vantagem pecuniária é distribuída, o que não significa que não se deva considerar
a sua totalidade inicialmente retirada dos cofres públicos. Assim, o custo da
oportunidade ou o quociente entre efeitos ao eventual condenado e o benefício
integral obtido induz, ou pelo menos, não desestimula a conduta ilícita.
A corrupção política, dentro desta visão, pode ser encarada da seguinte
forma: Os agentes públicos em geral e os políticos em particular, agem como
homus- economicus. A economia ensina, em um de seus princípios basilares que
“as pessoas reagem a incentivos”. Se a sanção que se apresenta não for
consideravelmente desencorajadora, em uma análise de custo de oportunidade,
pode o indivíduo chegar à conclusão de que a corrupção compensa.
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Ademais, há grande possibilidade de não ser “pego” e responsabilizado, o
que também poderia ser considerado como outro fator a desequilibrar ainda mais o
conceito do custo de oportunidade, ratificando-se que tal situação não é avaliável
diretamente no conjunto, embora pudesse ser individualmente (chance de ser
identificado e processado versus chance contrária).
Tal compreensão é extremamente nociva para a sociedade, pois como
apontado, os custos econômicos, políticos e sociais da corrupção são altíssimos e
contrários aos objetivos republicanos almejados.
O controle sobre a corrupção depende, em grande parte, da
restrição moral de cada um à mesma, e da vigilância pública ao comportamento de
servidores, administradores e políticos.
Como é impossível atuar na esfera moral e subjetiva, cabe ao Estado propor
mecanismos de punição que sejam efetivamente capazes de desencorajar práticas
ilícitas na esfera pública, pois considerando os corruptores e corruptos como
homus- economicus, estes reagirão a incentivos. Uma sanção branda em
comparação com o resultado do ilícito não coibirá as indesejadas práticas, pois ao
fazer uma análise do custo de oportunidade, o homem médio constata que em
termos de mercado, a prática compensa.
A solução para o problema, dentro deste ponto de vista, seria a adoção de
métodos para obter mais facilmente o ressarcimento. Embora estejam previstos no
ordenamento jurídico instrumentos legais como a ação civil pública e a própria
ação ex delicto, ambas apresentam déficit de eficiência pois se desdobram com
vistas a declaração e a constituir o crédito, o que não é garantia certa de
recebimento do ressarcimento.
Tal situação, notadamente a demora entre o crime e a obtenção do
ressarcimento induz ao sentimento de impunidade com a consequente descrença
da sociedade nas instituições.
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RESUMO
Hodiernamente a sociedade encontra-se dividida entre o desenvolvimento
econômico e o progresso da economia verde. "O Futuro que nós
queremos" documento lavrado durante a Rio+20, bem como, o "Pacto Global das
Nações Unidas", de 1999, são referências recentes das prioridades que vem sendo
tratadas durante a evolução da sociedade e sua visão de futuro
sustentável e análises há tempo fomentadas com a Declaração Universal
dos Direitos humanos, todavia objurgadas pela busca do desenvolvimento
econômico. Os tratados assinados são compostos de pontos em déficit na
humanidade, com o escopo de tratamento prioritário em sua manutenção.
Entretanto, em observância a soberania de cada Estado membro das nações unidas
e sua autonomia de governo, verifica-se que seus objetivos muitas vezes diferem do
firmado nos referidos documentos levando em consideração valores econômicos em
detrimento dos sociais, morais e ambientais anteriormente elitizados. O Brasil, país
em desenvolvimento, está a beira de contribuir sem fronteiras com a violação dos
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direitos elencados, tendo como principal vilão a exploração do "Pré-Sal". A
exploração desta fonte inestimável de petróleo é um retrocesso gigantesco e
irreversível para a humanidade, levando em consideração sua destinação como
energia não renovável e seus efeitos colaterais no meio ambiente. Assim, os fins da
extração da energia em comento são de interesse supranacional, e devem ser
tratados como tais, modo qual os referidos direitos, por serem de caráter
irrenunciável, não podem ser barganhados por interesses patrimonialistas. O dever
do Estado é garantir o futuro, não negocia-lo.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Econômico Sustentável; Pré-sal; Rio+20;
Interesse Estatal.
ABSTRACT
Nowadays society is divided between economic development and the progress of the
green economy. "The future we want" is the document drawn up during Rio + 20, as
well as the "United Nations Global Compact", 1999, are recent references priorities
that have been addressed during the evolution of society and their vision of
sustainable future and analyzes promoted by the Universal Declaration of Human
rights, however reprimanded by the pursuit of economic development. The treaties
signed are composed of points from deficit in humanity, with the scope of priority
treatment for their maintenance. However, observing the sovereignty of each
member of the United Nations and its autonomy from government, it is seen that their
goals often differ from those in the signed documents taking into account economic
values at the expense of social, moral and environmental. Brazil, a developing
country, is on the verge of contribute to violation of the rights listed, with the
exploration of the "pre-salt". The exploitation of this valuable source of oil is a huge
and irreversible setback for humanity, considering its destination as non-renewable
energy and its effects on the environment. Well, the purpose of extraction of energy
is a supranational interest, and should be treated as such. so that rights are
unwaivable and can´t be bargained by patrimonialist interests. The state's duty is to
guarantee the future, not negotiate it.
KEY-WORDS: Sustainability of the development; Sub-Salt; RIO+20; State interest.

INTRODUÇÃO
A presente produção científica tem o escopo de promover o embasamento
técnico, jurídico e filosófico, acerca da defesa sob o aspecto ambiental direcionada à
exploração econômica do "Pré-Sal" e seus efeitos colaterais. Neste diapasão,
inicialmente, deve ser analisada a legislação interna brasileira, objetivando aferir o
interesse do legislador em resguardar alguns direitos imprescindíveis.
O preâmbulo constitucional inicia-se com a defesa do bem estar social, ato
contínuo aponta como princípios fundamentais a dignidade humana (art.1,III,CF),
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prevalência dos direitos humanos (art.4,II,CF) e a cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade (art.4,IX,CF). Em verificação aos direitos e garantias
fundamentais, observa-se resguardado a qualquer cidadão o direito de propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente (art.5,LXXIII,CF). Institui
também, como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas (art.23,VI,CF), concorrendo também a legislar sobre a defesa, proteção
e conservação (art.24,VI,CF), bem como, responsabilização acerca do meio
ambiente. Não satisfeito com os referidos ditames, o legislador fez questão de
resguardar o meio ambiente dos males da ordem econômica, inserindo em seu texto
a obrigação da ordem econômica em defender o meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus processos de elaboração e prestação (art.170,VI,CF).

•

POLITICAS AMBIENTAIS

Por oportuno, e com imprescindível relevância, o capítulo VI da Constituição
Federal disserta exclusivamente em defesa ao meio ambiente indicando em todos
os parágrafos e incisos do artigo 225, delineamentos à preservação, manutenção e
utilização do meio ambiente.
Art. 225, caput, CF: "Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

A este passo, não resta dúvida do interesse do Estado em promover
políticas que fomentem a proteção do meio ambiente. Em 2013, o Greenpeace
lançou um novo documento chamado de "Point Of Return", relatando os 14 maiores
projetos de produção e exploração de combustíveis fósseis para as próximas
décadas e seus impactos no aquecimento global, sendo o Pré-Sal brasileiro o 9º
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indicado na lista. O Coordenador da campanha de Clima e energia do Greenpeace
Brasil, Ricardo Baitelo afirma que:
“Com um potencial abundante de geração renovável como eólica,
solar e biomassa, o Brasil perde a chance de inovar e deixaria de se
posicionar como uma das economias mais sustentáveis e limpas do
planeta. Infelizmente, o governo investe uma enormidade de
recursos em uma exploração arriscada do ponto de vista técnico e
altamente danosa para o clima.”

Ainda neste contexto, a emissão de CO2 vem sendo argumento debatido há
muito tempo, mas amplamente debatido diante do Protocolo de Kyoto de 1997, que
relata a necessidade de prevenir a emissão de CO2, fato que deve ser analisado
frente à curva de Keeling, estudo iniciado por Charles David Keeling e continuado
por Ralhp Keeling (2013), que demonstra a quantidade de CO2 por PPM, que vem
se elevando exorbitantemente em decorrência do uso indiscriminado de energias
não renováveis e emissoras do referido gás.

Ante o exposto resta demonstrado o crescente dano que a emissão de CO2
vem causando monstruosamente perante o meio ambiente. Nesse diapasão, faz-se
necessária a verificação acerca da intenção do legislador em proteger a sociedade
de tal prática, bem como, responsabilizar seus agentes.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

141

•

DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS AMBIENTAIS

Quanto à defesa dos interesses coletivos, podemos falar em diversos
legitimados ativos, como a União, Estados, Municípios, órgãos da Administração
Pública direta e indireta, associações constituídas há pelo menos um ano, com fins
de proteção a interesses socialmente relevantes, e ainda, o Ministério público.
Garantido por intermédio do artigo 129, III da Constituição da República de 1988 e
conceituados legalmente na Lei número 8.078/90, em seu artigo 81, incisos I, II e III,
nos seguintes termos:
Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título
coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se
tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com
a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos
os decorrentes de origem comum.

Nesse sentido, podemos elencar três modalidades de defesa do direito
coletivo ambiental, sendo: a) Medida cautelar, com o foco em assegurar a satisfação
da pretensão de direito material discutida em outro processo; b) Medida
antecipatória do meritum causae; e c) Medida liminar, que corresponde ao
adiantamento da prestação jurisdicional postulada.
Cabe ainda mencionar o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de
Direitos Difusos - CFDD, que é um fundo de natureza contábil, vinculado ao
Ministério da Justiça, e regulamentado pela Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. O
CFDD tem como objetivo a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico,
paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e
coletivos.
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Da tutela antecipada

Dentre as diversas defesas, a tutela antecipada mostra-se, ao nosso ver, o
mais importante importante meio de proteção ao meio ambiente na esfera judicial
ante a necessidade de urgência. Isto porque, como bem salienta Ramón Martin
Mateo:
“En muchos campos la evitación de la incidencia de riesgos es
superior al remedio. En el del ambiente, esta estrategia es clave, ya
que daños importantes irrogados al medio suelen tener secuelas
graves y a veces irreversibles, caso por ejemplo de la contaminación
atmosférica mundial” (Manual de Derecho Ambiental, p. 54).

Assim, o CPC, segundo seu artigo 273
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da
alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;

Constatado o dano ambiental como já demonstrado o crescente dano que a
emissão de CO2 da energia não renovável e tida como não limpa, verifica-se assim
fumus boni juris, na plausibilidade do direito substancial. E ainda, há de se
vislumbrar um dano potencial, uma vez que a não cessação da atividade de
extração e de petróleo e consumo deste, acarreta danos irreparáveis ao
ecossistema – ou seja, há periculum in mora.
Requisitos para a tutela antecipada, o fumus boni júris e o periculum in mora,
podem ser exemplificados em matéria ambiental:
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEDIDA LIMINAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - EXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E
PERICULUM IN MORA 1. Entre a possibilidade de causar prejuízo
individual e o risco concreto de degradação ambiental, deve
prevalecer a decisão judicial que em proteção ao bem coletivo
determina a cessação da atividade geradora do dano e torna
indisponíveis os bens dos responsáveis. 2. "Aquele que perpetua a
lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo,
praticando o ilícito. A obrigação de conservação é automaticamente
transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste
último ter responsabilidade pelo dano ambiental" (REsp n.
217.858/PR, Min. Franciulli Netto).
TJ-SC - Agravo de Instrumento AI 219154 SC 2005.021915-4 (TJSC)
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POLITICA ECONOMICA E O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

O Direito a um Meio Ambiente Equilibrado, titulado como um direito difuso,
que visa a satisfação coletiva sem determinação dos sujeitos, além de ser um direito
indivisível, é desprezado pelo modelo econômico ainda dominante face ao conceito
de ética natural no que se refere a um conteúdo ecológico mínimo.
Assim, podemos dizer que o dano ambiental, apoia-se na ineficiência
administrativa de planejamento, na não prevenção e não precaução; e ainda, na
adoção de modelos sociais e concepções de natureza exclusivamente produtiva
onde a finalidade do patrimônio ambiental é unicamente a extração para gerar
recursos financeiros.
Nesse viés, mediante aferição ao artigo 173 da Constituição Federal,
verifica-se que a autorização de intervenção do Estado na economia se faz permitida
apenas quando necessária em face a segurança nacional ou relevante interesse
coletivo
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Certo dos benefícios econômicos que por meio de tributação, e destinação
de royalties para investimentos em saúde e educação, até que ponto os
investimentos no seguimento de energias não renováveis são de relevante interesse
coletivo, uma vez que não respeita a os princípios da sustentabilidade ante aos
impactos ambientais?
O

meio

ambiente

representa

um desafio

cultural

para

a

moral

contemporânea. Deve-se compreender o meio ambiente como parte do ser humano,
assim o direito ao meio ambiente se torna de suma importância para a garantia dos
direitos difusos.
De acordo com o artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica
será fundada na existência digna e justiça social, mas, mais especificamente em seu
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inciso VI, delimita a defesa do meio ambiente inclusive mediante de verificação de
impacto ambiental em todas as etapas da produção.
Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação.

Não obstante o estudo acerca do impacto ambiental, o constituinte fez
questão de monopolizar as atividades que circundam a extração do petróleo,
trazendo para o Estado único e exclusivo poder no que se refere ao assunto,
resguardando a economia nacional do extrativismo privado interno ou externo, nos
termos do artigo 177 da Constituição Federal e seus incisos nos termos abaixo:
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos
resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o
transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e
gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e
seus derivados.
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e
seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção,
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de
permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art.
21 desta Constituição Federal . (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 49, de 2006).

Contudo, a autorização de exploração do petróleo por parte do Estado está
comprometida com a responsabilização referente aos riscos e resultados de sua
manutenção, devendo assim ser imputado a ele o dever de avaliar a dimensão
predatória que a atividade causa em face ao meio ambiente e o danos irreversíveis
que

vem

sendo

causados

mediante

a

exploração

do
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bem, embasadamente junto ao Art. 177 § 1º da Constituição Federal, abaixo
colacionado:
Art. 177 § 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e
resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo
vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em
espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás
natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º.

Apesar de toda a doutrina moderna afirmar os perigos do progresso
desmedido, é possível verificar que há muito tempo já se temia tais males, nesse
sentido em 1968 na Conferência Internacional de Direitos Humanos, mediante a
proclamação de Teraã, em seu ponto 18 foi exposto:
“Se os recentes avanços e descobertas científicas abriram amplas
perspectivas para o progresso econômico, social e cultural, esta
evolução pode também comprometer os direitos humanos e as
liberdades dos indivíduos e assim exigirá uma permanente atenção”.

Nesses termos, não há que se falar em surpresa ou desconhecimento, os
dados são claros e previamente expostos. Assim, as medidas cabíveis são
amplamente

ventiladas,

todavia,

as

políticas

públicas

deveriam

ser

desesperadamente adimplentes desses vieses, o que não se verifica até o presente
momento.

CONCLUSÃO
O vultuoso caráter econômico do tema em tela, em observância a
sistemática patrimonialista imposta nos dias de hoje, objurga o meio ambiente de
modo desmedidamente irretratável.
Apesar de tratados de suma importância terem sido firmados pelos países
que, hipoteticamente, se interessavam no desenvolvimento econômico sustentável,
bem como, na diminuição da emissão de gases poluentes, o planeta vem sofrendo
com o descaso imprudente de seus atuais residentes, que observaram o
exponencial crescimento das taxas de CO2 na atmosfera e se fizeram inertes diante
do avanço econômico imediato, sem refletir nas consequências mediatas.
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Neste viés, o Estado tem por obrigação constitucional ser defensor dos
direitos acerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como,
responsável por sua atuação displicente. Contudo, o que observa-se que os
governantes priorizam os cálculos financeiros em detrimento do desenvolvimento
adequado, o que acaba ofertar desincentivos às práticas

sustentáveis, que

oportunamente ainda são muito mais custosas do que as despreocupadas com a
sustentabilidade.
Nesses termos conclui-se, em concordância ao lecionado pelo Ilustríssimo
Doutrinador Norberto Bobbio (2004, p.50): "Decerto, uma coisa é o progresso
científico e técnico, outra é o progresso moral".
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UM PANORAMA DAS NOVAS PROBLEMÁTICAS CIBERNÉTICAS: UM BREVE
ENFOQUE SOBRE OS CONTRATOS ELETRÔNICOS NO ORDENAMENTO
JURÍCO BRASILEIRO, E A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO.
AN OVERVIEW OF THE NEW CYBERNETIC PROBLEMS:
A BRIEF APPROACH ON ELETRONIC CONTRACTS ON THE BRAZILIAN
JURIDICAL ORDERING, AND THE POSSIBILITY OF REPAIR THE DAMAGES.
VALTER DA COSTA SANTOS

Grupo (8): Relações negociais e danos extrapatrimonias: Tendência
da experiência brasileira e estrangeira no tempo presente e perspectiva
futura.

RESUMO
O presente trabalho demonstra a invasão do mundo cibernético no cotidiano da
humanidade. Propõe não uma resposta definitiva e estanque, mas levanta nos
indivíduos a necessidade de possíveis soluções. Demonstra que a internet é uma
ferramenta rápida, e o tempo vem a ser um elemento decisivo, que deve ser
arguido como elemento de extrema observação, pois o Direito segue as
mudanças sociais, caso não siga, gera insegurança jurídica e não acompanha
como o melhor Direito para humanidade. Ao longo da exposição, aduz sobre os
contratos, que apresentam grande importância no mundo hodierno e nas formas
eletrônicas, eis que uma das maiores problemáticas no mundo digital é descobrir
quem está do outro lado da interface gráfica, o que os especialistas chamam de
identidade Digital. Aborda-se quanto aos efeitos na seara da responsabilidade
civil, que tanto em nível nacional como internacional devem ser observados.
Verifica-se que, a globalização torna-se mais intensa e as fronteiras se rompem,
logo, necessários são meios efetivos para pacificação e solução de conflitos.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Digital; Contratos; Responsabilidade Civil; Direito
Internacional.

ABSTRACT
The current work demonstrates the invasion of the cybernetic world in everyday
humanity. It doesn’t suggest a definitive answer and airtight, but it rises in the
individuals the necessity of possible solutions. It demonstrates that the internet is a
quick tool, and the time become to be a decisive element that must be accused as
an element of extremely observation, because the Law follows the social changes,
and if doesn’t, creates a juridical insecurity and don’t follow as the best Law for the
humanity. Along of the exposition, adduces about the contracts, that represents
the most importance in today’s world and in the electronic forms, behold, one of
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

149

the biggest problems in the digital world is finding out who is on the other side of
the GUI, which is called by the specialists, visual identity. Approaches how much
the effect in the civil responsibility and in the reparation at the damage, that both
national and international levels should be observed. It appears that the
globalization becomes more intense and the boundaries broke, so, it is necessary
effective means to peacemaking and the solution of the conflicts.
Keywords: Digital Law; Contracts; Civil responsibility; International Law.

PRÓLOGO

O presente trabalho consiste em demonstrar como o mundo virtual
invadiu e cada vez mais invade a vida, dia após dia, das pessoas. Não visa a dar
uma resposta definitiva e estanque, todavia, como pretensão, tem em mira
levantar possíveis soluções, essa é a vantagem da dialética, mesmo sem uma
solução

definitiva,

purifica

certas

contingências,

ou

mesmo,

algumas

problemáticas.
Afinal, seja no trabalho, nos estudos, nos afazeres domésticos, a
presença da informática está em tudo. Com isso, toda a sociedade atravessa um
momento de ruptura, na qual se desenham os novos valores que devem ser
protegidos e ensinados.
É necessário trazer para a sociedade a importância e a grandeza dessa
nova área do Direito exigido e cobrado dos operadores do Direito, sejam
magistrados, promotores, advogados, peritos, procuradores que se encontrarão
em casos delicados.
Os contratos possuem grande importância na sociedade hodierna, sendo
de muita valia sua discussão na atualidade, haja vista que no atual estágio devese atentar para tal modalidade que, inclusive, em termos de globalização está
cada vez mais em ascensão e presente na vida de todos.
Os contratos digitais têm suas especificidades, que devem ser
observadas, e não há como fugir do mesmo, pois faz parte do atual estágio de
desenvolvimento, e o direito deve regular para que haja equilíbrio nas relações
negociais.
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Na eventualidade da ocorrência de danos, deve haver a reparação, na
medida em que se tem em vista a segurança jurídica e estabilidade social.
Sendo

assim,

“deveras a

todo instante

surge

o

problema

da

responsabilidade civil, pois cada atentado sofrido pelo homem, relativamente à
sua pessoa ou ao seu patrimônio, constitui um desequilíbrio de ordem moral ou
patrimonial”. (Diniz, 2013, p.19).
Portanto, como diz Marton (1938), “toda manifestação da atividade que
provoca prejuízo traz em seu bojo o problema da responsabilidade, que não é
fenômeno exclusivo da vida jurídica, mas de todos os domínios da vida social”.
(apud Diniz, 2013, p. 20).
Ademais, os contratos digitais são feitos no dia a dia comumente, não
apenas de modo nacional, mas, também internacionalmente, além do mais, a
tendência cada vez mais por conta da chamada globalização, é que haja cada vez
mais uma internacionalização das relações negociais, e sendo necessária uma
tutela, e proteção do direito internacional, nas questões que mostrarem-se
conflituosas.
Por isso, deve haver no direito internacional contemporâneo nessas
novas tendências sociais, uma busca efetiva à proteção e efetividade de direitos
dos indivíduos.
1 EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIEDADE 15

Quando a sociedade muda, o Direito tem que se amoldar aos novos fatos
sociais, como fruto das relações sociais, o Direito, como responsável por
estabelecer as normas da vida em sociedade, não pode ficar estático no tempo,
pelo contrário, uma de suas principais características é ser dinâmico e estar
sempre evoluindo, conforme se entende a partir das leituras de Patrícia Peck
Pinheiro em sua obra de direito digital.
Com a tecnologia o processo não é diferente. As inovações trazidas pela
ciência e tecnologia alteram frequentemente, as diversas formas de interação
entre pessoas, a industrialização, a mecanização, a informática, etc. Todas essas
15

PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital, 4ª ed. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 61.
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novidades modificaram o meio em que vivemos (social e jurídico). No entanto,
todas essas mudanças e inovações trazem também dúvidas e problemas para o
Direito.
Até um tempo atrás, os contratos eram todos feitos com papel e caneta,
atualmente, com a informática, temos inúmeros contratos virtuais sendo feitos a
todo instante, dessa forma, é função do Direito, ir regulando estas ações e
estabelecendo limites e normas. Como se diz, “a tecnologia e a ciência vão à
frente inovando, e o Direito vem atrás, regulando.”
Nesse contexto é que nasce o Direito Digital, como desdobramento e
evolução do próprio Direito, abrangendo todos os princípios fundamentais e
institutos que estão vigentes e são aplicados até hoje, assim como introduzindo
novos institutos e elementos para o pensamento jurídico, em todas suas áreas.
O Direito Digital veio orientar, capacitar e apoiar pessoas e empresas no
sentido de proteger informações, negócios e relações no ambiente digital.
Patricia Pack Pinheiro diz em sua obra Direito Digital (p.38) que:
Questões complexas, como proteção de marcas e domínios e uso de
serviços de governo eletrônico, e simples, como uma compra em loja
virtual exige nova postura do intérprete do Direito. Já não basta haver
um conjunto de leis. É preciso estabelecer uma interpretação
dinâmica, interagir no ambiente em que está à manifestação da
vontade, como um videogame em que se deve entender a regra do
próprio jogo.

Tais palavras servem para refletir sobre a diferença entre normatização e
evolução do Direito. Em nosso ordenamento jurídico, não havia uma lei
normatizando todas as relações que envolviam a informática ou a Internet, no
entanto, passa-se a ter a lei 12.737/12 dispõe sobre a tipificação criminal de
delitos informáticos; altera o Decreto-Lei no 2.848, de sete de dezembro de 1940 Código Penal; e dá outras providências onde esta Lei dispõe sobre a tipificação
criminal de delitos informáticos.
Além do mais, o Decreto-Lei no 2.848, de sete de dezembro de 1940 Código Penal fica acrescido dos seguintes artigos: 154-A e 154-B, e a Lei
12.850/13 das investigações organizacionais criminosas, a lei 12.965/14
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conhecida como Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias,
direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.
Aliando Nossas leis já existentes mais ferramentas da hermenêutica,
onde a Constituição e a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro podem suprir
lacunas nos casos concretos, podem ser interpretadas e aplicadas no mundo
digital, afinal, por exemplo, ler um e-mail que não tem você como destinatário, é o
mesmo que violar o direito de correspondência.
Miguel Reale, em sua teoria tridimensional, consiste o Direito em três
elementos: fato, valor e norma. 16 O Direito Digital atual dentro deste campo, com
estes três elementos, mas adiciona um quarto elemento exclusivo seu: o tempo.
Sabe-se que no mundo digital a agilidade das inovações é algo
surpreendente, tal velocidade de evolução se depara com uma lentidão passiva
do campo jurídico.
É por isso que o elemento tempo é característica essencial para o
Direito Digital, pois, de forma ativa, os acontecimentos e processos envolvendo
ramos da informática devem ser acelerados dentro da jurisdição para não evitar
injustiças. Lembrando o velho brocardo: “justiça tardia é injustiça”, no caso do
digital, ainda mais.
Para ilustrar o porquê da importância do tempo, imagine uma empresa
que solicita a outra empresa um upgrade em suas máquinas para permitir que
estas consigam abrir arquivos de última geração, no entanto, por um problema no
contrato o processo para no judiciário. Se o processo levar o tempo natural de
outro qualquer, a aplicação se tornaria obsoleta, tornando a justiça ineficaz.
Outra característica do Direito Digital é o território em que ele atua,
baseando-se no princípio da territorialidade. A sociedade digital rompe com essas
barreiras, trazendo uma nova ideia de território de difícil demarcação.
Assim, quais valores se devem proteger nas relações de indivíduos de
origens distintas? Afinal, independente do território, o Direito deve proteger o que
acontece nestas relações.
16

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. Estrutura Tridimensional do direito 25ª ed. São

Paulo: Saraiva.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

153

2 CONTRATOS NA ERA DIGITAL

Os contratos têm a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou
extinguir direitos. Para o Direito Digital, a elaboração de contratos apresenta
algumas peculiaridades. Inicialmente, é preciso realizar um glossário com as
principais terminologias a cerca do assunto a ser tratado, diminuindo a
ambiguidade e sua incorreta interpretação.
O segundo ponto importante é estabelecer as responsabilidades entre as
partes, quanto à tecnologia, à segurança, ao conteúdo, ao produto, à entrega e ao
banco de dados. A proteção dos usuários fica por conta do Código de Defesa do
Consumidor que é totalmente aplicável ao Direito Digital.
O terceiro ponto é o cuidado que as partes devem ter quanto às
informações veiculadas na Internet, pois estas uma vez divulgadas tornam-se
permanentes. O quarto ponto é a inclusão de uma cláusula arbitral a fim de dar
maior celeridade, sigilo e especialidade.
Há dois tipos de contratos eletrônicos. Os contratos-tipo são aqueles em
que uma parte impõe todas as cláusulas sendo impossível a outra parte discutilas, apenas aderi-lo ou não. E os contratos-específicos cuja elaboração é feita
caso a caso, como por exemplo, os contratos que regulam serviços de segurança,
como conexão, segurança e hostings.
Portanto, as principais peculiaridades da relação contratual digital são: a)
indicação clara da responsabilidade de cada participante; b) política de
informação clara; c) estabelecer limites geográficos de atuação de cada parte
envolvida; d) política de segurança e privacidade; e) cláusula de arbitragem e f)
em casos de produtos que envolvem tecnologia, estabelecer responsabilidade por
upgrades e obsolescência. Sendo assim, os principais requisitos para os
contratos eletrônicos tenham força probante são: autenticidade e integridade. 17

3 RESPONSABILIDADE CIVIL E O DIREITO INTERNACIONAL
17

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 415 e segs.
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A responsabilidade civil no âmbito jurídico apresenta a mesma
aplicabilidade no Direito Digital, embora com algumas modificações. Portanto, é
necessário evidenciar que a responsabilidade civil é um fenômeno social,
diretamente associada ao ato e dano, isto é, o ato ilícito causa o dano, mas o que
é de grande relevância é o fato que esse dano pode ser ressarcido.
Segundo o Direito Tradicional, há duas teorias que envolvem a
responsabilidade civil: a Teoria da Culpa e a Teoria do Risco, a principal diferença
entre elas está na obrigatoriedade ou não da presença da culpa.
Para o Direito Digital, a Teoria do Risco apresenta um maior campo de
incidência, pois sendo a Internet um meio de comunicação, seu potencial de
cometer danos indiretos é muito maior que de danos diretos. Sendo assim, há
responsabilidade civil mesmo que sem culpa em determinadas situações. 18
O Direito brasileiro apresenta inúmeras e generosas leis que protegem a
privacidade, mas estas perdem a eficácia diante da circulação de dados e
informações no mundo cibernético. Isso acarreta responsabilidade civil, que, por
sua vez, é a prova de que o Direito é um instituto dinâmico. Tal responsabilidade
é desenvolvida, não apenas no Direito brasileiro, mas também no Direito
internacional.
Na Europa, a responsabilidade civil dos operadores da internet está
vinculada aos princípios ditados pela União Europeia e pelo estabelecimento de
contrato eletrônico. A responsabilidade dos provedores atinge ocorrências de
caráter ilícito, como vírus e spam, portanto, possuem a obrigação de tomarem
medidas preventivas para manter a segurança. 19
A União Europeia, em 2006, aprovou uma Diretiva obrigando os
provedores e operadoras telefônicas a reterem dados de tráfico de internet e de
chamadas de telefonia, porém, esses dados só serviriam para o caso de uma
investigação criminal. O art. 9, da mesma Diretiva, proíbe o envio de spam,

18

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e
responsabilidade civil. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 399-400.
19
VASCONCELOS, Fernando Antônio de. Internet: responsabilidade do provedor pelos danos
praticados. 1ª ed. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 135.
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produtos e serviços não solicitados, e deixa claro que não se pode considerar o
silêncio como uma aceitação tácita.20
O Direito francês desempenhou um excelente trabalho na composição da
responsabilidade civil. Estabeleceu alguns princípios que influenciaram diversos
povos, como: direito à reparação por culpa, separando a responsabilidade civil da
penal e a culpa contratual, originada do descumprimento de uma obrigação
determinada.
O Código Civil francês, desenvolvido em 1884, representou um marco
para o Direito Internacional, e foi o inspirador para o estabelecimento da
responsabilidade civil em seu art.1382, deixando clara a ideia de que aquele que
causasse dano a outrem ficaria obrigado a repará-lo. Bem como desenvolveu a
teoria do risco, esta estabelecia que o exercício de uma atividade que pudesse
oferecer riscos, desencadearia obrigatoriedade de ressarcir danos a terceiros
prejudicados.21
O Direito alemão desenvolveu o princípio da responsabilidade civil por
culpa, impondo dessa forma o dever de indenizar aquele que, dolosa ou
culposamente, lesionar de forma antijurídica a vida, o corpo, a saúde, a liberdade,
a propriedade ou qualquer outro direito do homem. 22
Segundo o Direito italiano, a responsabilidade civil também provém da
culpa, esta deve ser oriunda de um ato antijurídico doloso e gera a necessidade
de ressarcimento. No art. 1227 do diploma legal italiano, há a atenuação da
indenização, proporcionalmente a culpa, quando o lesado também concorre na
provocação do dano.
Portanto, desenvolveram um princípio em que dispensa a busca direta da
culpa e destina esse processo ao legislador e à moderna jurisprudência. A culpa
continua presente no princípio de responsabilidade civil, mas não indispensável.23
O Código de Autoregulamentazione (Autorregulamentação) par i servizi
Internet da Itália, de 1997, estabelece: todos os sujeitos e temas da internet

20

TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Eletrônico. 1ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007. p. 76.

21

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e
responsabilidade civil. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 78.
22
Idem, p. 79.
23
Idem, p. 80.
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devem ser identificados e o provedor de conteúdo é responsável pela informação
que põe à disposição do público.
A lei espanhola põe a salvo os direitos dos usuários a fim de facilitar o
desenvolvimento do comércio eletrônico. Sua legislação também estabelece a
solução extrajudicial para os conflitos entre serviços informatizados e usuários.24
O Direito Inglês e anglo-americano apresentam um diferencial em relação
aos demais direitos internacionais, isto porque não codificaram em artigos a
responsabilidade civil. Ao contrário, desenvolveram a ideia de reparação de dano
por meio de writs, ações judiciais concedidas às vítimas do delito civil (rot)
destinadas ao ressarcimento dos danos.
Nos Estados Unidos da América, onde se segue o Common Law, não há
leis específicas sobre a matéria, uma vez que seu ordenamento segue o
posicionamento jurisprudencial sobre os casos. Há, no entanto, os seguintes
diplomas sobre o assunto: Utah Digital SignatureActof 1996, Georgia Eletronic
Records andSignaturesAct e o Washington Eletronic AuthenticationAct.
Segundo alguns casos jurisprudenciais norte-americanos, os provedores
não são responsáveis por conteúdos ilícitos, a menos que assumam o dever de
controle ou fiscalização desses conteúdos. O que demonstra a carência e a
necessidade de leis claras para regular o assunto.25
Com objetivo de dar maior proteção à privacidade, entrou em vigor, em 1º
de janeiro de 2004, uma lei que considera como crime o envio de spam, com
pena de até um ano e multa de até US$ 1 milhão.26
Na visão de Sofia Casimiro, os Estados Unidos da América seguem a
Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, exaltando a liberdade e
objetivando a Internet como meio difusor de tecnologia.27
A Comissão sobre Direito Internacional da ONU, a Uncitral, desenvolve a
ideia de uma legislação uniforme e internacional. A Uncitral, composta por 36
juristas, sendo um deles brasileiro, procura redigir uma Lei Modelo e draft rules
24

VASCONCELOS, Fernando Antônio de. Internet: responsabilidade do provedor pelos danos
praticados. 1ª. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p.139.
25
Idem, p.142.
26
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Eletrônico. 1. ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007. p. 77.
27
CASIMIRO, Sofia de Vasconcelos. A responsabilidade civil pelo conteúdo da informação
transmitida pela internet. Coimbra, Portugal: Almedina, 2000. p. 82.
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para o reconhecimento de assinaturas digitais, abrangendo vários governos,
inclusive o brasileiro.28
De acordo com Fernando Antônio de Vasconcelos: ‘’Se a Internet ignora
limites, fronteiras ou espaço geográfico, realmente torna-se difícil harmonizar
essas ausências com a legislação secular de países cujo ordenamento jurídico
está calcado num sistema positivista’’.

CONCLUSÃO

Com o processo de globalização, o mundo se tornou um território onde há
uma inter-relação entre aspectos políticos, econômicos e culturais. Essa
expansão atingiu de forma análoga ao campo jurídico, desencadeando o Direito
Digital.
Esse ramo do Direito de repercussão recente é reflexo da geração do
século XXI que já nasceu inserida no mundo totalmente informatizado, no entanto,
o Direito Digital, embora prematuro, apresenta uma grande influência nos valores
socioculturais.
Seu desenvolvimento ocasionou diversos questionamentos, como os
limites do público e do privado, direitos autorais, crimes cibernéticos,
responsabilidade civil, dentre outros. De tal modo que sua abrangência jurídica
fica limitada a outros ramos, como o Direito Penal e o Direito do Consumidor.
Em um ambiente onde não há fronteiras espaciais, onde o anonimato
impera e onde tudo ocorre de maneira instantânea, os crimes virtuais crescem
diariamente, sendo dificilmente provados e julgados.
Cabe à Justiça brasileira e à Justiça Internacional, através da
Hermenêutica Jurídica, adequarem os ordenamentos existentes a nova realidade
advinda da Era Digital, além de criar novas leis aos casos específicos, a fim de
regulamentar os vínculos virtuais.
À medida que se expande o uso da tecnologia tornam-se necessários
profissionais capazes de trabalhar com essa área. Portanto, é preciso operados
28

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e
responsabilidade civil. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 126.
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de Direito que discutam os paradigmas e a legitimidade de ordenamentos numa
sociedade globalizada.
Fora que essas relações contratuais são de extrema importância, pois em
um futuro não muito distante, pode ser que os contratos sejam apenas digitais,
por isso deve ser estudado com profundidade, tendo em vista que as relações
jurídicas devem possuir garantias que as dê estabilidade, principalmente,
segurança jurídica.
Ato contínuo, na medida em que as transformações sociais criam novas
posturas, e inovam no modo de interação, nas formas de comunicação, da
realização dos contatos, o Direito não pode ficar aquém, haja vista que deve
regular de forma plena, na medida do possível, para não tornar-se obsoleto.
Em sua postura o jurista não pode permanecer de maneira passiva e
imutável diante de tantas transformações que interferem no comportamento
humano.
Torna-se evidente que o Direito representa a dinamicidade da sociedade,
assim, sofre alterações e deve ser modificado conforme as exigências e
necessidades dos grupos sociais em cada período da história. O Direito Digital
celebra essa conclusão e concretiza a sua importância dentro da informatização
social.
Portanto, à medida que a globalização torna-se mais intensa e as
fronteiras se rompem, é necessário recorrer ao Direito Internacional para a
solução dos litígios, onde, caso o próprio Direito Positivo entre em conflito.29 Mas,
tudo é uma questão de tempo e amadurecimento, pois nada nasce pronto.
Por fim, a necessidade de um diálogo não apenas interno, mas sim
internacionalmente. Posto que, cada vez mais se aponta para uma espécie de
unificação pela própria estrutura de mercado hodiernamente.
A legislação brasileira ainda não contempla de forma efetiva os crimes e
conflitos que ocorrem no mundo digital, devido às tecnologias que impedem os
meios judiciais de intervir em tais crimes.30

29

VASCONCELOS, Fernando Antônio de. Internet: responsabilidade do provedor pelos danos
praticados. 1ª. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p.143.
30
FILHO. Valdir de Oliveira Rocha. O Direito e a Internet. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense
Universitária, 2002, p.165.
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E nesse processo de desenvolvimento que haja sensibilidade para se ater
para as problemáticas e aos anseios sociais. Além do mais que os contratos
exerçam a sua função social.
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UMA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM ÊNFASE NAS DOENÇAS PREEXISTENTES
GT 8 - IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DAS
PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE
LONDRINA.

BRUNA BATISTA DE OLIVEIRA DEMORI, PAULO SERGIO MORILO JUNIOR
RESUMO
Objetiva a análise do âmbito de cláusulas abusivas dando ênfase no estudo às
doenças preexistentes. Menciona, de modo geral, o início, o diploma legal aplicado e
a situação hodierna dos contratos privados de assistência à saúde. Discorre sobre a
abusividade advinda das cláusulas contratuais que fazem uso da negação de
tratamento em relação às doenças preexistentes nos contratos de planos de saúde e
busca os fundamentos tanto do Código de Defesa do Consumidor como da Lei
instituidora dos planos de saúde para coibir tal prática abusiva. Ressalta a
necessidade de utilização de contratados de adesão para a contratação de planos
de saúde e a consequente possibilidade do uso de má-fé que pode ser realizada
pelos fornecedores ao redigirem este contrato. Aponta quais as opções a serem
tomadas pelo consumidor que possui doenças preexistentes, bem como o processo
administrativo advindo do uso da prática de cláusulas abusivas e também os meios
jurídicos que o consumidor poderá fazer uso para se defender das violações
contratuais geradas pelas ofertantes dos planos privados de assistência à saúde.
Palavras-chave: direito do consumidor, planos de saúde, cláusulas abusivas,
doenças preexistentes.
ABSTRACT
The present study aims to analyze the scope of unfair terms by emphasizing the
study to preexisting conditions. Mentions, in general, the beginning, the statute
applied and the present situation of private contracts for health care. Discusses the
unconscionability arising from contractual clauses that make use of denial of
treatment compared to pre-existing conditions in health plan contracts and seek the
fundamentals of both the Code of Consumer Protection Law and the founding of
healthcare plans to curb such malpractice. Underscores the need for use of hired
accession to the hiring of health plans and the consequent possibility of using bad
faith that can be performed by suppliers when writing this contract. Points which
choices to be made by the consumer who has pre-existing conditions, as well as the
administrative proceeding arising out of use of the practice of unfair terms and also
the legal means that the consumer may use to defend the contractual violations
generated by offerors of private plans health care.
Keywords: consumer law, health plans, abusives clauses, preexisting conditions.
INTRODUÇÃO
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Apesar da existência de vasto tratamento legal referente às cláusulas
abusivas, observa-se, pela enorme quantidade de demanda ao judiciário objetivando
revisão contratual, que as prestadoras de planos privados de assistência à saúde
não se abstêm de incluir cláusulas de cunho abusivo no texto de seus contratos. E,
normalmente, a preferência por cláusulas caracterizadas de abusividade não se dá
nem por desconhecimento por parte do fornecedor em relação à previsão legal de
nulidade de pleno direito direcionada às cláusulas abusivas, mas sim, para defender
seus próprios interesses financeiros tirando o maior proveito exploratório possível da
relação fundada com o consumidor.
Percebe-se que tais prestadoras de serviço, muitas vezes aproveitando-se da
vulnerabilidade do consumidor, optam por permanecer fazendo uso das cláusulas
limitadoras, pois mesmo que eivadas de abusividade, ainda trazem retorno lucrativo
consideravelmente satisfatório. Ou seja, mesmo que haja consumidores que
busquem a tutela jurisdicional a fim de se declare nula cláusula abusiva contida no
contrato, o número deles é relativamente ínfimo se comparado à quantidade de
contratos de adesão que foram firmados com outros consumidores, e que, sendo
esses contratos redigidos com cláusulas de conteúdo idêntico, portanto, também
contendo as cláusulas abusivas, não são reclamados quanto ao cunho ilegal, não
sendo procurada tutela jurisdicional objetivando declaração de nulidade. Destarte,
optar por cláusulas abusivas ainda é cômodo às prestadoras de serviço, pois estas
conseguem obter grande margem de lucro mediante uso de tal prática.
A maior parcela dos consumidores acata como regra absoluta a cláusula
limitadora existente no contrato de adesão celebrado, desconhecendo que pode-se
haver aí cláusula abusiva que, tal como caracterizada, é nula e, portanto, sem
efeitos.
Os contratos de adesão são utilizados para a contratação de planos privados
de assistência à saúde, e, neste artigo será realizada uma análise à cláusula
abusiva de exclusão de doenças preexistentes que são reconhecidas pela
jurisprudência e combatidas com fundamento ora no Código de Defesa do
Consumidor, ora na Lei 9.656/1988 que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde.
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1. A NECESSIDADE DOS CONTRATOS DE ADESÃO
A sociedade contemporânea tem demonstrado cada vez uma procura maior
pela prestação de serviços, como consequência da crescente demanda, os
fornecedores de serviço passaram a fazer uso dos chamados contratos de adesão,
isto é, aqueles contratos que são feitos de forma genérica e ofertados a um número
indeterminado de pessoas, a principal característica desses contratos reside no fato
de o consumidor não poder discutir seu conteúdo, há apenas duas alternativas, ou a
pessoa concorda com seu conteúdo e assina o contrato, ou o rejeita e procura por
outro fornecedor que melhor atenda à suas expectativas.
Na definição de Cláudia Lima Marques,
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas são preestabelecidas
unilateralmente pelo parceiro contratual economicamente mais forte
(fornecedor), ne varietur, isto é, sem que o outro parceiro
(consumidor) possa discutir ou modificar substancialmente o
conteúdo do contrato escrito. (Marques, 2002, p. 58)

Sendo assim, clara está a posição de vantagem dos fornecedores, uma vez
que, estabelecendo de forma unilateral o contrato, é evidente que este será
elaborado de forma que possa trazer maior benefício a esta parte da relação
contratual. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ganha
maior importância para esta espécie de contrato, tornando-se indispensáveis para a
proteção do consumidor e a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.
Muitas vezes os fornecedores aproveitam a referida vantagem e estabelecem
cláusulas geradoras de ônus excessivo aos consumidores, estas cláusulas são
conhecidas como cláusulas abusivas e podem ser definidas como:

A abusividade da cláusula contratual é, portanto, o desequilíbrio ou
descompasso de direitos e obrigações entre as partes, desequilíbrio
de direitos e obrigações típicos àquele contrato específico; é a
unilateralidade excessiva, é a previsão que impede a realização total
do objetivo contratual, que frustra os interesses básicos das partes
presentes naquele tipo de relação, é, igualmente, a autorização de
atuação futura contrária à boa-fé, arbitrária ou lesionária aos
interesses do outro contratante, é a autorização de abuso no
exercício da posição contratual preponderante (Machtposition).
(MARQUES, 2002, p.148).
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As cláusulas abusivas estão previstas no artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor, no entanto, este não definiu seu conceito, mas previu algumas
hipóteses em seus incisos. Consagrada doutrina interpreta este artigo como aberto e
exalta seu caráter exemplificativo, ou seja, deixa claro que haverá outras cláusulas
abusivas, mas na impossibilidade do legislador de prever todas as existentes e que
ainda irão surgir, este foi correto no uso da expressão “entre outras”.
Relevante ponto que se sobressai na disciplina do Código de Defesa
do Consumidor relativa ás cláusulas abusivas é o caráter aberto do
art. 51. A lei é clara no sentido de que o elenco de cláusulas
abusivas indicado no dispositivo é exemplificativo. O caput do art.51,
por meio da expressão “entre outras”, não deixa qualquer dúvida
quanto à abertura do rol. (BENJAMIM, MARQUES E BESSA, 2008,
p.292)

Deve-se ressaltar que as cláusulas abusivas violam diversas normas que
devem ser respeitadas na formação de um contrato, como o equilíbrio econômico
dos contratos que é demonstrado através da equivalência entre as prestações de
ambas as partes, o dever de probidade e pincipalmente a boa-fé. Carlos Roberto
Gonçalves define boa-fé como:
Denota-se, portanto, que a boa-fé é tanto forma de conduta
(subjetiva ou psicológica) como norma de comportamento (objetiva).
Nesta última acepção, está fundada na honestidade, na retidão, na
lealdade e na consideração para com os interesses do outro
contraente, especialmente no sentido de não lhe sonegar
informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.
(GONÇALVES, 2013, p.56-57)

A gravidade das cláusulas abusivas é reconhecida pelo Código de Defesa do
Consumidor, tanto que são consideradas nulas de pleno direito, contudo é preciso
reconhecer a atuação do princípio da preservação dos contratos, ou seja, sendo
possível a cláusula será afastada e o contrato permanecerá em vigor desde que não
se torne oneroso demais para qualquer das partes. Este é o entendimento de
Benjamim, Marques e Bessa.
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A sanção para as cláusulas abusivas no CDC é indicada
expressamente pela própria lei, seja ao afirmar que as cláusulas são
nulas de pleno direito (art.51, caput), seja ao explicitar, no § 2º do
art.51, que “a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não
invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos
esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das
partes”. (BENJAMIM, MARQUES E BESSA, 2008, p.293)

A principal consequência de serem consideradas nulas de pleno direito está
no fato de poderem ser declaradas de ofício pelo juiz, ainda que não tenham sido
alegadas pelas partes.

1.1 Igualdade
Da premissa constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza (art.5°, caput), resulta que os planos de saúde não
podem recusar a contratar com uma pessoa tanto em virtude de sua idade, como no
caso de ser portador de alguma doença grave que possa causar grande uso dos
serviços do plano de saúde.
No entanto, é importante ressaltar que da obrigatoriedade dos planos de
saúde de aceitar sem discriminação qualquer tipo de pessoa, pode ocorrer que
consumidores contratem planos no momento em que descubram estar doentes, com
a intenção de não arcar com as despesas de seu tratamento. Tal prática causaria
grande prejuízo às operadoras de planos de saúde, uma vez que, estes
consumidores não teriam contribuído o suficiente para usufruir da cobertura do
plano, no entendimento de Rodrigues, esta pratica impediria a sobrevivência das
operadoras no mercado, e para evitar sua quebra foram autorizados os períodos de
carência:

Apesar de parecer prejudicial ao consumidor, qualquer período de
carência é estipulado no sentido de viabilizar a sobrevivência
financeira das operadoras, algo essencial para que ela seja capaz de
atender às necessidades sanitárias de seus beneficiários.
Acrescenta-se ainda que as “coberturas parciais temporárias” geram
uma vantagem de grande monta aos consumidores: nenhum deles
pode ser excluído de modo permanente da cobertura de um plano,
independente das patologias que possua (BRASIL - CONASS, 2012,
p. 50, apud, RODRIGUES, 2013, p.3). O período de carência é, pois,
um instrumento que cumpre duas funções distintas: a de viabilizar
financeiramente o mercado e a de não gerar seleção de risco, dentre
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elas a de não realizar contratos com pessoas que portem patologias
preexistentes. (RODRIGUES, 2013, p.3).

O direito de todos os consumidores poderem contratar com planos privados
de assistência a saúde também se encontra positivado na Lei 9.656, em seu art.14,
ao estabelecer que, em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde.
1.2 Da hipossuficiência do consumidor
Em sua origem o contrato de plano privado de saúde já é eivado por
desequilíbrio, pois, por se tratar de contrato de adesão, fora estipulado apenas pelo
fornecedor, que obviamente redigira o texto contratual perseguindo seu melhor
interesse.
A posição de vulnerabilidade do consumidor é expressamente reconhecida
pelo CDC em seu art. 4º, I. Mas há que se ter ciência de que existe diferença no
grau de vulnerabilidade entre os consumidores, ou seja, há consumidores ainda
mais vulneráveis que outros. A essa vulnerabilidade específica é dado o nome de
hipossuficiência. Assim apregoa Grinover:
“[...] entre todos os que são vulneráveis, há outros cuja
vulnerabilidade é superior à média. São os consumidores ignorantes
e de pouco conhecimento, de idade pequena ou avançada, de saúde
frágil, bem como aqueles cuja posição social não lhes permite avaliar
com adequação o produto ou serviço que estão adquirindo. Em
resumo: são os consumidores hipossuficientes.” (GRINOVER, 2000,
p. 313).

Segundo Rogerio de Oliveira Souza, a hipossuficiência se apresenta como
um conceito de direito material e não processual, embora somente possa ser
averiguada dentro de uma relação jurídica processual. A hipossuficiência tem
relação direta com as condições pessoais da parte consumidora, devendo ser
perquirida junto às suas próprias condições de vida, ou seja, situação social,
econômica e cultural, de molde a possibilitar o preenchimento do conceito. A
investigação,

no

entanto,

se

desenvolve

dentro

do

processo,

inexistindo

procedimento específico e autônomo que demonstre ao Juiz tal condição, valendo
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apenas para o fim de demonstrar ao julgador a existência de um dos elementos que
autorizam o deferimento da inversão da carga probatória processual. (SOUZA, 2008,
p.91-92).
Importante fazer alusão à hipossuficiência técnica (ou de informação), que
ocorre quando o consumidor adquire produto, serviço ou pactua contrato sem
possuir conhecimentos específicos acerca, e, portanto, assume papel de “presa
fácil” para seu fornecedor, que pode fazer uso da falta de conhecimentos técnicos
para enganar o consumidor quanto à utilidade, qualidade ou abrangência do contrato
firmado referente ao produto ou serviço prestado. A base legal para a
hipossuficiência técnica é encontrada no CDC, nos incisos II, III e IV do artigo 6º,
que asseguram o direito à informação juntamente com o art. 54, parágrafo 3º,
quando de contrato de adesão, que preza pela clareza dos termos contidos no
contrato.
Válido mencionar célebre doutrina de Paulo Luiz Neto Lôbo:
“O aderente encontra-se na situação de parte mais fraca por não
compartilhar do poder de predispor as condições gerais. A debilidade
fática do aderente decorre de fatores adicionais que não podem ser
desprezados: normalmente, não se apercebe das condições que lhe
são desfavoráveis, por estarem disseminadas no texto extenso ou
compacto do contrato ou do documento preliminar; ou por estarem
redigidas em termos técnicos; ou por estarem impressas em
caracteres minúsculos, induzindo a desnecessidade da leitura; ou por
não dispor de tempo para ler e refletir; ou por confiar pura e
simplesmente no conteúdo equitativo do texto”. (LÔBO, 1991, p. 70).

A inversão ou não do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC, depende
da análise de requisitos básicos, sejam eles verossimilhança das alegações e
hipossuficiência do consumidor, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios
peculiares de cada caso concreto.
Há casos em que prestadoras de serviço privado de saúde redigem cláusulas
de alto teor técnico, sabendo que é impróprio e inacessível para seu público alvo de
consumidores, de modo a confundir ou fazer com que o consumidor não entenda
sobre o que o texto diz respeito. E para combater tal vínculo contratual predatório e
impregnado de desequilíbrio é que se faz de suma importância a inversão do ônus
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da prova em desfavor ao fornecedor, por este ter redigido os termos rebuscados ou
altamente técnicos, sendo de maneira maliciosa, ou não.
2. DOENÇAS PREEXISTENTES E ABUSO
Os planos e seguros de saúde, com amparo na Lei 9.656/1988 passaram a
excluir de sua cobertura o tratamento de doenças que são consideradas
preexistentes no momento de contratação do plano. De acordo com o artigo 11 da
referida Lei é legítima tal exclusão desde que o período de carência não perdure
mais do que 24 meses, este pra no qual não haverá cobertura no plano para a
doença preexistente é denominado prazo de carência. As operadoras costumam
exigir uma declaração de saúde dos consumidores no momento de contratação do
plano, nesta deverá ser indicado as doenças que estes possuem antes de entrar no
plano.
A definição do que podem ser consideradas doenças preexistentes tem
gerado muitas discussões, uma vez que seu conceito não foi definido em lei. Para
dar solução a este conflito a Agência Nacional de Saúde elaborou um conceito,
segundo o qual: doenças e lesões preexistentes - DLP - são aquelas que o
consumidor ou seu responsável saiba ser portador, na época da contratação do
plano de saúde. (GUIA ANS, 2005, p.18).
Entretanto a definição não foi satisfatória e recebeu muitas críticas, pois
qualquer doença pode ser considerada como preexistente, por permanecerem em
estágio inicial por um longo tempo. Na visão de Marques e Schmitt esse fator tem
levado a jurisprudência a considerar como abusivas as cláusulas que excluem a
cobertura de doenças preexistentes:
A jurisprudência considerou abusiva esta cláusula de exclusão
justamente por sua generalidade, porque fora os acidentes toda e
qualquer doença pode-se dizer e provar medicamente ser
preexistente, por congênita, genética ou em estágio inicial por muito
tempo. (MARQUES E SCHMITT, 2008, p.58).

Deve-se ressaltar que esse entendimento possibilita que toda cláusula que
exclua o tratamento de doença preexistente possa ser excluída, visto que pode ser
provado que qualquer doença é preexistente. Nesse contexto ganha importância a
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declaração de saúde que é o instrumento por meio do qual o consumidor informará
as doenças que entende possuir antes de entrar no plano de saúde.
2.1 Da declaração de saúde
No momento da contratação do plano de saúde as operadoras exigem dos
consumidores uma declaração de saúde, nesta devem constar as doenças que o
consumidor sabe possuir, as quais enfrentarão um prazo de carência para somente
depois entrar na cobertura do plano de saúde.
A declaração deve ser preenchida pelo próprio consumidor e de acordo com a
ANS “deverá fazer referência, exclusivamente, a doenças ou lesões das quais o
consumidor saiba ser portador no momento da contratação. Não são permitidas
perguntas sobre sintomas ou uso de medicamentos”. (GUIA ANS, 2005, p.16).
O consumidor tem o direito de receber orientação médica para preencher a
declaração de saúde, sendo dever da operadora indicar um médico, sem ônus
financeiro para o consumidor, caso este deseje optar por outro profissional de sua
escolha, deverá arcar com os custos. (GUIA ANS, 2005, p.16).
A necessidade de o consumidor receber orientação para o preenchimento da
declaração de saúde, esta relacionada com o alto teor técnico da declaração, em
especial quanto aos nomes de determinadas doenças que podem levar o
consumidor, ainda que tenha o conhecimento de ser portador de uma doença, a não
reconhecê-la como foi nomeada na declaração e em consequência a preencher
erroneamente a mesma.

2.3 Prazo de carência
De acordo com a ANS carência é o período em que o consumidor não tem
direito a algumas coberturas após a contratação do plano. (Guia ANS, 2005, p.12).
Ao contratar com uma operadora de planos de saúde há um prazo de carência geral
que envolve consultas, exames e procedimentos, este prazo é de 180 dias e esta
previsto no art.12, V, b, da lei 9656 de 1998. É preciso ressaltar que este prazo é
para as doenças que se manifestem após a contratação do plano.
No caso de doenças preexistentes a situação é completamente diferente,
estas doenças receberão cobertura parcial pelo prazo de 24 meses, isto é, quanto a
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elas o consumidor só poderá ser custeado pelo plano nos casos de urgência ou
emergência. Após o período de carência a cobertura quanto a essas doenças
deverá ser total. A ANS estabeleceu tal entendimento e afirmou os procedimentos
que estão excluídos durante a carência:
Neste período, pode haver exclusão da cobertura de eventos
cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta
complexidade relacionados diretamente às doenças ou lesões
preexistentes. Os demais procedimentos para as doenças ou lesões
preexistentes (consultas e diversos exames) serão cobertos pela
operadora, de acordo com o tipo de plano contratado, após o
cumprimento dos prazos de carência. Após os 24 meses, será
integral a cobertura prevista na legislação e no contrato. (GUIA ANS,
2005, p.19)

Brandão ressalta o que as operadoras devem provar para poder estabelecer o
prazo de carência de 24 meses:
Atualmente, o prazo máximo de carência de até 24 meses somente
pode ser imposto pelas empresas de planos de saúde se estas
comprovarem: (i) que a doença efetivamente era preexistente à
contratação do plano e (ii) que o consumidor sabia de sua condição e
ocultou tal fato no momento da contratação. (BRANDÃO, 2011, p.1)

Ao estabelecer a necessidade de conhecimento do consumidor de que possui
doença preexistente à contratação do plano para que esta possa receber prazo de
carência diferenciado, é estabelecido uma tutela melhor ao consumidor, visto que
este deverá ter conhecimento claro de quais doenças irão enfrentar um período
maior de carência.

2.4 Opções do consumidor ao possuir doenças preexistentes
No momento da constatação da doença preexistente, duas são as opções do
consumidor, ou respeita o referido prazo de carência de 2 anos, o qual é autorizado
pela lei e não poderá realizar procedimentos complexos custeados pelo plano com a
exceção dos casos de urgência e emergência, ou paga um agravo na mensalidade,
para compensar a utilização por essa doença anterior, a Agência Nacional de Saúde
define o agravo como:

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

171

É um acréscimo no valor da mensalidade do plano de saúde do
portador de doença ou lesão preexistente. Esse acréscimo será
proporcional à cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta
tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados à
doença ou lesão preexistente. Para os consumidores que tenham
feito a opção de agravo, sua cobertura médica será irrestrita, nos
termos da legislação, após cumpridos os prazos de carência. (GUIA
ANS, 2005, p.16)

Ao optar pelo agravo o consumidor enfrentará com relação às doenças
preexistentes o mesmo prazo geral de carência, que é de 180 dias, no entanto tal
alternativa tem sido rara no Brasil, muitas vezes em virtude da falta de informação
dos consumidores quanto a essa possibilidade. Na visão de Rizzatto Nunes, os
consumidores possuem o direito de ser informado, e este direito surge com a
obrigação dos fornecedores de informar, assinala referido autor que o Código de
Defesa do Consumidor prevê a obrigatoriedade do fornecedor de prestar
informações. (RIZZATTO, 2012, p. 99-100).
Dessa forma no momento da constatação da doença preexistente, os planos
e seguros de saúde têm o dever de informar os consumidores acerca das duas
possibilidades, a de receber um prazo maior de carência e a de pagar um agravo, o
que não tem ocorrido na pratica.

2.5 Boa-fé e ônus de provar a doença preexistente
Ressalta-se que o consumidor ocupa uma posição de vulnerabilidade, ou
seja, é a parte mais fraca da relação contratual, e muitas vezes em virtude de sua
hipossuficiência não possui conhecimento técnico para preencher a declaração de
saúde, por isso as operadoras são obrigadas a fornecer um profissional da área
médica para orientá-los no preenchimento. No entanto, caso não recebam esse
auxílio, presume-se a boa-fé objetiva do consumidor quanto ao conteúdo da
declaração

de

saúde,

Rizzatto

Nunes

compreende

a

boa-fé

como

um

comportamento fiel, leal, das partes contratantes que agem com respeito uma com
relação a outra, atuando sem abuso, sem causar lesão a ninguém para buscar o fim
colimado no contrato. (RIZZATTO, 2012, p.181)
O princípio da boa-fé também foi aplicado na medida em que há uma inversão
do ônus da prova, portanto, cabe às operadoras não apenas provar que o
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consumidor possuía doenças preexistentes, mas também é preciso provar que ele
tinha ciência de ter essas doenças. Esse é o entendimento de Marques e Schmitt:
Importante destacar que a aplicação do CDC às cláusulas de
exclusão de doenças preexistentes não só tornou algumas delas
ineficazes, por abusivas e nulas, mas determinou a inversão ex vi
lege do ônus de provar que a aquela doença era preexistente e que o
consumidor dela sabia. Como as empresas de praxe não exigem
exames médicos detalhados para a inclusão dos consumidores,
prevalece a presunção de boa-fé do consumidor. (MARQUES E
SCHMITT, 2008, p.58)

A inversão do ônus da prova traz inegável benefício ao consumidor, uma vez
que, em consequência de sua não teriam condições de provar que a fornecedora de
serviços atuou de modo ilegal, dessa forma o princípio da boa-fé do consumidor
estabeleceu aos fornecedores de produtos e serviços o ônus da prova, em
consequência da hipossuficiência do consumidor.

3. PROCESSO ADMINISTRATIVO
De acordo com o art.15 RN 162/2007, quando a operadora tiver suspeita de
fraude na declaração de saúde do consumidor quanto à omissão de uma doença
preexistente, inicialmente é necessário entrar em contato com o consumidor e
oferecer a este: cobertura parcial temporária até completar o período de carência de
24 meses; a possibilidade de pagar um agravo e continuar com cobertura integral;
ou solicitar a abertura de um processo administrativo junto a ANS para provar a
existência de fraude. Pedro Duarte ainda ressalta que “enquanto o processo não for
apreciado em caráter definitivo, a mera suposição de fraude contratual não poderá
dar azo a negativas de cobertura ou rescisão unilateral do contrato”. (DUARTE,
2012, p.1)
Somente serão aceitos processos administrativos de alegação de doenças
preexistentes

que

possam

gerar

necessidade

de

procedimentos

de

alta

complexidade, como eventos cirúrgicos e leitos de alta tecnologia, assim está
previsto no art.16 da referida resolução.
Uma vez provada a fraude do consumidor com o fim do processo
administrativo, a operadora poderá suspender ou rescindir o contrato e ainda cobrar
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os valores gastos com a doença ou lesão preexistente enquanto esta devia receber
cobertura limitada temporária, de acordo com o art. 28 da RN 162/2007 somente o
beneficiário que foi parte no processo administrativo pode sofrer estas sanções.
4. JURISPRUDÊNCIA
A apelação cível 94206/2014 (TJMT; APL 94206/2014; Poconé; Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges; Julg. 15/10/2014; DJMT 20/10/2014; Pág. 74-75)
representa o entendimento que tem predominado na jurisprudência brasileira e está
de acordo com o defendido ao longo deste artigo. Nesse caso concreto a empresa
fornecedora de plano de saúde recusou a realização de uma intervenção cirúrgica
sob a alegação de se tratar de doença preexistente, que por sua vez ainda não teve
o prazo de carência esgotado.
No entanto, foi comprovado que a empresa não exigiu a realização de
exames no momento da contratação do plano e nem conseguiu provar que o
consumidor agiu de má-fé, ou seja, atuou com a intenção de obter proveito próprio
em prejuízo da fornecedora.
Dessa forma, o julgado se mostra correto, uma vez que conforme analisado
neste artigo, cabe à operadora de planos e seguros de saúde o ônus de provar que
o consumidor atuou de má-fé, fato que a fornecedora não conseguiu provar.
CONCLUSÃO
Até junho do ano de 2014, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
constatara a existência de mais de cinquenta milhões de pessoas usuárias de
planos privados de assistência à saúde, sendo esses consumidores atendidos pelas
1.248 operadoras existentes no país.
Da totalidade de reclamações feitas ao Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor, mais de um quarto são destinadas aos planos privados de assistência
à saúde, que, então, lideram o ranking de queixas feitas pelo consumidor.
Depreende-se, portanto, que apesar da enorme quantidade de oferta, a qualidade
oferecida pelas operadoras de planos privados de saúde não é nada satisfatória.
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Parte da insatisfação dos consumidores para com seus respectivos planos
advém do fato de que os fornecedores, no momento em que redigem os contratos
de adesão, os fazem impregnados de cláusulas maculadas por arbitrariedade.
Apesar de se haver legislação ampla, instituída a partir dos anos 90, para
cuidar dos contratos privados de assistência à saúde, ainda são comuns e
constantes os abusos cometidos pelos fornecedores desta espécie de serviço, que
vitimizam os consumidores, que são polo vulnerável da relação.
Diante de tal problemática é que medidas administrativas e judiciais fazem-se
cabíveis para que se solucione a questão das cláusulas abusivas. Importante
salientar que pouco importa a intenção de dolo para que seja classificada como
abusiva prática contratual cometida pelo fornecedor; prática que é de acordo com a
responsabilidade objetiva. Basta que ocorra, portanto, comprometimento do
equilíbrio contratual para que a abusividade seja em si caracterizada, e a nulidade
de pleno direito possa ser reclamada por meio de ações revisionais do contrato ou
de ações administrativas junto à ANS.
A Constituição Federal garante ao consumidor lesado o direito de defesa
quanto a qualquer cláusula abusiva praticada em contrato de adesão. Observa-se
que a defesa do consumidor é um direito humano fundamental previsto no inciso
XXXII do artigo 5º, bem como um dos princípios gerais correspondentes à atividade
econômica - artigo 170, V.
Por fim, quanto às doenças preexistentes, caso a perícia médica fosse
obrigatória, os critérios de sua identificação seriam mais precisos, ocasionando
menor número de demandas judiciais para discutir o tema. Ao invés do subjetivismo
atinente à declaração de má fé, existiriam meios de identificação objetivos baseados
em exames diagnósticos. O próprio conceito de doença preexistente se modificaria,
deixando de ser aquela que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser
portador no momento da contratação. Ao invés disso, as doenças preexistentes
passariam a ser aquelas que puderem ser identificadas através de perícia médica
realizada no momento da contratação.

REFERÊNCIAS

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

175

ANS - Agência Nacional de Saúde, Guia. Carência, Doenças e lesões
preexistentes, preenchimento da declaração de saúde, 2005, disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_carencia_doenca_urgencia.pdf.
ANS - RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 162, DE 17 DE OUTUBRO DE 2007,
disponível
em:
http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=Te
xtoLei&format=raw&id=1223 Acesso em: 22 out. 2014.
BENJAMIM, Antonio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor. 2ª tiragem, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008.
BRANDÃO, Luciano Correia Bueno. Planos de saúde e a negativa de cobertura
por doenças preexistentes. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2909, 19 jun.
2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/19359>. Acesso em: 20 out. 2014.
DUARTE, Pedro. Os planos de saúde e os casos de doenças preexistentes.
2012. Disponível em: < http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-planos-desa%C3%BAde-e-os-casos-de-doen%C3%A7as-preexistentes >. Acesso em: 22 out.
2014.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol.3, 10ª edição, Editora
Saraiva, 2013.
GRINOVER, Ada Pellegrini; et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2000.
LÔBO, Paulo Luiz Neto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas.
São Paulo: Saraiva, 1991.
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, O
novo regime das relações contratuais. 4ª ed., revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
MARQUES, Cláudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck. Visões sobre os planos
de saúde privada e o Código de Defesa do Consumidor, 2008. Disponível em: <
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/24753-24755-1-PB.pdf >.
MONTEIRO, Sonia Maria, Planos de saúde, Aspectos controvertidos, Contrato
Coletivo,
disponível
em:
<
http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/6/judi
cializacaodasaude_471.pdf >.
NUNES, Rizzato, Curso de direito do consumidor, 7ª edição, editora saraiva,
2012.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

176

RODRIGUES, Raoni. Doença preexistente nos planos de saúde. Jus Navigandi,
Teresina,
ano
18,
n.
3506,
5
fev.
2013.
Disponível
em:
<
http://jus.com.br/artigos/23649 >. Acesso em: 20 out. 2014.
SOUZA, Rogerio de Oliveira; et. al. Revista da Escola da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro, volume 7, nº 8. Número Especial 2004. Anais dos Seminários
EMERJ: Debate ao Novo Código Civil, parte II. Disponível em: <
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista28/revista28_sumario.h
tm >.
TJMT; APL 94206/2014; Poconé; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg.
15/10/2014;
DJMT
20/10/2014;
Pág.
74
disponível
em:
http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/9401-2014.pdf. Acesso em: 28 out. 2014.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

177

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

178

A DELONGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELAS OPERADORAS DE
PLANO DE SAÚDE À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GT 8- IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE LONDRINA 31.
ESTEFÂNIA BUENO DO AMARAL
RESUMO
Discorre sobre a dificuldade encontrada pelos consumidores conveniados de planos
de saúde para marcar consultas e procedimentos médicos dentro de um prazo
razoável. Analisa o grau de influência social exercido pelas operadoras de plano de
saúde mediante avaliação do número de contratantes. Constata a inobservância e o
desrespeito às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ao
Código de Defesa do Consumidor (CDC) pelas operadoras e médicos conveniados.
Concluiu pela necessidade de atuação efetiva da ANS e do Poder Judiciário a fim de
obstar o cometimento de tais práticas abusivas.
PALAVRAS-CHAVE: planos de saúde; delonga; consultas médicas; direito
consumidor.
ABSTRACT
Discusses the difficulty of the insured consumers from health plans to make
appointments and medical procedures within a reasonable time. Analyzes the degree
of social influence exerted by issuers of health insurance by evaluating the number of
contractors. Notes to disregard and disrespect the rules of the National Health
Agency (ANS) and Code of Consumer Protection (CDC) by the operators and
insured physicians. Identified a need for effective actuation of the ANS and the
judiciary in order to prevent the commission of such abuses.
KEYWORDS: health plans; delay; medical appointments; consumer rights.

31

Trabalho desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa "Irregularidades na Prestação de Serviços
Públicos: uma Análise das Práticas Ilícitas à Luz do Código de Defesa do Consumidor na Região de
Londrina", da Universidade Estadual de Londrina, sob a orientação da Profª. Mrª. Têmis Chenso da
Silva Rabello Pedroso.
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Introdução
Bem jurídico tutelado constitucionalmente, a saúde é fonte de preocupação
constante das famílias brasileiras. Diante da infame estrutura da saúde pública no
Brasil, em que a falta de medicamentos, de leitos para doentes, de médicos e de
equipamentos hospitalares é recorrente, milhares de brasileiros recorrem à
contratação de planos de saúde como forma de terem a garantia de que quando
adoecerem irão dispor de respaldo pronto, célere e necessário dos médicos
conveniados, usufruindo de todo o complexo hospitalar adequado. Contudo, tem
sido evidente o desrespeito das operadoras dos planos de saúde e dos médicos a
ela conveniados, às normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e ao
Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os pacientes têm encontrado inúmeras
dificuldades, sobretudo no que diz respeito ao tempo de espera exorbitante para
consultas e procedimentos médicos.
Desenvolvimento
Plano de saúde é o contrato firmado entre o particular ou pessoa jurídica (na posição
de representante de um grupo de particulares) e as empresas operadoras que,
mediante o pagamento periódico ou de determinada quantia pelos primeiros, é
garantido o tratamento médico-hospitalar pelas segundas, em momentos posteriores
de enfermidade. É contrato aleatório, cuja contraprestação principal do fornecedor
fica a depender da ocorrência de evento futuro e incerto (MARQUES, 2011). Cabe
ressaltar que por beneficiário entende-se todo aquele que é titular ou dependente
em contrato assinado com a operadora de plano privado de assistência médicohospitalar e/ou odontológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
De acordo com dados fornecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), no primeiro trimestre de 2014 o número de beneficiários de planos de saúde
era de 59 milhões (ANS, 2014). Tal número é expressivo, representando cerca de
29% da população brasileira que busca se assegurar de que terá atendimento
médico e hospitalar de qualidade em momentos de doença futuros.
Ao celebrar o contrato com as operadoras, pagando determinada quantia o indivíduo
procura certificar-se de que diante de uma necessidade futura terá respaldo pronto e
eficaz dos profissionais de medicina e dos hospitais conveniados.
A efetiva cobertura (reembolso) dos riscos futuros à sua saúde
e de seus dependentes, a adequada prestação direta ou
indireta dos serviços de assistência médica (pré-pagamento) é
o que objetivam os consumidores que contratam com estas
empresas. Para atingir este objetivo, os consumidores
manterão relações de convivência e dependência com os
fornecedores desses serviços de saúde por anos (...).
(MARQUES, 2011).

Tais contratos são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
Vinculada ao Ministério da Saúde, a autarquia tem como objetivo promover a defesa
do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras
setoriais e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país (ANS,
2014). Periodicamente realiza pesquisas com o intuito de verificar as condições do
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setor, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, à qualidade e à satisfação dos
consumidores em relação ao serviço prestado.
Um dos aspectos que demanda maior atenção do poder público é no que tange à
dificuldade encontrada pelos pacientes em marcar consultas. Em 2011, com o intuito
de obstar os abusos já encontrados na época, a ANS expediu a Resolução
Normativa – RN n.º 259 estabelecendo prazos de acordo com as especialidades
médicas para que o serviço fosse prestado. Tal resolução prevê, por exemplo, o
prazo máximo de sete dias de espera para que o consumidor seja consultado por
especialistas das áreas de ginecologia, pediatria, obstetrícia, dentre outras.
Contudo, de acordo com dados fornecidos pela imprensa brasileira, no ano de 2012,
no Estado de São Paulo, em menos de um mês foram recebidas pela Proteste
(Associação de Consumidores) em parceira com APM (Associação Paulista de
Medicina), 423 reclamações, sendo que 28% delas eram referentes à demora no
agendamento de consultas (UOL, 2012). Há, portanto, total ineficácia da norma
acima referida. Cabe salientar que não há problemas pontuais. O impasse se faz
presente em diversas operadoras e nas distintas áreas médicas.
A questão que se faz presente translada entre a falta de poder coercitivo da ANS e o
total desrespeito às normas do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro (CDC).
Por óbvio, a relação entre os pacientes, a operadora e os médicos conveniados é
terminantemente consumeirista, com a prestação de serviço pelos segundos,
mediante remuneração paga pelos primeiros. É o que dispõe o parágrafo segundo
do artigo terceiro do CDC: “§2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(CDC,1990). Ademais, a prestação do serviço deve ser célere, eficaz e segura. Isto
é, rapidez e cautela no fornecimento em consonância com o cumprimento de sua
finalidade.
Resultados e Discussão
Desta forma, com a aplicação do CDC a estes contratos é garantido o direito do
consumidor de ser protegido de práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de serviços (art. 6º, IV do CDC). No caso em tela é possível notar que
a prestação do serviço não tem se mostrado adequada, de modo que há um
desrespeito não só às normas impostas pela ANS, mas também à legislação
consumerista. Inúmeros são os casos de pacientes que entram com ações
pleiteando o ressarcimento pelos danos advindos da prestação falha.
PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO AGEDAMENTO DE
CONSULTAS. DANOS MORAIS. Verossimilhança na alegação.
Consumidora que se valeu, por reiteradas vezes, de atendimento
para o filho recém-nascido em rede pública. Hipossuficiência.
Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Ausência de
demonstração, pela operadora, de médicos credenciados com
disponibilidade de atendimento. Regulação da matéria pelo art. 3º,
RN nº 259/2011, ANS. Atendimento pediátrico em até 7 (sete) dias
não cumprido. Demora no agendamento que equivale à negativa de
cobertura. Danos morais configurados. Frustração da expectativa de
mãe que contratou plano dois meses após o nascimento do filho
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justamente para não ser necessário atendimento, que no caso de
recém-nascido é periódico, em rede pública, com todos seus
percalços. Indenização no valor de R$10.000,00. Recurso
parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00439758620118260002 SP
0043975-86.2011.8.26.0002, Relator: Mary Grün, Data de
Julgamento: 11/07/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 11/07/2014).

A prestação correta, digna e adequada do serviço contratado é direito adquirido do
consumidor que acordou com as operadoras de planos de saúde e indiretamente
com os médicos associados. É o que assegura a Constituição Federal Brasileira de
1988, em seu artigo 170, inciso V, através da imposição do dever de observância da
defesa do consumidor.
As ações e serviços de saúde são de relevância pública, por isso
ficam inteiramente sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle
do Poder Público, nos termos da lei, a que cabe executá-los
diretamente ou por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado. Se a Constituição atribui ao Poder Público o controle das
ações e serviços de saúde, significa que sobre tais ações e serviços
tem ele integral poder de dominação, que é o sentido do termo
controle, mormente quando aparece ao lado da palavra fiscalização
(DA SILVA, 2013).

Diante disso, é indispensável uma atuação contundente do Estado e dos próprios
consumidores a fim de reverter essa situação. Trata-se de um serviço de
descomunal importância para a sociedade, tendo em vista a inviolabilidade do direito
à vida e à dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurados.
Conclusão
Diante deste cenário, é imprescindível a tomada de providências por parte das
autoridades competentes. É preciso um olhar atento, através de medidas
fiscalizatórias efetivas e a imposição de sanções concretas pelos membros da ANS
e pelo Poder Judiciário, mediante denúncias realizadas pelos próprios
consumidores. Propõe-se a elaboração de uma reestruturação, não só legislativa,
mas também no sistema de execução das normas, atrelada uma tentativa de
conciliação entre os interesses de todas partes, atentando-se aos problemas
enfrentados pelos pacientes, médicos e pelas operadoras. Há a necessidade de
uma atuação mais efetiva do Estado a fim de buscar uma solução digna a todos.
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A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS EM LONDRINA PARA A
CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À MORADIA ADEQUADA
THE EFFECTIVENESS OF THE HOUSING PROGRAMS IN THE CITY OF
LONDRINA TO ACHIEVE THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING
DEÍSE CAMARGO MAITO, MIRELLA ARNEIRO SAMAHÁ DE FARIA
Professor orientador Miguel Etinguer
Vinculação ao Projeto de Pesquisa Direito à Moradia
Resumo: A presente pesquisa tem o objetivo de verificar a efetividade dos
Programas Habitacionais na região metropolitana de Londrina e, para tanto, prevê a
execução de três etapas: a pesquisa sobre o déficit habitacional, a pesquisa sobre
quais localidades os programas habitacionais foram desenvolvidos na cidade de
Londrina e Cambé e quais locais serão pesquisados e, por fim, a análise de um
questionário a ser aplicado nos locais escolhidos e sua relação com a efetivação da
moradia. A pesquisa do déficit habitacional consiste na aferição em nível nacional,
estadual e dos municípios de Londrina e Cambé, para que se possa ter uma base
das necessidades habitacionais com as quais a pesquisa lidou. Após isso, a
pesquisa junto aos órgãos públicos de Londrina foi feita a fim de se verificar onde os
programas habitacionais foram executados. Com estes dados em mãos, escolheuse o Conjunto Residencial Vista Bela, o Conjunto Novo Horizonte II em Londrina e o
conjunto Habitar Brasil em Cambé, que atendem a população de 0 a 3 salários
mínimos, onde será feita a aplicação do questionário, que, por sua vez, foi elaborado
tendo-se como base o conceito de direito à moradia adequada, concebido pela
Relatoria Especial da ONU Pelo Direito à Moradia, um parâmetro internacional para
a aferição deste direito. A finalização do projeto de pesquisa consistirá na aplicação
do questionário ao referido local e também outros que serão posteriormente
escolhidos, mas, por ora, já se é possível demonstrar os resultados obtidos nesta
etapa de pesquisa.
Palavras-chave: Direito à Moradia Adequada; Déficit Habitacional; Programas
Habitacionais.
Abstract: This survey aims verify the effectiveness of housing programs in
metropolitan region of Londrina, which was done in three steps: the survey of
housing deficit, the survey of which places in Londrina the housing programs was
executed and which will be researched and, finally, the elaboration of a questionnaire
to be applied at the chosen place. The housing deficit survey consists on its measure
in national, state, metropolitan region and municipal levels, to have dates to support
the housing needs which the survey works with. After that, the survey in public
bodies of Londrina was done to verify where the housing programs was executed.
With those dates, the housing complex Vista Bela and Novo Horizonte II were
chosen in Londrina, and the housing complex Habitar Brasil in Cambé, all those
destined to people which earns from 0 to 3 minimum wages, where the questionnaire
will be applied. This questionnaire was elaborated according to the concept of
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adequate housing, defined by the United Nations Special Rapporteur on the Right to
Adequate Housing, an international parameter to measure the effectiveness of
housing right. The finalization of the project will be the application of the
questionnaire in Vista Bela and other places that will be chosen, but, at this time, it is
possible to show the results of this survey stage.
Keywords: Adequated Housig Right; Housing Deficit; Housing Programs.
Introdução
O objetivo da presente pesquisa é verificar se o direito à moradia foi realmente
efetivado na cidade de Londrina e Cambé com a execução dos programas
habitacionais aplicados na região. Para tanto, a pesquisa se concentrou, em um
primeiro momento, a definir e demonstrar os dados do déficit habitacional a nível
nacional, estadual, da região metropolitana e municipal, a fim de saber qual a
realidade que se está lidando.
Posteriormente, buscou-se verificar, junto aos órgãos públicos municipais, em quais
locais os programas habitacionais foram executados e onde a pesquisa deveria se
pautar.
Por fim, como finalização desta etapa da pesquisa, que será analisada no presente
trabalho, elaborou-se um questionário a ser aplicado, primeiramente neste local
escolhido, de modo que este questionário utilizou como base conceitos elaborados
pela Relatoria Especial do Direito à Moradia Adequada, parâmetro internacional da
aferição deste direito, que será oportunamente exposto.
Desenvolvimento
A elaboração do questionário se deu, primeiramente, com a pesquisa documental e
bibliográfica a fim de identificar quais parâmetros seriam utilizados para a feitura da
pesquisa. Neste âmbito, foram pesquisados os documentos produzidos pela
Relatoria Especial da ONU Pelo Direito à Moradia Adequada, que estabeleceu os
parâmetros internacionais para a concretização do direito à moradia adequada, que
permitiram a confecção do questionário.
Após a elaboração ocorreu-se um estudo sobre quais aspectos seriam necessários
analisar sobre o direito à moradia. Como parâmetro para a concretização deste
direito, no âmbito internacional, criou-se o conceito de direito à moradia adequada,
que, de acordo com Raquel ROLNIK (2014, p. 27), é o direito à moradia relacionado
a um adequado padrão de vida, de modo que a moradia não pode ser um fim em si
mesmo. Para a relatoria da ONU e para o Direito à Moradia Adequada (ONU, 2012),
o direito em questão deve incluir: segurança da posse, sem que os habitantes
sofram com o medo de remoção, ameaças indevidas ou inesperadas;
disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos; o custo para a
aquisição ou aluguel da moradia deve ser acessível, bem como os serviços
inerentes a ela; a moradia deve apresentar boas condições de proteção contra
intempéries climáticas e qualquer outro fator que ponha em risco a saúde e a vida
das pessoas; a moradia deve estar em local que ofereça oportunidades de
desenvolvimento econômico, cultural e social; a forma de construir a moradia e os
materiais utilizados na construção devem expressar tanto a identidade e diversidade
cultural dos moradores e, ainda, a moradia deve ser adequada aos portadores de
deficiência.
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Desta forma, os questionários foram elaborados com perguntas objetivas, todas elas
baseadas no conceito de direito à moradia adequada, que serão respondidas pelos
participantes da pesquisa, envolvendo vários parâmetros: a segurança jurídica da
posse, a qualidade da construção, o acesso à infraestrutura (esgoto, saneamento,
coleta de lixo), o acesso a serviços sociais públicos e a inserção econômico-social.
Os questionários já foram aplicados algumas vezes e, com eles, já se obtiveram
alguns resultados parciais.
Nas primeiras aplicações dos questionários, após a realização de testes prévios,
uma equipe de alunos, professores e colaboradores reuniram-se com o destino ao
Bairro Vista Bela em Londrina em busca da verificação do direito à moradia
viabilizado pelo programa MCMV. Na pesquisa de campo os moradores dos
condomínios, de forma receptiva, responderam as questões sem grandes
dificuldades, mostrando a princípio, de modo geral, um certo contentamento com o
programa, devido o fato de que a maioria dos habitantes não possuíam a casa
própria.
Em relação à segurança jurídica da posse, percebe-se que os moradores não têm
muitas informações e muitos alegam não possuir em mãos documentos necessários
que os garantem como proprietários dos imóveis adquiridos. Quanto ao tempo de
espera pelo atendimento do programa, verifica-se uma variável dentro de um a dois
anos. Ao se analisar a qualidade da construção, tem-se verificado opiniões
negativas. Em relação ao acesso aos serviços sociais públicos, percebe-se
caminhar de forma lenta, contendo poucos equipamentos disponíveis à população.
Não se observa reclamações relevantes quanto à infraestrutura, contudo, analisaram
de forma negativa a questão da segurança pública.
Contempla-se uma junção de culturas e costumes, perceptível aos próprios
moradores que se sentem incomodados, porém ainda não se pode chegar a
conclusões concretas, justamente pela pesquisa ter abordado ainda pequena
parcela do número total de moradores a serem entrevistados, com base nos estudos
estatísticos levantados pelo projeto.
Conclusões
As pesquisas sobre o déficit habitacional, feitas de um modo abrangente, incluindo
os dados referentes ao Brasil, estado do Paraná, cidades de Londrina e Cambé,
quando forem finalizadas, podem permitir verificar a real amplitude do problema da
moradia. A tabulação dos dados sobre quais empreendimentos habitacionais foram
executados na região de Cambé e Londrina permitiram a identificação do universo a
ser estudado.
Sobre a efetivação do direito à moradia adequada, na região de Cambé e Londrina
pelos programas habitacionais, não se pode concluir com exatidão sua garantia
satisfatória, já que os questionários estão sendo aplicados, mas pode-se concluir
que os critérios utilizados na avaliação estão mostrando êxito e caminhando para tal.
Assim, somente após aplicação total dos questionários, tabulação dos dados e
análise, será possível verificar se o direito à moradia adequada pode ser atingido
com a execução dos programas habitacionais aplicados na região metropolitana de
Londrina.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A DESAPROPRIAÇÃO PARA
POLÍTICA URBANA
BEATRIZ DE LIMA NAKAMURA

Resumo: O estudo apresentado tem como objetivo abordar o direito de propriedade
e suas variações ao longo do tempo, passando de direito estritamente individual, até
chegar a sua concepção moderna, de direito coletivo. O dever constitucional de que
a propriedade deve obedecer sua função social é o instrumento que faz dela um
direito social. Tendo em vista o dever do proprietário quanto ao cumprimento da
função social, e a permissão por parte da legislação para que o Estado intervenha
na propriedade privada, a desapropriação é cabível quando baseada em um dos três
fundamentos: necessidade pública, utilidade pública, ou interesse social. A
Constituição Federal prevê que tal procedimento de transformação compulsória de
um bem de terceiro em propriedade pública, deve ser feito mediante indenização
prévia, justa e em dinheiro, no entanto, veremos neste trabalho, a possibilidade de
desapropriação com base no interesse social, chamada de desapropriação para
política urbana. Esta espécie de expropriação é utilizada quando a propriedade não
atende sua função social, descumprindo as exigências do Plano Diretor e deixando
de assegurar o bem-estar coletivo, e possui caráter sancionatório, revelado pelo fato
de possibilitar, neste caso, que a indenização seja paga em títulos de dívida pública.
As discussões acerca da aplicação desta espécie de desapropriação em face do
direito de propriedade e sua função social justificam a escolha e importância do tema
no ordenamento jurídico atual.
Palavras-chave: Propriedade. Função Social. Desapropriação para Política Urbana.
Desapropriação Sancionatória.
Abstract: The present study aims to broach Property Law and its variations along
time, beginning as a strictly individual right up until its most modern conception as a
social right. The Constitutional duty that says that the property should obey its social
role is what makes it a social right. Taking into consideration the owner’s duty to
comply with the social role and how the legislation allows the State to intervene on
private property, the expropriation becomes possible when based on one of the three
fundamentals: social need, public utility, or social interest. The Federal Constitution
foresees that such mandatory conversion procedure of someone’s property into
public property should be done upon previous rightful indemnity. However, as
presented in this work, there is the possibility of expropriation based on social
interest, known as urban policy expropriation. This type of expropriation is utilized
when the property in question is not being used to reach its social function, unfulfilling
the requirements established by the city’s Master Plan and not ensuring the collective
welfare, and this kind also possess punitive character, revealed by the possibility of
allowing, in this instance, the indemnity to be paid with public debt securities. The
debate around the applicability of this sort of expropriation in light of the property and
its social function justifies choosing and exploitation of this subject’s significance for
the current legal environment.
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Key-Words: Property. Social Function. Urban Policy Expropriation. Punitive
Expropriation.
Introdução: O direito de propriedade e seu fundamento jurídico sempre foi objeto de
estudo, uma vez que se trata de um fato histórico, cuja existência se deu antes
mesmo das normas que regem nossa sociedade. No Direito Romano, a idéia
preponderante acerca da propriedade era a de individualismo, corroborada pelo
sistema feudalista, e pela possibilidade de utilizar determinada área de terra para
produção de forma exclusiva e temporária.
Hoje, a configuração da propriedade é variável de acordo com o sistema político do
estado, assim, em países com inclinação ao socialismo há certa relativização da
propriedade privada, enquanto em países com vocação capitalista, subsiste este
direito.
No nosso ordenamento jurídico o direito de propriedade encontra-se previsto pela
Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, XXII), o que gerou uma verdadeira
transformação nos paradigmas do Estado Brasileiro. O direito privado foi
reestruturado, de forma que passou a se amparar nos princípios basilares do Estado
Democrático de Direito, como o da dignidade da pessoa humana.
Neste passo, percebe-se que o direito privado deu um passo rumo à sua
personalização, deixando para trás o caráter exclusivamente patrimonialista e
individualista, o que fica evidente com a elevação da função social da propriedade a
status de princípio constitucional (CF, art. 5º, XXIII, e art. 182, §2º).
Assim, a propriedade deixa de ser direito meramente individualista e passa a ser
considerada um direito social, vinculado à justiça social, na medida em que sua
função social deve ser cumprida para proporcionar uma convivência adequada. O
próprio Código Civil afasta a interpretação individualista do direito de propriedade
nos parágrafos do art. 1.228.
Dessa forma, temos que a função social passou a integrar a própria estrutura do
direito de propriedade, que pode ser exercido livremente, desde que à luz do
interesse público e bem-estar coletivo.
Ressalte-se, ainda, que os valores constitucionais de justiça social, dignidade da
pessoa humana, e interesse coletivo, próprios do direito público, geram efeitos no
direito privado, como no caso especial de perda da propriedade por desapropriação,
objeto de estudo deste trabalho.
A Constituição Federal prevê que a desapropriação pode ocorrer com fundamento
na necessidade, utilidade e interesse público, demonstrando a supremacia destes
fundamentos em face do direito de propriedade, e entre outras formas de
desapropriação, vale ressaltar a desapropriação sancionatória para política urbana,
que vincula diretamente o cumprimento da função social da propriedade à
desapropriação como forma de punir aqueles que não a observam.
Objetivando compreender o direito de propriedade num viés social, os princípios
constitucionais, e a forma de perda da propriedade por desapropriação serão
tratados de maneira contemporânea, a fim de que os fundamentos deste instituto
sejam assimilados.
Desenvolvimento: O direito de propriedade, expresso no art. 5º, XXII da
Constituição Federal, e art. 1.228 do Código Civil, se caracteriza por ser um direito
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absoluto no sentido de ter eficácia erga omnes, possibilitando que o proprietário
desfrute e disponha do bem como quiser, defendendo-o de quem quer que tente
possuí-lo injustamente, e ao mesmo tempo limitado, uma vez que seu exercício
encontra diversas limitações em princípios e leis, como a função social, e a proteção
ambiental, que podem ser visualizados no próprio art. 1.228, §§ 1º a 5º do CC/02.
Vê-se, portanto, que o direito de propriedade, atualmente, tem assumido um caráter
subjetivo, pois conforme exposto, não visa apenas os interesses individuais, mas
tutela também o interesse social. Desta forma, o direito de propriedade só será
plenamente assegurado na medida em que o proprietário observar o cumprimento
da função social desta.
A função social da propriedade, prevista na Carta Magna em seu art. 5º, XXIII, está
vinculada ao exercício do seu direito, que deve ser realizado em prol da sociedade,
impedindo que acarrete qualquer tipo de prejuízo ao bem-estar social. Ademais, a
função social da propriedade vai além da antiga necessidade de ser apenas
compatível com a destinação socioeconômica, e passa a abranger também o
respeito ao meio ambiente, ao trabalho humano, visando um uso efetivo e adequado
do bem para a sociedade (DINIZ, 2008). Neste passo, percebe-se que o direito de
propriedade é individual e social, buscando encontrar o justo meio entre a satisfação
individual e a observância do interesse público.
No que tange mais especificamente à função social da propriedade urbana, objeto
deste estudo, vê-se que o princípio está consagrado pelo art. 182, §2º da CF,
dispondo que a propriedade atenderá a sua função social na medida em que
observar as exigências estabelecidas no plano diretor do Município. A Constituição
vincula, assim, o cumprimento deste princípio à criação de lei municipal prevista no
Estatuto da Cidade, obrigatória nos municípios que se enquadrem nas hipóteses do
art. 41 do referido diploma legal (Lei nº. 10.257/01).
Conforme anteriormente exposto neste estudo, o direito de propriedade, ainda que
regularmente exercido e cumprida a sua função social é suscetível de
desapropriação, procedimento que gera a perda da propriedade (art. 1.275, V e art.
1.228, §3º, 1ª parte do CC), e consiste na ação do Estado de, compulsoriamente,
tornar público um bem que antes era de terceiro, mediante pagamento de
indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5º, XXIV; art. 182, §3º da CF).
O instituto da desapropriação, conforme expressa a Constituição, deve estar
fundamentado na necessidade pública, utilidade pública, ou interesse social, sempre
à luz do princípio da supremacia do interesse público e da função social da
propriedade. A espécie de desapropriação com base no primeiro fundamento ocorre
em estados de emergência, em que o Poder Público tem urgência na aquisição da
propriedade. Já o fundamento da utilidade pública, é utilizado quando não há
urgência, mas há conveniência, ou seja, apesar de não haver imprescindibilidade, é
a melhor solução (MAZZA, 2013), e está regulamentado pelo Decreto-Lei nº.
3.365/41, vale destacar que é pacífico na doutrina que o referido decreto aplica-se
também aos casos de desapropriação por necessidade pública.
A desapropriação fundamentada no interesse social, por sua vez, encontra respaldo
legal na Lei nº. 4.132/62, e conforme dispõe o art. 1º, tem o objetivo de “promover a
justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social”, seu
caráter é, portanto, de sanção, para aqueles que deixam de cumprir a função social
da propriedade.
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Diante disso, temos que a desapropriação para política urbana, é uma das espécies
de desapropriação fundada em interesse social, e de competência dos municípios. O
fundamento desta modalidade de expropriação surge em face da não observância
da função social da propriedade, deixando de atender as exigências do plano diretor,
aos reclamos da justiça social, da dignidade da pessoa humana, da proteção
ambiental, e do desenvolvimento sócio-econômico.
O caráter sancionatório dessa medida fica evidente no art. 182, §4º, III da
Constituição, que prevê forma de pagamento distinta das demais formas de
desapropriação, a indenização prévia, justa e em dinheiro, neste caso, dá lugar à
indenização em títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo
Senado, com prazo de até dez anos para resgate, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas.
Ressalte-se que a desapropriação para política urbana, conforme prevê o art. 182,
§4º da CF/88, só poderá ser efetuada pelo Município após três tentativas de
providências sem sucesso, quais sejam, a notificação exigindo o adequado
aproveitamento da propriedade; a ordem de parcelamento, utilização, ou edificação
compulsória; e a cobrança de IPTU progressivo no tempo, medidas regulamentadas
pelo Estatuto da Cidade nos artigos 5º a 8º, e apenas na hipótese destas medidas
não surtirem efeito, proceder-se-á à desapropriação para política urbana.
Conclusões: O estabelecimento da função social da propriedade como princípio a
ser seguido foi fundamental para que houvesse a socialização do direito de
propriedade como vemos atualmente. O cumprimento deste princípio está vinculado,
por sua vez, à elaboração do plano diretor do município, previsto na Lei nº.
10.257/01 (Estatuto da Cidade), neste passo, é possível dizer que a função social da
propriedade é atendida desde que obedecidas as exigências do plano diretor,
respeitadas as limitações legais impostas ao direito de propriedade, e observados os
princípios da dignidade da pessoa humana, da justiça social e do bem-estar coletivo.
Nesse aspecto, portanto, abre-se a possibilidade do interesse público se sobrepor
ao direito de propriedade através da desapropriação para política urbana, com
fundamento no interesse social, uma medida sancionatória para aqueles que não
cumprem o princípio da função social da propriedade.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE EM BUSCA DA PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
SUELEN FERNANDA DE OLIVEIRA
Resumo:
A importância do direito de propriedade ao longo da história é indiscutível para o
desenvolvimento social. Desde a Revolução Francesa até os dias atuais a
configuração estrutural do direito de propriedade alterou-se significativamente,
principalmente em decorrência de sua funcionalização social. Ele deixou de ser
visualizado como um preceito absoluto e individualizado, passando a ser visto como
um direito relativo. Neste contexto pode-se dizer que a propriedade atual é um
direito (poder) e uma função (dever), e que de certa forma, se há algo absoluto na
propriedade é justamente a sua função social. Assim, a propriedade deverá estar
voltada não somente para atender as necessidades de seu proprietário, mas
também para o bem geral de toda a sociedade e do ambiente, ou seja, o exercício
do direito de propriedade não pode bastar à satisfação do seu titular, devendo
adequar-se também à preservação do meio ambiente natural e social, com escopo
coletivo e difuso. A preocupação da sociedade com a preservação do meio ambiente
tem sido demonstrada por meio de várias campanhas e projetos que buscam
despertar a todos para a necessidade de preservação de nossos bens naturais. Não
há como dissociar o cumprimento da função social da propriedade e a preservação
ambiental, uma vez que o primeiro decorre logicamente do segundo.
Palavras-Chave: propriedade privada; função social; proteção ambiental.
Abstract:
The importance of property rights throughout history is indisputable for social
development. From the French Revolution to the present day structural configuration
of property rights has changed significantly, mainly due to its social function. He went
from being viewed as an absolute and individualized precept going to be seen as a
right relative. In this context it can be said that the current property is a right (power)
and a (due) function, and that somehow, if there is something absolute in the
property is just a social function. So, the property should be addressed not only to
serve the needs of its owner, but also for the general good of the whole society and
the environment, ie, the exercise of property rights may not be sufficient to meet of its
holder and shall also conform to the preservation of the natural and social
environment, with collective and diffuse scope. The social concern for the
preservation of the environment has been demonstrated through various campaigns
and projects that seek to awaken everyone to the need to preserve our natural
resources. There is no way to separate the fulfillment of the social function of
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property and environmental preservation, the first since it logically follows the
second.
Key-Words: private property; social function; environmental protection.
Introdução
O tema da função social da propriedade está intimamente ligado com a
contemporânea inexistência da dicotomia rígida entre o direito público e o direito
privado, a hermenêutica e a interpretação conforme a Constituição, e a
concretização dos princípios fundamentais.
De acordo com ZULMAR FACHIN:
O princípio da função social da propriedade surgiu na Constituição de
1934 (art. 113), permanecendo em todas as posteriores. Na
constituição de 1988, ele apareceu ao lado do direito de propriedade
(art. 5º, incisos XXII e XXIII). O princípio constitucional impõe que ‘a
propriedade atenderá a sua função social’ (art. 5º, inciso XXIII). [...] A
Constituição exige o cumprimento da função social tanto da
propriedade urbana quanto da rural. (FACHIN, ZULMAR, 2012, p.
294).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o direito de propriedade deixa de
ter sua regulamentação exclusivamente privatista, baseada no Código Civil, e passa
a ser um direito privado de interesse público, sendo as regras para o seu exercício
determinadas pelo Direito Privado e pelo Direito Público. Destacasse a ocorrência da
constitucionalização do regime jurídico da propriedade através do art. 5º, inc. XXXIII,
art. 170, incisos II, III e VI, art. 182, parágrafo 2º, art. 184, parágrafo 2º, art. 186,
incisos I e II, e art. 225, parágrafo 1º, inciso III, e parágrafo 4º. José Afonso da Silva
entende que a garantia constitucional da propriedade está condicionada ao
atendimento de sua função social, o que significa que o direito não disciplina a
propriedade, mas apenas regula as relações civis a ela pertinentes.
A função social da propriedade é considerada como um instrumento de grande
importância para a conservação do meio ambiente urbano e rural, principalmente,
para a proteção de bens jurídicos ambientais como: a água, a fauna, a flora, dentre
outros. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi elevado à
categoria de direito fundamental da pessoa humana, essencial à qualidade de vida.
Ao atribuir ao bem ambiental natureza difusa, dizendo-o pertencente à coletividade,
a tutela dos interesses coletivos, consequentemente, passou a prevalecer quando
em confronto com interesses privados, entre estes o direito de propriedade.
O princípio da função social da propriedade é positivado na Constituição Federal de
1988 em várias passagens. Em seu artigo 5º refere-se às propriedades em geral,
sendo que está inserido no capítulo dos direitos e garantias individuais. No art. 170,
por sua vez, trata-se do princípio da função social da propriedade dos bens de
produção, princípio ordenador da ordem econômica nacional.
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O Código Florestal (Lei nº 4.771/65), por sua vez, contém a previsão de interferência
no direito de propriedade por motivos ambientais, mediante a instituição de espaços
a serem protegidos em maior ou menos grau, tendo por fim a preservação do meio
ambiente.
Portanto, no direito pátrio, em razão de o valor ambiental permear todo o sistema
jurídico, a doutrina, a partir da concepção da função social da propriedade, prevista
no art. 5º, inc. XXIII , art. 170, inc. III , art. 182, parágrafo 2º , art. 186, incisos I e II ,
elaborou a concepção da "função social ambiental" da propriedade, que consiste em
uma atividade do proprietário e do Poder Público exercida como poder-dever em
favor da sociedade, titular do direito difuso ao meio ambiente.
O meio ambiente saudável, além de configurar um direito é também um dever de
todos, de modo a garantir o seu usufruto pelas gerações futuras. É taxado de bem
de uso comum do povo, reconhecido à integral coletividade, sem possibilidade de
exclusão de usuários.
Desenvolvimento
Por ser a lei maior, a Constituição traçou os principais aspectos referentes à função
ambiental da propriedade privada, ensejando a elaboração de inúmeras leis nesse
sentido. Exemplo seus são o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.406/2001) e o Código
Civil de 2002.
No Brasil, não há um direito de propriedade que confira ao seu titular a opção de
usar aquilo que lhe pertence de modo a violar os princípios hoje estampados nos
artigos 5°; 170, inciso VI; 184, § 2°; 186, inciso II, e 225, todos da Constituição
Federal. A propriedade privada, nos moldes da Lei Maior vigente, abandona, de vez,
sua configuração essencialmente individualista para ingressar em uma nova fase,
mais civilizada e comedida, onde se submete a uma ordem pública ambiental.
O Estado pode e deve restringir a utilização da propriedade quando ela não observar
a sua função social. O direito de propriedade deve ser exercido em prol dos
interesses individuais do proprietário e em benefício das demandas e interesses
sociais. Ademais, deve ser exercido de maneira sustentável, uma vez que deve
viabilizar uma relação harmoniosa do homem para com o espaço que ocupa, de
forma a dirimir conflitos, convergir interesses e mitigar impactos sócio-ambientais,
sob pena de sanções tanto da pessoa física ou jurídica.
A função sócio-ambiental da propriedade compreende uma série de direitos e
deveres que cerceiam o uso, gozo, disposição e fruição do domínio ou posse de um
determinado espaço público ou privado, seja ele rural ou urbano. Esse modo de
operar, notadamente em favor não só de interesses particulares, mas também de
interesses sociais, se justifica na necessidade de realizar, dentro de um regime
democrático de direito, o objetivo primordial de suprir carências básicas de todos os
indivíduos de uma sociedade, indistintamente. Tal suprimento, que se insere no
contexto das garantias fundamentais do homem, se torna exequível por meio de
normas constitucionais e infra-constitucionais que regulamentam as relações de
apropriação e uso da terra.
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Conclusão
A preocupação da sociedade com a preservação do meio ambiente tem sido
demonstrada por meio de várias campanhas e projetos que buscam despertar a
todos para a necessidade de preservação de nossos bens naturais. Quanto à
comunidade internacional, vários acordos e convenções foram assinados por
diversos Estados a fim de colocar em prática ações governamentais que visam à
implementação da proteção ambiental.
A função socioambiental é de suma importância para a compreensão do instituto da
propriedade privada. Consiste em delimitação ao exercício do direito do proprietário.
Ao usar, gozar e dispor do seu bem, o proprietário não deve atentar contra o
equilíbrio ecológico, contra os seus fins sociais, bem como deve observar os
interesses coletivo e difuso. Consiste numa atividade exercida no interesse não
apenas do sujeito que a executa, mas, principalmente, no interesse da sociedade. E,
em sua dimensão ambiental, esta função volta-se para a manutenção do equilíbrio
ecológico enquanto interesse de todos, beneficiando a sociedade e aquele que a
exerce. Implica na repartição da responsabilidade de promoção do bem comum
entre Estado e a sociedade.
A propriedade tende a traduzir uma relação entre sujeito e bem cujo exercício em
prol da sociedade apresenta interesse público relevante, traduzindo um direito-meio,
e não um direito-fim, não sendo garantia em si mesma, só se justificando como
instrumento de viabilização de valores fundamentais.
Assim, verifica-se a constitucionalização do regime jurídico da propriedade,
mediante a consagração do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a
exigência do cumprimento de uma função social. O perfil individualista e liberal da
propriedade foi superado pela concepção de interesses sociais preponderantes, de
sorte que hoje a propriedade privada possui um conteúdo formado tanto pelo direito
subjetivo, assegurado no art. 524 do Código Civil, como pelos ditames
constitucionais de observância da função social.
Entende-se, portanto, que o direito de propriedade, seja esta propriedade pública ou
particular, rural ou urbana, assumiu um papel funcional e que a propriedade se
socializou, para atingir o fim ultimo do Estado que é o bem-estar social.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL ANALISADA SOB O PRISMA
DE SUAS DIMENSÕES ECONÔMICA, AMBIENTAL E HUMANA

BARBARA MEDEIROS GOMES DA SILVA, JHENNIFER TEIXEIRA HIPÓLITO

Resumo: A função social é inerente ao exercício do direito a propriedade e no
tocante à propriedade rural deve ser compreendida de acordo com os requisitos
elencados no artigo 186 da Constituição Federal, os quais se referem às dimensões
econômica, ambiental e humana. Nesse contexto, o conceito de produtividade não
pode ser entendido de maneira restritiva apenas sob o aspecto econômico, mas
deve abranger a função social como um todo, devendo a propriedade rural ser
socialmente produtiva.
Abstract: The social role is inherent to the exercise of the right to property and as
regards to the rural property must be understood according to the requirements listed
in the 186 article of Federal Constitution, which refer to the economic, environmental
and human dimensions. In this context, the productivity concept cannot be
interpreted restrictively under the economic aspect only, but should cover the social
function as a whole, and the rural property must be socially productive.

Palavras-chave: propriedade rural, função social, dimensões.
Key words: rural property, social role, dimensions.

Introdução:
O presente trabalho abordará a temática da função social da propriedade rural. O
estudo será feito a partir de uma breve explanação inicial sobre o conceito e a
incorporação do princípio da função social da propriedade no ordenamento jurídico
brasileiro. Após, abordar-se-á a problemática específica da função social da
propriedade rural através da análise de suas três dimensões, econômica, ambiental
e humana, objetivando-se demonstrar que o instituto da função social só restará
devidamente cumprido se os três elementos forem cumulativamente satisfeitos.

Desenvolvimento:
Hodiernamente no ordenamento jurídico brasileiro a função social é intrínseca à
propriedade privada de modo que não há como se falar em garantia da propriedade
dissociada dos interesses sociais. A presença do elemento social é resultado de
uma reação ao desenvolvimento do capitalismo que transformou a terra, antes
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utilizada para a manutenção da vida em uma mercadoria. O surgimento do Estado
de Bem Estar Social com a determinação de intervenções estatais na ordem
econômica ocorre justamente em oposição ao Estado Liberal, defensor da
propriedade privada absoluta. É com a promulgação das Constituições do México
(1917) e de Weimar (1919) que a função social da propriedade é incorporada no
debate jurídico internacional. No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a fazer
menção a restrição do direito de propriedade em seu artigo 113. A temática foi então
sendo abordada e aprimorada ao longo das constituições posteriores culminando na
Lei Maior de 1988 com a inclusão da função social da propriedade entre os direitos e
garantias individuais e coletivos, possuindo, portanto, caráter de cláusula pétrea (art.
5º, XXII da CF). Conforme consta ainda na constituição, a função social da
propriedade é um dos princípios regentes da ordem econômica (art. 170, III) e os
artigos 182, § 2º e 186, elencam, respectivamente, quais requisitos devem ser
satisfeitos pelos imóveis urbanos e rurais para que a função social da propriedade
seja cumprida. Aduz-se que a matéria é regulamentada por outras legislações tais
como o Estatuto da Terra de 1964 e pelo Código Civil. A respeito da função social da
propriedade rural, objeto do presente trabalho, é possível inferir da leitura do citado
artigo 186 da Carta Magna e do artigo 2º do Estatuto da Terra que tal função é
composta por três dimensões, quais sejam, econômica, humana e ambiental, de
modo que o instituto da função social só restará cumprido se os três elementos
forem cumulativamente satisfeitos. Nesse aspecto, caso alguma das três dimensões
não seja devidamente atendida a propriedade é passível de desapropriação, para
fins de reforma agrária, nos termos do artigo 184 da CF. A primeira das dimensões
componente da função social da propriedade a ser analisada é a econômica,
consistente no aproveitamento racional e adequado da propriedade. Conforme o
artigo 6º da Lei 8.629/93, considera-se produtiva a terra explorada econômica e
racionalmente. Portanto, o conceito de produtividade não está adstrito ao caráter
estritamente econômico, especulativo, auferido através dos índices GUT (Grau de
Utilidade da Terra) e GEE (Grau de Eficiência na Exploração), os quais são
calculados com base em diversos fatores. Explicita-se que o artigo 185, II da CF
pode suscitar dúvidas quanto a sua redação, já que ao prever que as terras
produtivas não serão objeto de desapropriação pode levar a uma interpretação
equivocada de que a produtividade a que faz menção o artigo constitucional se
restringe apenas ao aspecto econômico. Entretanto, conforme entendimento da
maioria doutrinária esta produtividade deve ser entendida como uma produtividade
social que só é alcançada quando as dimensões ambiental e humana são
respeitadas. Assim, mesmo alcançando os índices de produtividade (GUT e GEE),
ou seja, a produtividade econômica, se a exploração da terra não for feita de forma
consciente com respeito ao meio ambiente e/ou indivíduos a propriedade não estará
cumprindo com sua função social, sendo passível de desapropriação, conforme se
demonstrará. O segundo requisito que compõe a função social da propriedade
(utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente) refere-se à dimensão ambiental. A primeira parte do inciso se associa à
dimensão econômica, visto que, faz menção ao correto aproveitamento da
propriedade, de acordo com a utilização adequada, ou seja, exploração racional dos
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recursos naturais disponíveis. Já na segunda parte, a preocupação do legislador se
volta ao meio ambiente, sendo este, direito das presentes e futuras gerações,
conforme artigo 225 da Carta Magna. A proteção ao meio ambiente se consolidou
como direito trans-individual na Constituição de 1988, mas já estava presente em
outros diplomas legais como o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), no já mencionado
artigo 2º, e a Lei nº 6.938/81, que trouxe conceitos de meio ambiente, poluição,
poluidor, entre outros. O referido requisito está, ainda, de acordo com a ordem
econômica prevista na Carta Constitucional, visto que, em seu Título VII, Capítulo I,
a defesa ao meio ambiente é elencada como princípio geral da ordem econômica. O
legislador se preocupou, portanto, em conciliar a ordem econômica à preservação
ambiental, sem que haja interferência negativa do desenvolvimento econômico no
meio ambiente. A Lei nº 8.629/93 posterior à Lei Maior, também representou avanço
nesse âmbito, pois veio regulamentar os dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, estabelecendo inclusive que as áreas de preservação permanente e
outras legalmente protegidas não são aproveitáveis dentro do imóvel rural. Nesse
sentido, faz-se necessário ressaltar que a função socioambiental não se trata de
interferência no direito de propriedade, uma vez que, é inerente a esse direito,
devendo haver a coexistência entre a tutela coletiva (proteção ambiental) e o direito
individual (propriedade), com o respeito a ambos. Em caso de conflito de interesses
o direito difuso deve predominar. A última dimensão integrante da função social da
propriedade rural é a humana, na qual são abrangidos os aspectos da proteção
trabalhista e do bem-estar dos proprietários e trabalhadores. No tocante às
disposições reguladoras das relações de trabalho inclui-se o direito a férias, salário,
aviso-prévio, entre outros; além da vedação ao trabalho escravo, infantil, degradante
ou qualquer outro prejudicial. Já o elemento bem-estar se refere à observância de
critérios ligados à segurança do proprietário e dos trabalhadores, bem como o
respeito às suas necessidades. Deve haver, ainda, o atendimento ao princípio da
dignidade da pessoa humana, uma vez que, esse representa fundamento basilar da
Constituição Federal e implicitamente integra a função social da propriedade. Dessa
forma, a existência digna do homem deve ser garantida durante o exercício do
direito de propriedade. A inobservância de qualquer uma das dimensões tratadas
pode gerar como consequência a expropriação do imóvel rural. A Apelação Cível Nº
2007.72.11.001000-1 – TRF4 demonstra uma situação, em que o elemento
ambiental estava sendo desrespeitado. O referido julgado trata-se de pleito, no qual
a Advocacia-Geral da União (AGU) obteve a garantia de prosseguir no processo de
desapropriação da Fazenda Campo do Paiol, situada no Vale do Itajaí, Santa
Catarina, em razão do descumprimento do elemento ambiental da função social da
propriedade. Restou provada a ocorrência de danos na floresta nativa da
propriedade, por meio de corte e uso de fogo, atingindo inclusive a área de
preservação permanente (APP) da fazenda. O Tribunal Regional Federal da 4ª
Região confirmou a sentença de primeiro grau e determinou o prosseguimento do
processo de desapropriação, a qual possibilitará o assentamento de 11 famílias na
propriedade. A denominada PEC do Trabalho Escravo, recentemente promulgada
pelo Congresso Nacional (05/06/2014), ilustra perfeitamente uma sanção em
resposta ao descumprimento do aspecto humano da função social da propriedade.
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O Projeto de Lei que altera o artigo 243 da Constituição Federal prevê a
desapropriação de imóveis onde se verifica a prática de trabalho escravo. Cabe
destacar, porém, que o referido dispositivo depende ainda de regulamentação que
conceituará trabalho escravo.

Conclusões:
Apesar de todo avanço garantido pela Constituição de 1988 e outras legislações, a
função social da propriedade rural ainda é objeto de interpretações distorcidas por
parte de juristas e tribunais brasileiros. O conceito de produtividade, previsto no
inciso II, do artigo 185, da Constituição Federal não pode ser dissociado dos
requisitos elencados no artigo 186, do mesmo diploma, isto é, para que de fato uma
propriedade seja produtiva deverá atender aos aspectos econômico, ambiental e
humano. Caso contrário a propriedade descumpridora de sua função social será
passível de expropriação. Embora o Judiciário e o Legislativo caminhem em direção
a esse entendimento, não há consenso nesse sentido cabendo, portanto, aos
intérpretes a correta aplicação do texto constitucional.

Referências:
DE SOUZA, Marcos Rogério. Imóvel Rural, Função Social e Produtividade.
Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/view/7028. Acesso
em 27/10/2014>.
Desapropriação:
34
Decisões
Selecionadas.
Disponível
<http://www.altosestudos.com.br/?p=51444>. Acesso em 28/10/2014.

em:

IWASAKI, Micheli Mayumi. Função Social da Propriedade Rural e a Proteção
Jurídica
do
Meio
Ambiente.
Disponível
em:
<ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/cejur/article/download/16750/11137>. Acesso em
27/10/2014.
LOPES, José Domingos Rodrigues. Descumprimento da dimensão ambiental da
função social da propriedade autoriza desapropriação para reforma agrária.
Disponível
em:
<http://jus.com.br/artigos/26186/descumprimento-da-dimensaoambiental-da-funcao-social-da-propriedade-autoriza-desapropriacao-para-reformaagraria>. Acesso em 27/10/2014.
MÁRES, Carlos Frederico. A Função Social da Terra. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris Editor, 2003.
MELO, Tarso de. Direito e ideologia: um estudo a partir da função social da
propriedade rural. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

201

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

202

A IMPORTÂNCIA DA AUTONOMIA DO DIREITO NO ESTADO DE DIREITO
MAURÍCIO JOSÉ MORATO DE TOLEDO
Resumo: Diversas teorias sociais analisam a importância do Direito na construção
do Estado de Direito, especialmente do Estado Democrático de Direito, destacandose no presente trabalho as teorias ético-procedimental, de Jurgen Habermas, e
sistêmica, de Niklas Luhmann, as quais, não obstante partirem de fundamentos
teóricos distintos, apresentam pontos de convergência e complementariedade no
que concerne ao Estado de Direito como “procedimento” inseparável da autonomia
do sistema jurídico. A reflexão a respeito do tema, pautado nas duas teorias
mencionadas, conduz a conclusão da não realização do Estado de Direito no Brasil.
Palavras-Chave: Direito; Democracia; Estado; Realização.
Abstract: Several social theories analyze the importance of Law in the construction
of the State of Law, specially of the Democratic State of Law, focusing, in this paper,
in the ethic-procedural theories of Jurgen Habermas, and systemic, of Niklas
Luhmann, which, despite each being based in distinct theoretical fundaments, shows
convergent and complementary positions in what concerns the Democratic State of
Law as an inseparable “procedure” of the autonomy of the Juridical System. A
reflection on the subject, based on both mentioned theories, leads to the conclusion
of the non-achievement of the State of Law in Brazil.
Key Words: Law; Democracy; State; Achievement

Introdução
Interpretar a importância do Direito na construção do Estado de Direito, por meio das
teorias dos sistemas elaboradas e desenvolvidas por Jurgen Habermas e Niklas
Luhmann, enfocando noções de autonomia do direito (ético-procedimental e
sistêmica, respectivamente) é o que se objetiva com o presente trabalho.
Para tanto, importante estar atento às dificuldades quanto aos pressupostos teóricos
de Habermas e Luhmann, bem como quanto a adequação das teorias de ambos a
realidade jurídico-política brasileira, haja vista a aparente não concretização do
Estado de direito no Brasil, segundo Marcelo Neves.
Destaca-se que a concepção de Estado de direito como “procedimento” não permite
dissocia-la da autonomia do sistema jurídico, razão pela qual a reflexão conduz a
uma leitura cautelosa sobre a realidade jurídico-política do Ocidente desenvolvido e
da realidade brasileira.
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Desenvolvimento
Segundo a teoria dos sistemas de Luhmann, a sociedade moderna resultaria de
extrema complexidade social vinculada à diferenciação funcional das esferas do agir
e do vivenciar, em detrimento ou perecimento de uma moral de conteúdo hierárquico
e universal. Situação ensejadora do surgimento de sistemas operacionais
autônomos, fundados em seus próprios códigos e critérios e condicionados ao meio
em que vivem. Ou seja, a sociedade moderna, em razão de sua própria
complexidade, não consegue mais se pautar em uma ética universal, passando a
conviver com diversos sistemas e ser ordenada por normas positivadas.
Já a concepção moral-procedimental de Habermas caminha no sentido de que a
sociedade moderna resultaria da evolução da consciência moral, de superação das
estruturas pré-convencionais e convencionais e o advento de uma moral pósconvencional. A sociedade moderna, portanto, resultaria de um processo de
evolução social, onde haveria clara distinção entre sistema (espaço de
intermediação do “agir-racional-com-respeito-a-fins”) e “mundo da vida” (agir
comunicativo – busca do entendimento intersubjetivo), bem como exigiria a
construção de uma “esfera pública” efetivamente democrática e autônoma em
relação aos “meios” sistêmicos poder e dinheiro.
Entender a sociedade moderna e interpretar o Estado de direito tendo como
paradigmas estas duas teorias se justificaria na medida em que ambas se referem à
superação da eticidade tradicional. Luhmann por meio do dissenso em torno de
conteúdos éticos e Habermas por meio do consenso obtido através de
procedimentos com potencialidade normativa universal.
Neste contexto, o direito seria entendido como um sistema autônomo em face das
determinações do seu “meio ambiente”, a despeito assimilar fatores deste meio, auto
suficiente e apto a mediar a relação da sociedade com os demais sistemas, sem
sofrer influência de interesses econômicos, políticos, de representações éticas ou
ainda de proposições científicas. Isto porque a vigência das normas dependeria de
processos seletivos de filtragem conceitual no interior do sistema jurídico.
Para Luhmann, segundo Marcelo Neves, a positividade do direito dependeria
principalmente de dois fatores: a supressão da determinação do direito por
interesses, vontades e critérios políticos dos mais “fortes”; e da neutralização moral
do sistema jurídico. Já Habermas reconheceria a existência de fronteira entre direito
e moral, uma vez que não existe um “encarregado” de dirimir as questões
divergentes, sem negar, no entanto, a autonomia do sistema jurídico, ao qual
atribuiria fundamentação ética:
O sistema jurídico torna-se autônomo na medida em que seus
componentes estão de tal maneira entrelaçados entre si ‘que normas
e ações jurídicas se produzem umas às outras e que os
procedimentos e a dogmática relacionam por seu turno essas
relações’”. (HABERMAS, 1997, p. 73).

Ou seja, a princípio as duas teorias seriam divergentes quanto a autonomia do
direito, já que para Luhmann a autonomia advém da observância, principalmente,
dos dois fatores acima mencionados, enquanto que para Habermas dependeria de
uma democracia real.
Contudo, Marcelo Neves expõe ponto convergente das duas teorias, qual seja,
ambas vinculam a autonomia à realização do Estado de direito democrático: na
perspectiva sistêmica (Luhmann), não haveria sobreposição dos códigos de
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preferência do poder e da economia sobre o código de preferência do direito, pois
este seria o segundo código do sistema político e a Constituição atuaria como
mecanismo de autonomia operacional do direito; na perspectiva ético-procedimental
(Habermas), a autonomia do direito seria inerente ao próprio Estado de direito,
resultaria da presença de procedimentos políticos com fundamentação éticodiscursiva, que implicaria em “direitos humanos” e “soberania do povo”
pressupondo-se reciprocamente (NEVES, 1996 – p. 97).
A convergência das teorias seria calcada no fato de que é no âmbito do Estado de
direito democrático que se constrói um espaço público de legalidade, cujos
procedimentos estão abertos à pluralidade de modos de agir e vivenciar políticos,
possibilitando a manifestação de todos, inclusive de opiniões minoritárias, para
construção ou transformação da ordem jurídico-política, observadas as “regras
procedimentais” fixadas.
Isto é, o Estado de direito Democrático viabiliza o respeito recíproco às diferenças
jurídico-políticas de uma sociedade complexa por meio da intermediação do
consenso quanto ao procedimento proposto e dissenso quanto ao conteúdo
enfrentado, já que a contraposição ordenada de argumentos e respectivos debates
seria fundamental à construção legítima da democracia.
Contudo, esta construção esbarra numa “modernidade periférica”, tida como
“negativa” (NEVES, 1996 – p.98), onde, na perspectiva da teoria sistêmica de
Luhmann, sob o fundamento de que da superação da eticidade, enquanto “norte”
das ações do indivíduo em sociedade, e da acentuada complexidade social, não se
construiu sistemas sociais estruturados e autônomos, suficientes a garantir ordem
social satisfatória. Ao contrário, o que se observa nesta modernidade negativa é
apenas a desestruturação da eticidade hierárquica tradicional.
Já na perspectiva de Habermas, o obstáculo estaria relacionado ao fato de que da
superação das estruturas pré-convencionais e convencionais não adveio, no Brasil,
moral pós-convencional, mas sim desagregação destas consciências, ante a não
construção de uma “esfera pública”, ou da exclusão social, assim entendida como
impossibilidade da maioria atuar como sujeitos de direito.
Ao esclarecer a caracterização de “modernidade periférica”, Marcelo Neves
enquadra a experiência jurídico-política brasileira neste conceito, sob o fundamento
de insuficiente autonomia do direito e deficiente realização do Estado de direito
(NEVES, 1996, p. 99).
A partir deste enquadramento, evidencia-se que o modelo de autopoiese de
Luhmann é inatingível à modernidade periférica e, consequentemente, ao Brasil. Isto
porque a sobreposição de interesses políticos e econômico da classe dominante
impede ou impossibilita a construção da identidade do sistema jurídico.
Por tal razão, na modernidade periférica, caberia a alopoiese em detrimento da
autopoiese. Isto pois, ainda que a identidade do sistema jurídico possa ser vista no
plano da estrutura dos textos normativos, ela acaba destruída gradativamente
durante o processo de concretização jurídica, já que não se constrói congruente
generalização das expectativas normativas a partir dos textos constitucionais e
legais, mas ao contrário, o que se verifica é a concretização das expectativas
normativas de determinadas classes ou grupos que impõem suas vontades e
interesses.
O resultado da alopoiese seria, entre outros, a insegurança nas relações sociais e
aumento dos conflitos de interesses.
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Da mesma forma, na perspectiva de Habermas a modernidade periférica não
permite a fundamentação moral da imparcialidade do Estado de direito e da
indisponibilidade do direito, pois encontraria espaço nas relações intersubjetivas do
direito, o que não permitira a instrumentalização política do direito. Portanto, a
autonomia privada (“direitos humanos”) e a autonomia pública (“soberania popular”),
não obstante declaradas constitucionalmente (no caso brasileiro, ao menos), deixam
de ser pressupostos recíprocos do Estado de direito e passam a ser rejeitados
mediante mecanismos de desestruturação constitucional.
Assim, na “modernidade negativa” não se desenvolvem os direitos humanos e o
princípio da soberania do povo, que constituiriam as ideias à luz das quais o direito
moderno não apenas é justificado, mas também ganha a sua própria autonomia.
Conclusão
Portanto, a instrumentalização política do sistema jurídico impediria a construção de
uma “esfera pública” de legalidade na qual se desenvolveriam procedimentos
democráticos de participação e controle dos atos estatais de produção e aplicação
jurídica. De forma que o Estado passa a atuar como palco de realização de
interesses particulares, à margem dos textos constitucionais e legais de conteúdo
democrático, cuja concretização possibilitaria a construção da cidadania.
Também desta instrumentalização política do direito exsurgiriam as relações de
subintegração e sobreintegração no sistema jurídico, ou seja, as relações de
inclusão, acesso e dependência do direito positivo.
De um lado, os subintegrados que não possuem acesso real aos benefícios do
ordenamento jurídico, mas são dependentes de suas prescrições impositivas, de
modo que se não excluídos do ordenamento, também não gozam de condições
reais de exercer os direitos fundamentais. Por outro lado, o fato de não conseguirem
exerce-los não os libera dos deveres e responsabilidades impostas pelo aparelho
coercitivo estatal. Suportam basicamente os deveres impostos normativamente. Os
dispositivos constitucionais têm relevância quase exclusivamente em seus efeitos
restritivos das liberdades.
Em suma, a maioria da população, especialmente no caso brasileiro, é subintegrada,
logo participa apenas passivamente da construção do Estado de direito democrático.
E esta subintegração seria inseparável da sobreintegração dos grupos privilegiados
que, com respaldo da burocracia estatal, desenvolveriam suas ações limitando a
reprodução do direito. Estes grupos favorecidos, a princípio, observariam o texto
constitucional, todavia somente quando conveniente aos seus interesses. Quando a
Constituição lhes impõe alguma restrição, especialmente no aspecto político e
econômico, simplesmente é descartada.
Diante de tal disparidade, o agir e o vivenciar normativo do subcidadão e do
sobrecidadão acabam por implodir a Constituição como ordem básica da
comunicação jurídica. Ou seja, a Constituição deixa de ser mecanismo de autonomia
do direito, passando a possuir apenas força aparente ante a sobreposição de
interesses políticos e econômicos particulares (NEVES, 1996 – p. 102).
Ainda segundo Marcelo Neves, a relação entre o sistema jurídico e o seu contexto
social no Brasil tem sido marcada por um “fetichismo” legal socialmente
irresponsável, pois, na verdade, atuaria como mecanismo de discriminação social
(NEVES, 1996 – p. 102).
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Assim, os direitos efetivos seriam assegurados apenas aos sobrecidadãos. Para os
subcidadãos o direito se limitaria às imposições prescritivas/restritivas.
Ressalta também que a relação entre direito e sociedade no Brasil tem sido marcada
pela impunidade, já que os ilícitos, especialmente da esfera penal, não sofrem a
sanção prevista na norma. Tal impunidade poderia ser interpretada como “excesso
de tolerância”, entretanto, na realidade brasileira, apresenta-se verdadeiramente
como permissividade jurídica”, desvinculada do sentido de tolerância (respeito
jurídico recíproco).
E esta impunidade e, consequentemente, o desrespeito à reciprocidade jurídica,
favorece “os donos do poder”, isto é, a classe privilegiada pelo sistema jurídico, com
respaldo da burocracia estatal, o que implicaria na quebra da autonomia/identidade
da esfera jurídica por influência politica, econômica e “relacional” particularista.
A conexão de legalismo e impunidade impede a estruturação de uma esfera pública
de legalidade e, consequentemente, a realização do Estado de direito. Razão pela
qual, a atual conjuntura do sistema brasileiro não é suficiente para realização de um
efetivo Estado de direito democrático.
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A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E OS LIMITES DA
PUBLICIDADE NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE.

ISADORA MOURA BONCHRISTIANO

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discorrer, de forma resumida, a
respeito do tratamento devido ao consumidor no que se refere à informação e à
publicidade a ele dirigidas, especialmente nas relações de consumo que se
estabelecem por meio do contrato de plano/seguro de saúde, através da análise
sistêmica e comparativa de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que
demonstram o grau de vulnerabilidade indivíduo nas referidas relações
consumeristas.
Palavras-chave: Consumidor. Publicidade. Proteção. Informação. Planos de saúde.

Introdução: O direito de ser informado, ainda que de forma menos ampla e dirigida
à toda coletividade de indivíduos, está disposto na Constituição Federal de 1988. Tal
direito nasce, de maneira lógica, do dever que alguém tem de informar. Assim, o
texto constitucional traz, basicamente, o dever que possuem os órgãos públicos de
prestarem informações sempre que requeridos, este expresso, principalmente, no
artigo 5º, XXXIII e artigo 37, ambos da Carta Magna.
Neste último, o direito de ser informado ou, dependendo do referencial, o dever de
prestar a informação, está expresso pelo termo publicidade, os quais, no contexto da
Administração Pública, estão intimamente interligados, pois a informação publicada
e transmitida pelo Poder Público, segundo Rizzatto Nunes (2011, p. 99):
Não pode faltar com a verdade daquilo que informa de maneira
alguma, quer seja por afirmação, quer por omissão. Nem mesmo
manipulando frases, sons e imagens para, de maneira confusa ou
ambígua, iludir o destinatário da informação.

Ainda que fique clara a intenção do legislador constitucional de se referir, na ocasião
destes dispositivos, ao dever de informar que possuem os órgãos públicos, o
conceito supracitado se molda com exata pertinência também à realidade da
informação e da publicidade no âmbito comercial e consumerista, como será
demonstrado posteriormente.
A vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor de Planos de Saúde: O
CDC possui, como princípios basilares, o reconhecimento da vulnerabilidade, bem
como da hipossuficiência do consumidor, e da necessidade da presença do Estado
no mercado para proteger este sujeito de direitos. O equilíbrio contratual aqui
procurado, o qual justifica o intervencionismo estatal em uma relação tipicamente
privada, é no sentido de proporcionar não apenas a igualdade formal entre as
partes, mas, sim, a igualdade material, da qual decorre uma maior imposição da
necessidade da boa-fé objetiva nas relações de mercado. No âmbito dos contratos
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de Planos e Seguros de saúde, o consumidor pode se colocar numa posição ainda
mais vulnerável que nas demais relações. Isto porque se trata de um contrato de
adesão, no qual as cláusulas são, em sua maioria, padronizadas, não atendendo,
portanto, às especificidades de cada consumidor e sobre o qual dificilmente há
participação do mesmo na elaboração, cabendo a ele apenas expressar sua
concordância a respeito do instrumento contratual. Ademais, a hipervulnerabilidade
do consumidor neste caso é latente uma vez que se verifica que tal contrato
costuma perdurar durante anos até que o consumidor, neste ponto geralmente em
idade já avançada, passe a precisar com frequência da prestação de serviços da
operadora, momento no qual começam a ocorrer negativas de cobertura por parte
do Plano, que passa a utilizar, como respaldo para tanto, cláusulas por vezes
obscuras e contratadas há muitos anos entre as partes.
O dever de informar à luz do Código de Defesa do Consumidor: No âmbito do
CDC, o direito de ser informado ganha nuanças diferentes daquelas traçadas pelo
texto constitucional. Apesar disso, o legislador infraconstitucional escolheu
assegurá-lo pelo mesmo motivo que o fez o legislador constitucional, qual seja, a
importância que possui a informação para o indivíduo que dela depende a fim de
conseguir se cientificar de sua situação perante a sociedade ou, no caso, na relação
contratual de consumo. No CDC, tal temática figura como princípio fundamental e
institui que o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do
produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, de maneira
clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões. Este dever não se inicia com o
advento da relação contratual, mas, sim, no momento em que o produto ou serviço
passa a ser oferecido no mercado de consumo. No caso dos contratos de Plano e
Seguro de saúde, o dever de informar o consumidor devidamente não cessa no
momento que se pactua o contrato, mas perdura enquanto existir o vínculo
obrigacional entre os contratantes. No entanto, como ensina Cláudia Lima Marques
(2012, p. 70):
(...) a informação mais forte é aquela justamente que se
consubstancia no texto do contrato, cuja cópia deve ser
necessariamente entregue ao consumidor. Providência simples, mas
que em contratos bancários, financeiros e mesmo securitários, por
vezes, ainda é conflitual: “Deve ser remetida cópia da apólice
contratada ao segurado, ainda que a celebração do contrato tenha se
dado por via telefônica. Conforme determina o art. 6º , III, do CDC, o
fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar
devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido,
prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita
compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas,
especialmente quando a contratação é feita por telefone” (REsp
1176.628-MG, j. 16.09.2010, rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim sendo, se apresenta como extremamente importante a informação prestada
ao consumidor de Planos e Seguros de saúde, no momento da celebração do
contrato e estipulação da apólice, acerca de todos os termos nele presentes, uma
vez que é este instrumento que vai instruir o sujeito durante todo o lapso temporal de
duração da obrigação contratual.
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A relação entre informação e publicidade no CDC: Não existe, no ordenamento
jurídico brasileiro, dever ou obrigação, impostos ao fornecedor, de anunciar seus
produtos ou serviços. O que existe é uma obrigação de informar positivamente
consumidor nos termos do artigo 31 do CDC. No entanto, a partir do momento em
que o fornecedor decide fazer um anúncio publicitário, este ocorrerá por sua conta e
risco isto é, será punido caso a publicidade feita traduza informação de forma ruim
ou insuficiente ao consumidor. Além disso, se o anúncio é realizado, a lei estabelece
requisitos negativos e positivos a serem cumpridos. Todas as informações prestadas
pelo anunciante possuem caráter vinculante, isto é, tem força de obrigar o
fornecedor na medida da informação exposta, haja vista que qualquer distorção
pode influenciar no processo decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos
e serviços que, caso estivesse mais bem informado, possivelmente não adquiriria,
configurando, assim, publicidade enganosa.
A análise de potencial induzimento em erro do anúncio considera não apenas o
consumidor bem informado e atento, mas também o que seja ignorante,
desinformado ou crédulo. A publicidade é enganosa mesmo que sua capacidade de
induzir a erro se manifeste apenas em relação a consumidores particularmente
vulneráveis. Portanto, para se caracterizar a publicidade como enganosa, importa a
natureza da mensagem publicitária, bem como a vulnerabilidade do consumidor,
utilizando-se, assim, o critério objetivo (relacionado ao conteúdo do anúncio) e o
subjetivo (relacionado ao tipo de consumidor atingido ou atingível).
Problemática e resultados: No âmbito da saúde, os contratos de Planos e
Seguros, realizam, com frequência, publicidade enganosa, a qual acaba cumprindo
com o seu objetivo de ludibriar o consumidor, passando-lhe informações falsas,
imprecisas ou obscuras. Com efeito, é possível se deparar inclusive com ações civis
públicas que abordam o tema com o fim de dissuadir a ocorrência de prática
atrelada a tamanha abusividade face ao consumidor.
Exemplo disso é a Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público de Mato
Grosso Do Sul, mais especificamente pela Promotoria de Justiça do Consumidor da
Comarca de Campo Grande, em 1999, contra plano de saúde que veiculava, já na
época, veiculava publicidade enganosa, atribuindo a médicos conveniados
especialidade que estes não detinham ou que não existiam, e contra o Conselho
Regional de Medicina, por tolerar tais prática e não divulgar periodicamente a
relação de médicos inscritos e suas devidas especialidades. Destaca-se trecho da
referida ação:
Na comunidade, os anúncios e a oferta de serviços médicos
especializados, caracterizam-se por ser uma situação descontrolada
e anômala, que excede os limites éticos e legais previstos em lei e
que reduz a qualidade desses serviços, refletindo a deficiência do
atendimento médico em toda sociedade.
Outrora, fora apresentada nesta Promotoria de Justiça do
Consumidor representação elaborada pelo Dr. Carlos Eduardo
Contar, Promotor de Justiça, tendo por escopo denunciar a
publicidade enganosa e abusiva que médicos, convênios e clínicas
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de saúde de Mato Grosso do Sul vêm fazendo sobre especialidades
médicas que não são reconhecidas pelo Conselho Federal de
Medicinal (CFM), oferecendo tratamentos em áreas não identificadas
pelos colegiados médicos, pelo CFM e, tampouco, pela lei.

Desta forma, é possível verificar a partir do trecho supra, que tal prática abusiva
atinge ou tem o potencial de atingir uma enorme massa de consumidores, uma vez
que o conteúdo enganoso não poderia ser facilmente percebido pelo indivíduo e
leigo e, ainda, sob ele não incidia controle do Conselho Federal de Medicina.
Além disso, constata-se, neste tipo de ocorrência, ilegalidade no que se refere à
inobservância dos princípios da lealdade e boa-fé para com o consumidor, posto que
coloca, à disposição do mesmo, tratamentos e especialidades não aprovados ou
reconhecidos pelo CRM, ou até profissionais que dizem possuir qualificação que não
possuem de fato. Sabe-se que, para o consumidor em geral, os termos utilizados
nos contratos e apólices dos convênios de saúde são de extrema complexidade,
fator este que retira do indivíduo possibilidade de identificar possíveis erros e
inexatidões contidas no instrumento por ele subscrito. Neste mesmo sentido, alega a
Ação Civil Pública em comento:
Anualmente, o CRM/MS deveria publicar a relação dos médicos
registrados nesta jurisdição com suas devidas especialidades.
Obrigação intransferível. Depreende-se, porém, que este não vem
elaborando tal lista regularmente e sim repassando tal
responsabilidade aos convênios médicos, que aos invés de darem
informação precisa e verdadeira aos consumidores, como objetiva a
lei, veiculam especialidades que certos médicos não detém ou que
não foram reconhecidas oficialmente.
(...) Desta forma, os pacientes procuram os profissionais, guiados e
enganados pela propaganda, submetendo-se a uma avaliação
imprecisa de sua saúde, por um médico desqualificado e
despreparado para tratá-lo, o que provoca atrasos de diagnósticos,
tratamento indevido ou errado, com uso de drogas e medicamentos
desnecessários e muitas vezes podendo causar reações adversas,
prejuízo material pela repetição constante de consultas, exames e
procedimentos, sobrecarregando o sistema, causando não só
prejuízo às pessoas, mas a toda comunidade, com a evasão
desnecessária de recursos, tempo e desgastes pessoais.

Nestes termos, finalmente, faz-se inevitável observar a hipervulnerabilidade do
consumidor, em casos nos quais a publicidade referente a serviços de saúde não
condiz com a realidade fática, podando sobremaneira o direito à informação e à
escolha consciente que a lei lhe confere, fatores este que facilmente ensejam
responsabilização da operadora de Plano ou Seguro de saúde.
Conclusão: Depreende-se do presente trabalho, principalmente no que se refere à
problemática analisada, suficiente justificativa da necessidade de incidência de
proteção legal e estatal, nos casos de relação de consumo no âmbito dos Planos e
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Seguros de saúde, numa tentativa de garantir igualdade material, e não apenas
formal, entre as partes. A partir da constatação desta necessidade, foi possível
identificar de que maneiras o assegurado direito de obter informação clara, precisa e
livre de obscuridades, se colocado em prática devidamente, pode contribuir no
sentido de não permitir que o consumidor seja ludibriado e induzido a erro no ato de
formalização da relação contratual. Contudo, uma vez desrespeitado tal direito,
através de publicidade enganosa dirigida ao consumidor, podem agir os meios legais
que objetivam dissuadir as práticas abusivas como, por exemplo, a
responsabilização civil das operadoras de plano de saúde que agirem em
desconformidade o princípio da boa-fé objetiva.
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A INAPLICABILIDADE DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA PAUTADA NO
ESTUDO SOCIOLÓGICO DE SERGIO BUARQUE DE HOLANDA E FLORESTAN
FERNANDES
DEBORA FERNANDA PIVA DOS SANTOS, MAIARA ARRABAL PEREIRA
Resumo: O objetivo deste trabalho é estabelecer uma relação de causa e
consequência entre os moldes do processo de colonização das terras brasileiras por
Portugal e a herança Ibérica, como explicada por sociólogos brasileiros como
Florestan Fernandes e Sérgio Buarque de Holanda e como isso dificulta a aplicação
da Democracia Deliberativa almejada por Habermas como modelo ideal de
democracia em nosso país.
Palavras-Chave:
democracia;
patrimonialismo; cordialismo;

democracia
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Abstract: The goal presented in our work is about the relation of the Brazilian
colonial process by Portugal and the Iberian inheritance, explained by Brazilian
sociologists like Florestan Fernandes and Sérgio Buarque de Holanda. It also shows
how much this process made a difficult application of a deliberated democracy, which
was desired by Habermas as the ideal model of democracy in our country.
Key-Words:
cordialism;

democracy; deliberative democracy; colonization; pratimonialism;

INTRODUÇÃO
Habermas, em sua teoria política, critica a democracia vigente por não possuírem
diálogo, e, portanto, não encontrarem a legitimidade necessária. Ele define a
democracia atual como um governo “de massa”, onde se tem uma aparente
legitimidade, com a presença de contradições e ausência de debates. Para ele, a
democracia atual é fruto da racionalidade instrumental e por isso tece um novo
modelo democrático pautado na deliberação no qual as instituições se tornariam
legítimas pelo diálogo nos espaços públicos, onde todos teriam oportunidades
igualitárias de expressar sua opinião. Tal democracia não é passível de
aplicabilidade no Brasil, e tenta-se justificar esse argumento pautando-se em dois
grandes sociólogos brasileiros que discutem acerca da herança brasileira advinda de
seus colonizadores. Este trabalho tem como objetivo relacionar a democracia
deliberativa de Habermas com Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes,
situando e explicando os pontos onde tal forma de governo entrará em conflito com
nossa herança ibérica.
ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS SOCIOLÓGICAS
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Há certa peculiaridade na herança europeia que o Brasil recebeu de seus
colonizadores. Primeiramente se deve considerar que, como país de caráter
fronteiriço, Portugal é um dos que serve como canal de comunicação entre a Europa
e a África e as Américas, portanto, as características que geralmente são
consideradas classicamente europeias sofreram mudanças devido a influência de
outros países. Entre as características herdadas pelo Brasil e que são tão
marcantemente presentes na sociedade brasileira até hoje constam o personalismo
e os questionamentos quanto à legitimidade dos privilégios hereditários.
De acordo com o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, o personalismo diz respeito
à valorização da autonomia do indivíduo, que não se submete a qualquer vontade
exterior e não depende de ninguém para dar vazão às suas próprias paixões.
Habermas também busca autonomia do indivíduo, pautada no discurso, no
consenso e levando em consideração todos os afetados pela decisão. Em
contrapartida, o que se teve no Brasil foi uma autonomia derivada das paixões
arbitrárias. Esse indivíduo insubmisso valoriza também o espírito aventureiro e os
feitos extraordinários pelos quais se podia enriquecer (por conta desse aspecto das
sociedades Ibéricas foram elas as primeiras a desbravarem os oceanos em busca
de novas terras), em oposição à concepção protestante da priorização do trabalho
metódico. O português se importava mais com o aproveitar a vida, não importando
quais dificuldades seus atos acarretariam, do que com a rotina que levava a um
destino certo. Uma característica também importante dos costumes portugueses era
a relação entre a burguesia e a nobreza lusitana. Não houve entre eles uma
dissenção revolucionária da ordem social, mas uma associação, onde os burgueses
incorporaram os valores da fidalguia, preservando a estrutura geral da cultura sem
questionar a tradição.
A questão é que, ao serem incorporadas ao Brasil, essas características geraram
um caráter anárquico/caótico de vida social, dificultando a organização política do
país. O ideal capitalista diz respeito à competição entre os indivíduos sem que um
propositalmente cause dano a outro para vencer. Entretanto a vinda das missões
jesuíticas trazendo a doutrina do livre arbítrio concedido por Deus aos homens, o
perdão dos pecados e a religião ritualística deram ao indivíduo o contexto
necessário para que as características ibéricas se desenvolvessem. A personalidade
exaltada e insubmissa do brasileiro dificultou a aplicação real dos preceitos
capitalistas, pois esse indivíduo não tinha interesse em se associar
espontaneamente, o que torna necessária que a organização política seja
proveniente de uma força exterior maior do que a força individual de cada um.
Além do personalismo, outro aspecto Ibérico incorporado aos costumes brasileiros é
a solidariedade movida por sentimentos e não por interesses. Uma solidariedade
que vincula os indivíduos pelo interesse os leva a associação para alcançar um
objetivo em comum, independente da aceitação pessoal entre eles. Já a vinculação
por sentimentos é pessoalizada ao nível de criar obstáculos à busca pelo bem
comum, pois a não aceitação a nível pessoal de um indivíduo impede o outro de se
unir a ele para lutarem por causas sociais que beneficiariam a todos. Tem-se, assim,
o seguinte quadro: uma sociedade onde indivíduos não aceitam facilmente um poder
superior ao de suas próprias paixões, com dificuldades para associar-se para buscar
o bem comum e cuja mentalidade não é competitiva, mas sim de rivalidade,
dispostos a utilizar a trapaça para alcançarem seus objetivos. É o tão conhecido
“jeitinho brasileiro”.
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Com essa breve análise do estudo de Sérgio Buarque, pode-se tratar da concepção
de Florestan Fernandes, outro sociólogo brasileiro, acerca da colonização brasileira
e como seus moldes influenciaram a sociedade atual. Em sua obra intitulada “A
Revolução Burguesa no Brasil” o autor aborda as diferenças entre o
desenvolvimento do capitalismo na Europa e no Brasil. O capitalismo europeu se
desenvolveu com o objetivo de formar uma ordem social competitiva, resultante da
luta da burguesia contra uma nobreza e abalando a estrutura rígida da ordem feudal
europeia, instaurando uma ordem pautada no desenvolvimento pelo próprio esforço
e não mais pelos favores do monarca. Entretanto, no Brasil essa luta contra o
sistema feudal - de fato - e a nobreza não existiram, mas em seu lugar instaurou-se
uma ordem senhorial escravocrata. A origem dessa ordem senhorial foi o fato de
que, enquanto a Europa superava a antiga ordem social em prol do capitalismo de
livre iniciativa, o Brasil instaurava um sistema capitalista sob grande influência da
mentalidade feudal trazida pelos europeus, ou seja, no Brasil não se teve luta contra
o feudalismo, e tampouco a instauração desse sistema, mas sim a incorporação de
alguns costumes feudais. O resultado foi um capitalismo deturpado, onde o moderno
e o arcaico se misturavam, sendo que os princípios norteadores do capitalismo eram
aplicados de acordo com as conveniências e para benefício dos senhores de
engenho. Eram, então, preservados aspectos, como por exemplo, a economia de
base capitalista cujos produtos eram produzidos por mão de obra escrava, não
questionada pelo fato de ser a mesma elite que tanto controlava a produção quanto
regia politicamente o país. Não havia dos colonizadores manifestação de interesse
em se estabelecer no Brasil até 1808, com a vinda da família real portuguesa para o
país. Aqueles que vieram viver no Brasil não se consideravam brasileiros, mas
portugueses. Não havia uma identidade nacional. Os membros da elite agrária,
monopolizadores dos valores liberais e os direitos a eles inerentes não concebiam
que o escravo liberto, o homem livre e o trabalhador assalariado fossem dignos do
título de cidadão de direito. O direito extensivo a toda a população não esteve em
pauta no Brasil por muito tempo devido à prática da escravidão, pois o escravo não
era humano, era uma máquina para o trabalho, por isso não era digno de direitos. A
sociedade senhorial escravocrata desse período era comparável à sociedade de
castas. A livre iniciativa não existia sem a autorização do coronel que comandava
determinada região, que a concedia a seu bel prazer. O controle exercido pelo dono
da fazenda dentro do ambiente familiar e econômico transcendia para a política
oligárquica de mando autocrático. Todo esse difícil processo refletiu no ordenamento
jurídico brasileiro, que era também manipulado de acordo com os interesses da
aristocracia. Tentava-se modernizar os aspectos econômicos da sociedade ao
mesmo tempo em que buscavam manter a política nos moldes da antiga ordem
social. Desse modo, o brasileiro sempre esteve submisso. Primeiro pelo colonizador
português, depois pelos barões e senhores de engenho. Várias forças lutavam pela
soberania, mas quando essas forças entraram em conflito foi necessária uma maior
que todas elas para subjugá-las: um governo ditatorial.
Após essa longa análise, surge a questão: como aplicar a essa sociedade um
modelo de democracia que pressupõe o debate público em busca de um consenso
de ação para o bem comum?
ANÁLISE À LUZ DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA HABERMASIANA
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Analisando a perspectiva social Habermasiana, atenta-se para a defesa da
linguagem como objeto de obtenção de consenso e instrumento para a criação de
um governo que seja necessariamente democrático. Habermas trata da sociedade
de uma perspectiva dual, na qual os sistemas, guiados pela racionalidade
instrumental, colonizam o mundo da vida, onde a razão comunicativa se desenvolve.
Para que as relações no nível do mundo da vida se fortaleçam, possibilitando a
aplicação da democracia, e fala-se aqui da democracia deliberativa, fundada no
discurso e na deliberação e cuja legitimidade exige que as decisões políticas sejam
tomadas após ampla discussão em espaços públicos com a presença de
representantes de todas as classes, tem-se a necessidade da superação da filosofia
do sujeito (que é justamente a herdada pelos brasileiros de sua colonização Ibérica)
e instauração de um novo paradigma que dê sustentação ao projeto racional
moderno da intersubjetividade das relações, priorizando o que se refere ao espaço
comum dos indivíduos.
Sob a ótica do discurso, a democracia deliberativa é um processo comunicativo que
dinamiza a formação da opinião e da vontade política. Todavia, estabelecer um
procedimento ideal para que tais deliberações ocorram depende não apenas de
cidadãos capazes de agir coletivamente, mas também da institucionalização de tais
processos, para que as opiniões públicas, pronunciadas em caráter informal,
adquiram, depois de debatidas devidamente, caráter normativo, assegurando os
direitos fundamentais e as prerrogativas que deram voz a eles. Entretanto, os
direitos fundamentais aos quais Habermas se refere são os chamados de 1ª
Geração, tratados por Norberto Bobbio em sua obra “A Era dos Direitos”, que
priorizam os direitos individuais à vida, liberdade e propriedade em detrimento dos
direitos sociais. Por conta dessa característica da teoria habermasiana e levando em
consideração os aspetos históricos e sociais de formação da sociedade brasileira,
observa-se que no Brasil esse tipo de governo não é passível de fácil aplicação, ao
menos na realidade vivenciada. Primeiramente detendo-se à perspectiva de Sérgio
Buarque de Holanda, vê-se a inaplicabilidade da democracia deliberativa na medida
em que o homem brasileiro possui forte tendência a não se submeter àquilo imposto
a ele, portanto ele não irá entrar em consenso justamente porque não irá abrir mão
de seus interesses e perspectivas para ceder aos de outrem. Do mesmo modo, o
brasileiro não tende a encarar a política como algo separado de seus interesses
particulares, como se pode ver em “Raízes do Brasil”, obra de Sérgio Buarque na
qual ele trata do “Homem Cordial”, ou seja, o indivíduo que vê o governo como uma
extensão de seus interesses e, portanto, governa com características pessoais e
informais com tendência ao patrimonialismo e ao nepotismo em detrimento da
burocratização e da devida hierarquia. Quanto a hierarquia, esse é outro tema que
merece destaque. O sociólogo coloca a hierarquia como aspecto fundamental para
um bom governo, o respeito à ela, entretanto, é visto como submissão e ressalva-se
aqui, novamente, a característica da difícil submissão herdada dos ibéricos.
Já na inaplicabilidade da democracia deliberativa sustentada pela obra “A revolução
burguesa no Brasil” de Florestan Fernandes, observa-se que esse modelo proposto
por Habermas se volta para a população de forma generalizada, ou seja, tanto a
elite quanto o povo deveriam estar submetidos a um governo burocrático e
impessoal e o direito teria a mesma força e punição para todos. Todas as classes
deveriam se reunir nos espaços públicos visando abrir mão de alguns benefícios
tendo em pauta o bem comum e o consenso. Entretanto, isto não ocorre devido à
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característica herdada da elite de querer manter as tradições, ou seja, de sempre
obter benefícios em detrimento do povo, além de influenciar no governo com seus
interesses próprios, visando justamente a obtenção de benefícios. E esse é um caso
muito comum, pois até nos dias de hoje observa-se grandes famílias vinculadas ao
governo, manipulando-o e obtendo benefícios próprios, ou seja, utilizando-se do
patrimonialismo como forma de atender interesses próprios e nepotismo, utilizando a
máquina pública como objeto de hereditariedade.
Em suma, ainda que a democracia deliberativa fosse aplicada nos moldes
habermasianos, isso se daria de forma deturpada e o povo não seria ouvido, mas
sim geraria uma elite tomando as decisões políticas, visando manter as tradições e,
logicamente, seus benefícios, sem que as classes mais baixas ou as minorias
tivessem possibilidade de opinar. Sem que opinassem, suas necessidades não
seriam levadas em consideração nas deliberações, perdendo-se o sentido e objetivo
da democracia deliberativa que é justamente atender de forma igualitária toda a
população.
Conclui-se, então que o modelo democrático apresentado por Habermas como ideal
é o deliberativo, entretanto, a não consideração das questões sociais como fator
decisivo na efetiva participação do povo na deliberação de questões concernentes
às decisões políticas o torna ineficiente se aplicado em países com forte presença
de desigualdade social e concentração de renda. No caso do Brasil, além dos
fatores já apresentados, deve-se ainda somar à equação os aspectos de formação
da sociedade brasileira apresentados por Sérgio Buarque de Holanda e Florestan
Fernandes, os quais tratam da herança ibérica do brasileiro que o condiciona a
insubmissão e ao sentimentalismo que põe barreiras à associação política para
busca de interesses em comum. Assim, para que em países como o Brasil a
deliberação e a fortificação dos espaços públicos atinja o mesmo resultado da
emancipação do indivíduo que em sociedades mais igualitárias, as questões sociais
devem ser consideradas e, se não sanadas ao menos amenizadas, pois a proposta
de Habermas é uma forma para se alcançar o consenso pela efetiva aplicação de
uma democracia de real participação coletiva.
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A INDÚSTRIA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL: FORMAS DE CONTER A SUA
BANALIZAÇÃO
ESTEFÂNIA BUENO DO AMARAL, LUCAS TEIXEIRA DE REZENDE
Resumo
O presente trabalho objetivou encontrar meios eficazes para conter o crescimento
desordenado do número de ações que pleiteiam o ressarcimento por danos
extrapatrimoniais sofridos pela parte, mas que são fundamentadas em meros
dissabores e contratempos. Advogados e seus clientes pautam-se em
aborrecimentos ordinários para requerer em juízo o recebimento de indenizações
descabidas. Tais processos estão agravando a já calamitosa situação do Poder
Judiciário brasileiro, que não consegue dar respostas de forma célere e eficaz.
Concluiu-se que o meio mais adequado é buscar conscientizar não somente os
juristas, mas a sociedade como um todo, do real sentido do direito de acesso à
justiça e do papel exercido pelo Judiciário no Brasil. Ademais, a imposição de
sanções pecuniárias e administrativas aos litigantes de má-fé também de apresenta
como instrumento competente para melhorar a atual conjuntura.
Palavras-Chave: responsabilidade
indústria do dano moral.

civil;

dano

extrapatrimonial;

banalização;

Abstract
This study aimed to find effective ways to curb the uncontrolled growth of the number
of shares which claim reimbursement for off-balance sheet losses suffered by part,
but they are grounded in mere disappointments and setbacks. Lawyers and their
clients are guided in ordinary to require the court to receive unreasonable
compensation hassles. Such processes are exacerbating the already dire situation of
the Brazilian judiciary that fails to respond swiftly and effectively. It was concluded
that the best way is to seek to raise awareness not only lawyers, but society as a
whole, the real sense of the right of access to justice and the role played by the
judiciary in Brazil. Moreover, the imposition of financial and administrative litigants in
bad faith penalties also shows how competent tool to improve the current situation.
Key-words: civil liability; emolument damage; trivialization; moral damage industry.

Introdução
O instituto da responsabilidade civil possui papel relevante no ordenamento jurídico
brasileiro, de forma que uma porcentagem expressiva dos processos em trâmite no
Brasil tenha, como pelo menos um dos pedidos, o ressarcimento por danos
extrapatrimoniais em tese sofridos por uma das partes. No entanto, desenvolveu-se
no Brasil uma banalização em torno da possibilidade de ressarcimento por tais
lesões. Inúmeros são os casos em que meros dissabores e contratempos acabam
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servindo de fundamentação para processos descabidos, cujos pleiteantes almejam
exclusivamente o recebimento de quantias monetárias de forma inteligível.
Desenvolvimento
A responsabilidade civil, instituto de grande importância e influência no ordenamento
jurídico brasileiro, prescreve acerca do dever de ressarcimento ou reparação por
aquele que, por ato culposo ou doloso, causar dano a outrem, seja ele patrimonial
ou extrapatrimonial. Objeto de infindáveis discussões e debates, tem como
pressupostos uma conduta comissiva ou omissiva, culposa ou dolosa, de um sujeito;
e a existência de lesão a direitos, interesses ou patrimônio de outrem, ou seja, dano
a um bem jurídico de um terceiro indivíduo.
Cabe ressaltar que dano patrimonial é todo aquele que lesiona o patrimônio da
vítima, representando uma perda pecuniária. Já o dano extrapatrimonial atenta
contra bens jurídicos não patrimoniais do indivíduo, sem que represente um
desfalque pecuniário no patrimônio do lesionado, mas atenta a direitos e interesses
que estão intrinsicamente ligados aos mecanismos essenciais para a manutenção
do direito à dignidade da pessoa humana.
Embora tenha a aparência de novidade, a previsão de ressarcimento por danos
extrapatrimoniais não é privilégio dos tempos modernos. Questão que já gerava
preocupação nas sociedades antigas, que viam nele uma forma de igualar os fortes
e os fracos. Pode-se dizer que a essência de tal instituto esteve prevista nos
Códigos de Ur-Mammu (que previa uma reparação pecuniária pelos danos
porventura causados), de Hamurabi (penas de caráter não pecuniário), Lei das XII
Tábuas (previsão de sanções monetárias e físicas), dentre outras legislações.
No contexto brasileiro, o Código Civil de 1916 representa um marco no ordenamento
jurídico pátrio no que se refere à matéria em questão. Embora não apresentasse
determinações claras, com a utilização da hermenêutica jurídica a aplicação do
instituto era possível (mesmo que ainda de forma restrita). A fim de exemplificação,
tem-se o artigo 1517, que dispunha acerca da reparação dos danos sofridos pela
vítima de calúnia e difamação. Ademais, o dispositivo de número 76, parágrafo
único, determinava “o interesse moral só autoriza a ação quando toque diretamente
ao autor, ou à sua família”.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também denominada
Constituição Cidadã, as obscuridades e discussões que envolviam a temática
começaram a desvanecer. Em seu artigo 5º, incisos V e X, o dever de ressarcimento
pelos danos extrapatrimoniais causados, ficou constitucionalmente reconhecido e
imposto.
(...) V – É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
(...)
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988).

Por fim, o Novo Código Civil, promulgado no ano de 2002, agregou ainda mais força
ao instituto, garantindo, sobretudo através de sua disposição de número 186, o
dever de ressarcimento por aquele que, mediante o cometimento de ato ilícito, seja
por dolo ou por culpa, causar dano a outrem (BRASIL, 2002).
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Com a pacificação das questões relacionadas à existência ou não do dano
extrapatrimonial bem como com o forte trabalho a fim de garantir os direitos
relacionados ao consumidor e ao trabalhador, que passaram a se enxergar e serem
vistos efetivamente como sujeitos de direitos, o Judiciário brasileiro assiste a um
desornado aumento das ações que têm por objeto o ressarcimento de danos. Ações
estas que em inúmeros casos não representam uma efetiva busca pela sensação da
vítima de restituição integral do dano efetivamente ocorrido, mas que são utilizadas
como meios para conseguir dinheiro de forma fácil.
Resultados e Discussões
Dados apresentados pelo CNJ, através do Relatório Justiça em Números, em 2013,
apontam que no ano de 2012, havia em curso cerca de 92 milhões e 200 mil ações,
cerca de um processo a cada duas pessoas no Brasil. Houve um aumento de 10,6%
entre 2008 e 2012(FREIRE, 2013). O excesso de demandas, tendo muitas delas
intenções desonestas e descabidas, agrava ainda mais a já pavorosa situação em
que se encontra o Poder Judiciário no Brasil, cuja estrutura impede, há tempos,
solucionamentos céleres e eficazes dos conflitos.
Há uma completa banalização dos pedidos de ressarcimento por danos sofridos,
podendo até mesmo falar em uma “indústria do dano extrapatrimonial”. Em inúmeros
casos advogados e seus clientes pedem desregradamente, pautando-se em meros
dissabores e contratempos, vendo em tais ações meio fácil e, muitas vezes
desonerado, de obter elevados ganhos financeiros.
Complexa é a tarefa de encontrar meios objetivos para discernir os pedidos
fidedignos daqueles fundamentados na má-fé do pleiteante tendo em vista que o
Brasil adota o sistema aberto, também denominado ilimitado, para a solução de
conflitos pelo magistrado.
O sistema aberto ou ilimitado ou por arbitramento judicial é aquele
em o juiz fixa o dano moral (sic) com base na sua livre convicção, de
maneira discricionária, ponderando os elementos probatórios de
forma prudente, equânime e justa, ou seja, utilizando-se do principio
da persuasão racional ou do livre convencimento motivado,
expressamente mencionado no art. 131 do CPC. Assim, o legislador
deixou a cargo do magistrado a tarefa de decidir fundamentadamente
questões de sua competência, com base no seu livre convencimento
para sopesar as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes nos autos (GARBELINNI, 2010).

Nele, a análise a ser realizada pelo juiz detém alta carga de subjetivismo e
discricionariedade, cuja apreciação deve esmiuçar cada caso concreto. Tal fator é,
portanto, preponderante no que diz respeito à delonga das decisões judiciais.
Desencorajar os litigantes de má-fé, de modo a impor e aplicar efetivamente
sanções econômicas e administrativas àqueles cujas intenções desonestas forem
comprovadas é um dos procedimentos a serem tomados a fim de pelo menos
reduzir os números. Ademais, é indispensável a promoção de conscientização da
população e sobretudo dos profissionais do Direito, através, por exemplo, de
parcerias entre a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o Poder Judiciário e o
Executivo. Conscientizá-los de que a Justiça é instrumento para o solucionamento
de conflitos, instituição da ordem moral e efetivação dos valores sociais, e não deve
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servir de palco para interesses e objetivos que totalmente contrastantes com a
competência dela.
Por fim, é fundamental o atendimento à proporcionalidade em relação ao
estabelecimento do quantum indenizatório. É aparente a desproporcionalidade
presente no Judiciário brasileiro, em que processos muitos parecidos recebem
sentenças exorbitantemente diferentes. A fixação de indenizações deve ser
equivalente ao contexto da situação e ao padrão socioeconômico da vítima em
consonância com o do ofensor, de forma a coibir efetivamente a prática pelos
sujeitos que atuam de forma recorrente.
O desrespeito a tais aspectos representa um atentado aos princípios constitucionais
da proporcionalidade, da razoabilidade e da igualdade. O acesso à justiça é um
direito de todos, e não representa uma simples resposta do Poder Judiciário, mas
uma resposta eficiente. Por outro lado, tal direito não deve ser interpretado de forma
ilimitada. O acesso à justiça garante a apreciação de conflitos pautados na
seriedade, verossimilhança da alegação e em fundamentos minimamente aceitáveis,
descabendo, portanto, o pleito que tenha objetivo diverso da solução austera do
caso, ou seja, que procure apenas o lucro financeiro, e que se fundamente em
meras adversidades e insatisfações sofridas pela parte.
Conclusões
O crescimento exacerbado de pedidos de indenizações por danos extrapatrimoniais
descabidos e desregrados está piorando a já instaurada crise do Poder Judiciário
brasileiro, que não consegue dar respostas com a celeridade e eficiência
necessárias. Desta forma, torna-se indispensável a tomada de medidas pelas
autoridades competentes a fim de refrear tal situação. Providência eficaz seria,
primeiramente, a busca pela conscientização da população e dos próprios
operadores do direito, de forma a fazê-los compreender o real sentido do Poder
Judiciário e a importância que tal tem como forma de conter desvios morais e
sociais. Ademais, a imposição de penalidades aos litigantes de má-fé também se
apresenta como medida capaz de alterar a atual situação. É preciso ter em mente
que o direito de acesso à justiça não deve dar margem para que pessoas com
interesses contrários à ordem moral e ao bom andamento da justiça, se utilizem do
Poder Judiciário como meio para atingir seus fins sórdidos.
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A POSSE EM AREA DE RISCO E O ACESSO À MORADIA: O PROBLEMA DA
VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
GILSON FERREIRA, GABRIEL ZEMUNER PAIVA ROSSINI
Resumo: Trata-se de analisar a relação da posse com o meio ambiente, sob o
enfoque da vulnerabilidade socioambiental, buscando estabelecer a relação de
causalidade entre o processo de urbanização, essencialmente capitaneado por
entidades privadas e a ocupação de espaços periféricos ou áreas de risco pela
população de baixa renda. A partir da conceituação da vulnerabilidade em seus
diversos aspectos, relaciona-se a posse aos direitos reais sociais e à moradia digna.
Busca-se, para além da demonstração da dicotomia entre o direito à moradia digna
e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, apresentar perspectivas de
superação dessa vulnerabilidade empiricamente constatada.
Palavras-Chave: Posse; Função socioambiental; vulnerabilidade; resiliência.
Abstract: It is to analyze the relationship between possession and environment,
focusing on environmental vulnerability; it aims to establish a causal relationship
between the urbanization process, which is mainly lead by private entities and the
occupation of outlying areas or environmentally hazardous areas by poor population.
From the conceptualization of vulnerability under its various aspects, this paper
relates the actual possession and social rights to decent housing, searching to
demonstrate the distance between the right to adequate housing and an ecologically
balanced environment as well as to present new perspectives to overcome this
vulnerability which is empirically verified.
Key-Words: Possession; socio environmental duty; vulnerability; resilience.
Introdução
O contingente populacional que vive precariamente acomodado, a partir dos
movimentos de ocupação de áreas periféricas das grandes metrópoles ou em áreas
de risco, é representado como invasor de espaços urbanos e o responsável pela
degradação dos processos ecológicos. Este olhar sobre o outro – o invasor – resulta
do desvio do eixo em torno do qual as ações tanto assecuratórias do direito à
moradia quanto do direito ao meio ambiente saudável e equilibrado devem se
desenvolver. Trata-se do paradigma da cidade segura, justa e mais humana, dado
que este é o vértice do Estado de Solidariedade Ambiental e dos novos contornos do
Direito Privado Ambiental. Neste trabalho cuida-se de examinar a questão da posse
e, pois, da ocupação, das áreas de risco como expressão do direito à moradia a
partir resultado do processo de vulnerabilização socioambiental.
Vulnerabilidade Social: A ocupação do solo
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Nas grandes metrópoles brasileiras, de um modo geral e sistematicamente, as
parcelas mais pobres da população passaram a ocupar áreas de nenhum interesse
econômico para a indústria imobiliária, considerada a terra aqui como produto dessa
atividade.
Esse movimento de saída das áreas centrais da cidade para as áreas periféricas se
deu em razão do processo de urbanização ter sido desempenhado, primordialmente
pela iniciativa privada, orientada pela prática da especulação imobiliária, de que a
reserva de terras para potencial aumento de preço no mercado imobiliário é a
estratégia dessa atividade industrial, considerada aqui a terra como produto
imobiliário.
A escolha de onde morar, portanto, não é expressão dos grupos sociais
historicamente menos favorecidos, mas uma imposição que decorre do modelo
econômico de desenvolvimento, dependendo, assim, a ocupação do solo da
capacidade econômico financeira desses grupos. Nessa perspectiva, a retenção da
terra para a finalidade especulativa representa na sistemática do Estado
contemporâneo mau uso da propriedade, porquanto dela deriva um movimento de
deslocamento de pessoas para áreas ambientalmente frágeis ou fragilizadas, como
encosta, morros e áreas de mananciais.
É preciso reconhecer que ao lado do direito à propriedade, há, em igual intensidade
e importância, o direito à posse como mecanismo de acesso à moradia digna
respeitada os critérios ambientais. Trata-se de verdadeiro direito público subjetivo de
as populações em situação de risco socioambiental ver promovida não a sua
desterritorialização, isto é, seu simples remanejamento como expressão da remoção
de áreas ocupadas, sejam elas públicas ou privadas para outras áreas mais
adequadas, do ponto de vista ambiental.
É preciso mais, que seja compreendida a importância de uma nova categoria de
direitos reais, a que se empresta uma dimensão mais humanizante do que
econômica: os direitos reais sociais, que exigem um esforço não apenas da
perspectiva jurídica, com o abandono de soluções retóricas, mas político e
administrativas articulando a um só tempo os agentes e atores sociais de tal forma
que as questões socioambientais decorrentes da ocupação do solo sejam
respondidas e juridicamente articuladas com os valores sociais e ambientais da
cidade como um todo. (FERNANDES, 2010)
Vulnerabilidade Ambiental: A degradação do bem ambiental
A Constituição de 1988 ajustou um compromisso transgeracional de assegurar para
as presentes e futuras gerações o direito de se usufruir de um ambiente sadio e
ecologicamente equilibrado, competindo a todos os atores sociais e políticos, isto é,
Poder Público e sociedade civil atuar no sentido de preservar e de restaurar os
processos ecológicos essenciais, compreendidos como tais o movimento e a
dinâmica dos ecossistemas e sua capacidade de autorregulação.
Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais releva sua importância na
medida em que as intervenções humanas que alteram drasticamente o
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funcionamento desse mecanismo natural de autorregulação importam em
degradação ambiental, algumas vezes irreversível, outras tantas vezes de difícil
reparação, acarretando o que se chama de vulnerabilidade ambiental.
É nesse sentido que Paulo José Leite Farias refere que a ideologia adotada na
Constituição Federal de 1988 permite que se fale em Estado de Direito Ambiental, o
que impregna todas as normas que se relacionam com o vasto leque do domínio
normativo da expressão ambiente (1999, p.226), marcadamente solidário.
(MORATO, 2002, p. 25)
Vulnerabilidade socioambiental e proteção ambiental
A relação entre posse e meio ambiente é bastante estreita. O homem por meio do
trabalho e do desenvolvimento tecnológico criou para um si mundo próprio a partir
da natureza. O poder que ele exerce sobre a natureza é ao mesmo tempo,
expressão de sua humanidade e de preocupações de ordem política, social,
econômica e, por conseguinte jurídica. As ocupações humanas assentadas em
áreas de manancial, que são objeto de proteção ambiental, põem em choque duas
questões fundamentais no Estado Social e Democrático: o direito à moradia digna
como direito fundamental e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
No confronto dessas garantias constitucionais está a posse como interface, ligando
de um lado o Direito Civil e de outro, o Direito Ambiental e na base dessas
preocupações está a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental que
assegura, de um lado, o direito ao meio ambiente equilibrado e de outro, uma vida
digna, que se realiza, dentre muitas vias, pelo atendimento da necessidade de
moradia.
O processo de urbanização nas grandes capitais resultou num ambiente urbano
segregado e altamente degradado, em razão da ocupação de espaços impróprios
para habitação, como áreas de encostas e de proteção de mananciais
(MARCONDES, 1999), o que produziu a divisão da cidade em duas: a cidade,
mapeada pelo Poder Público e a cidade que se ergue, num universo paralelo e ao
arrepio da legislação urbanística e ambiental e sem a tutela do Direito Privado.
É nesta cidade que se estende para além dos seus muros e limites que se assenta o
conflito possessório decorrente da ocupação irregular, sobre os quais as decisões
judiciais, hegemonicamente, a despeito da reorientação paradigmática da posse, de
seu redesenho institucional e de sua crescente funcionalização, ainda se assentam
na mentalidade oitocentista, amparadas no o apego à forma, à supremacia da
propriedade, desenraizando, a um só tempo o direito da vida e sua desarticulação
do tecido social.
A desconsideração, portanto, às pluralidades e às especificidades dos atores sociais
e jurídicos e a insistência na pretensão universal e universalizadora do direito,
repercutida nas decisões judiciais contra a orientação principiológica do
ordenamento jurídico, fortalece a violência e a legitima, não apenas de forma
simbólica, mas também, real. A isso se deve acrescer o desenho jurídico-normativo
dos bens, que como objeto das relações jurídicas acabam por ocupar a centralidade
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das preocupações normativas, isto é, a tutela dos bens se opera em função deles
mesmos e não em atenção aos interesses a que estão funcionalmente atrelados.
Nem mesmo a contemporânea tendência de repersonalização das relações jurídicas
que faz a atenção recair sobre os sujeitos de direito, na sua singularidade social e
política, deu conta de descriminalizar as ocupações humanas, especialmente
quando elas ocorrem em áreas de alto interesse imobiliário ou em áreas de
preservação ambiental.
A questão, portanto, é compreender que as ocupações consideradas irregulares
para o Poder Público são formas tomadas pelas populações de baixa renda como
uma via de regularização da forma de apropriação das terras na cidade, que
ocorrendo em desatenção às necessidades específicas dessa parte da população
resultou numa cidade que não observa o direito à moradia digna, como direito
fundamental e categoria de direitos humanos e nem realiza e cumpre as suas
funções, especialmente ambientais.
A estratégia empregada para supressão dessa dissonância é o processo de
regularização fundiária que não pode ser tido como simplesmente adequar os
assentamentos informais ao modelo civil-ambiental de cidade, o que significa dizer
que não se trata de apenas formalizar títulos dominiais, com as clássicas atribuições
registrarias, bem ao sabor dos oitocentos. A regularização fundiária dessas áreas
demanda um processo de humanização das relações de ocupação do solo e de
materialização das funções socioambientais da propriedade.
A análise dos impactos de uma ocupação e das intervenções necessárias sobre o
ecossistema requer uma análise dos impactos positivos e negativos da intervenção
sobre uma região – uma sub-bacia hidrográfica, por exemplo. Esse levantamento
tenderá a identificar os impactos presentes e futuros, definindo uma unidade de
gestão que poderá conter normas específicas de urbanização, transferência de
construir, etc. Não raro, um estudo dessa natureza poderá identificar outras
ilegalidades ou usos incompatíveis, possibilitando ao poder público efetivar a
regularização por meio de operações consorciadas, segundo previsão do artigo 32
do Estatuto da Cidade.
Conclusão
A questão fundamental da posse e, pois, da ocupação de áreas de risco de que a
vulnerabilidade socioambiental reside na contradição que se estabelece de um lado,
entre os interesses dos agentes econômicos em favor dos quais as estruturas
normativas como posse e propriedade operam seus efeitos, especialmente
envolvendo a regulamentação do uso do solo urbano ou rural e de outro o
desenvolvimento de políticas públicas setoriais, paliativas e pontuadas como
mecanismo de superação dessa contradição.
A solidariedade ambiental como perspectiva de superação da vulnerabilidade
socioambiental impõe que haja uma necessária rearticulação dos conceitos
fundamentais de direito privado para que eles possam repercutir em termos de
realização de justiça ambiental.
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A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE PRIVADA PELA
APLICABILIDADE DOS PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSAS)

LARISSA RENATA BARSANELLI, MARINA MENEGUELLO NICOLAU

Resumo: A necessidade de preservação do meio ambiente e a propagação de
ideais ligados ao desenvolvimento sustentável proporcionaram nova integração
entre o governo e o setor privado. Dentro de tal contexto, surge, como instrumento
capaz de promover o controle do uso – até então discriminado – dos recursos
naturais, o pagamento por serviço ambiental (PSA). Produtores agrícolas,
comerciantes e empresários, proprietários de terras, no geral, aderiram à
possibilidade de desenvolver seus negócios de forma integrada ao meio ambiente.
Os PSAs são capazes de mudar drasticamente a forma como se processa a
intervenção do homem junto às áreas verdes para implementação de atividade
econômica. É sobre essa aliança, relativamente recente, entre o setor público e o
privado, por meio dos pagamentos por serviços ambientais, que se fundamenta o
presente estudo.
Palavras-chave: Pagamento
sustentabilidade; PSA.

por

serviços

ambientais;

desenvolvimento;

Abstract: The need of preservation of the environment and the propagation of ideas
connected to the sustainable development provided a new integration between
government and the private sector. Inside this concept, arises, as an instrument able
of promote the use control – until then indiscriminate – of the natural resources, the
payment for environmental service (PES). The agricultural producers, merchants and
businessmen, landowners, in general, have acquired to the possibility of developing
their businesses in a way that is integrated to the environment. The “PESs” are able
to make drastic changes in the way that the intervention of men is processed along
the green areas for the implementation of an economic activity. It’s about this
alliance, relatively recent, between the public sector and the private sector, through
the payment for the environmental services, that this study is based on.
Key words: Payment for environmental services; development; sustainability; PES.

Introdução
Enquadra-se o direito ao meio ambiente na terceira dimensão dos direitos
fundamentais, caracterizada pela solidariedade e fraternidade. Trata-se de uma
geração de direitos metaindividuais, difusos ou coletivos. Conforme expõe Celso de
Mello (apud MORAES, 2003, p.59), os direitos de terceira dimensão materializam
poderes de titularidade coletiva genericamente conferida a todos os grupos sociais.
Prevê a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, o direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, caracterizando-o como “bem de uso comum
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do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Tal dispositivo também impõe “ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
O referido artigo elenca em seu parágrafo 1º várias incumbências ao Poder Público
para manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porém, com o
desenvolvimento do capitalismo pela ampliação de atividade industrial e aplicação
de investimentos em searas importantes da economia nacional, como o setor
agrícola, grandes extensões de área verde foram privatizadas. Contudo, a corrida
capitalista não demonstrou preocupação ou planejamento ambiental, causando
sérios danos em prol dos interesses econômicos. O cenário ambiental sustentável
sofreu com a intervenção indiscriminada do homem que, sem qualquer preocupação
ou planejamento, contaminou o solo, as águas, desmatou e cometeu outras
atrocidades para a instauração de estruturas físicas capazes de alimentar os
interesses econômicos.
No entanto, os ideais de desenvolvimento sustentável começaram a ganhar espaço
com a realização de eventos como a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente,
em 1972, em Estocolmo, e a Conferência Rio-92. Aos poucos, difundiu-se a ideia de
integração e harmonização entre as atividades econômicas e o meio ambiente.
É nesse contexto que se insere o pagamento por serviço ambiental.
Desenvolvimento
1. O pagamento por serviço ambiental (PSA)
O Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) entende que Serviços
ambientais são processos gerados pela própria natureza através dos ecossistemas,
com a finalidade de sustentar a vida na Terra. Para melhor entendimento, vale
ressaltar a classificação dos serviços ambientais feita pela Organização das Nações
Unidas na Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millenium Ecosystem Assessment),
de 2005. Considera a ONU que os serviços ambientais se dividem da seguinte
forma: os de provisão (serviços ligados à água e aos alimentos), os de regulação
(referentes ao controle do clima, da purificação da água e do ar, e de enchentes e
desastres naturais, bem como da erosão), os de suporte (abrangem a formação de
solos, a produção primária, os processos ecológicos e a ciclagem de nutrientes) e os
culturais (ligados à espiritualidade, lazer e educação).
Sobre o conceito de PSA, entende o Ipam:
Pode ser definido como uma transação voluntária, na qual um
serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que possa
assegurar este serviço é comprado por, pelo menos, um comprador,
de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o provedor
garanta a provisão deste serviço.

Os serviços ambientais prestados são pagos pela sociedade, que é quem deles
usufrui. Podem também serem compradores o governo, as empresas privadas e as
ONGs.
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Basicamente, os PSAs abrangem serviços ambientais concernentes às seguintes
categorias: retenção ou captação de carbono, conservação da biodiversidade,
conservação de serviços hídricos e conservação de beleza cênica. (Ministério do
Meio Ambiente, 2008).
Atualmente, o mercado de créditos de carbono é o pagamento por serviço ambiental
que mais se destaca. Sua importância está pautada no Protocolo de Kyoto, acordo
internacional que previa que os países desenvolvidos signatários deveriam, entre
2008 e 2012, reduzir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa em relação aos
níveis de 1990.
A Conferência do Clima (COP-17), realizada em 2011, na África do Sul estabeleceu
índices ainda mais ambiciosos: reduzir, de 25% a 40% as emissões dos gases de
efeito estufa em 2020, em comparação a 1990. (Portal Brasil, 2012)
Cada tonelada de dióxido de carbono retirada ou reduzida da atmosfera corresponde
a um crédito de carbono, que pode ser comprado pelos países que não quiserem ou
não conseguirem reduzir suas emissões.
O ICMS ecológico também constitui um PSA. Trata-se do repasse de uma
porcentagem desse imposto para projetos de preservação ambiental.
Adota-se no Brasil, também, o REDD (Redução das Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal), que contabiliza nas emissões de gases de efeito estufa
aquelas que são evitadas em razão da redução do desmatamento e da degradação
ambiental.
Tais pagamentos constituem apenas uma parcela dos incentivos que podem ser
ofertados para a preservação do meio ambiente pela prestação de serviços
ambientais. Entendido o conceito e a abrangência dos PSAs, a intenção agora é
analisar de que forma se processa a contribuição da propriedade privada.
2. Os pagamentos por serviços ambientais nas propriedades privadas
O meio ambiente, antes da intervenção humana, plenamente sustentável, promovia
sua própria preservação. Com a instauração de estruturas físicas dos mais diversos
setores da economia, tal equilíbrio foi comprometido. Os pagamentos por serviços
ambientais visam reparar os danos de referida “invasão” do espaço natural.
O elo entre setor público e privado para preservação do meio natural se fez
necessário mediante a privatização de extensas áreas para que fossem
desempenhadas atividades comerciais, agrícolas e industriais, procedidas através
de contratos.
Os proprietários de terras podem ser compradores ou provedores dos serviços
ambientais. Em ambos os casos, eles são parte de um contrato firmado com o poder
público para que o serviço ambiental seja remunerado, sendo que as cláusulas e o
valor da remuneração variam de acordo com o serviço ambiental provido e a região
em que este é realizado. Ainda, leva-se em conta o “custo de oportunidade”, isto é, o
lucro que teria o produtor se este arrendasse a terra para outrem ao invés de
proteger a área natural. Esta contratualização vai além do modelo tradicional
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econômico, que visa o incentivo para a comercialização. (ONG Terra de Direitos,
2011, p. 8).
Segundo o Instituto Planeta Verde (2014, p. 32), promulgou-se, no estado do
Paraná, em 25 de abril de 2005, a Lei nº 17.134, que instituiu o pagamento por
serviços ambientais em âmbito estatal. Logo em seu artigo 1º demonstra que seu
objetivo é realizar pagamentos como incentivo monetário para proprietários e
posseiros que possuam áreas naturais preservadas e que prestem serviços à
conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos no estado.
No corpo da Lei nº 17.134 são estabelecidos requisitos para a participação no
programa de PSA e a implementação de quatro modalidades: biodiversidade,
unidades de conservação, recuperação de vegetação ativa, captura, fixação e
estoque de carbono, e conservação de recursos hídricos.
Desta forma, o provedor de serviços ambientais que se qualifique em alguma das
modalidades e cumpra os requisitos fixados em lei poderá pleitear os benefícios do
Pagamento por Serviços Ambientais. Tais benefícios serão imediatamente
suspensos caso o beneficiário descumpra com os termos do contrato ou cause atos
lesivos ao meio ambiente, como dita o artigo 9º, em seu parágrafo 2º, da mesma lei.
Um grande exemplo de programa de Pagamento por Serviço Ambiental em
propriedade privada é o projeto Oásis, desenvolvido pela fundação O Boticário,
desenvolvido desde 2006 e implantado em Apucarana, no Paraná, em 2009. O
projeto premia financeiramente proprietários de terra provedores de serviços
ambientais através de parcerias com entes públicos. Em 2012, a premiação total aos
proprietários foi de R$393.412,20, com recursos captados via Fundo Municipal do
Meio Ambiente. (Fundação Grupo Boticário de Apoio à Natureza)
Em Apucarana firmou-se parceria com a SANEPAR, a empresa de saneamento
básico do Paraná. O foco do projeto na cidade é a preservação das nascentes de
rios, interesse direto para a empresa. Assim, cobra-se 1% a mais na conta de água
de todos aqueles que usam o serviço ambiental, e este capital compõe o fundo que
será utilizado para remunerar os beneficiários participantes do projeto, ou seja, os
produtores que conservam as nascentes dos rios. Desta forma, a SANEPAR se
beneficia por ter o serviço de abastecimento de água facilitado, a comunidade, por
desfrutar de um serviço ambiental de boa qualidade e os produtores, por receberem
incentivos monetários que os auxiliarão em suas produções. (Revista Época, 2012).
Conclusão
É indispensável admitir que não se pode mais pensar na dissociação entre público e
privado nos tempos atuais, principalmente no que concerne ao desenvolvimento
social. A implementação dos pagamentos por serviços ambientais busca
implementar uma aliança entre ambas as esferas através do pensamento ambiental,
tão defasado na corrida econômica, que ocorre, muitas vezes, sem planejamento e
sem cuidados, em detrimento do meio ambiente.
A consciência ambiental vem ganhando atenção, novas visões e ideologias, e não
faria sentido não aliá-la ao pensamento privado, setor que tanto contribui para o
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desenvolvimento nacional da economia. É sensato perceber que aqueles que
passam a produzir, gerando renda e benefícios à sociedade e, ainda assim,
contribuindo para a preservação ambiental, devem receber incentivos para que
continuem seu bom trabalho e estimulem a ampliação de tais medidas no mercado
econômico. O PSA encontrou uma forma de realizar uma via de mão dupla, pela
qual os produtores geram benefícios para a coletividade e a esta lhes retribui.
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A RACIONALIDADE COMUNICATIVA E A GESTÃO EMPRESARIAL
THE RATIONALITY COMMUNICATIVE AND MANAGING A BUSINESS

MARLON ROBERTH DE SALES
Resumo: O presente estudo tem por objetivo demonstrar que a gestão empresarial
deve sofrer os influxos da racionalidade comunicativa a fim de que as decisões
empresarias obtenham maior legitimidade. Para isso partir-se-á da dicotomia de
sociedade empregada por Habermas entre mundo vivido e sistema, para ao final
concluir que embora as empresas estejam alocadas no sistema econômico, devem
sofrer os influxos da racionalidade comunicativa e garantir através de uma gestão
coparticipava o direcionamento de suas ações empresariais.
Palavras-chave: Empresa; Gestão; Racionalidade Instrumental; Racionalidade
Comunicativa.
Abstract: This study aims to demonstrate that corporate management must suffer
inflows of communicative rationality to that entrepreneurial decisions obtain greater
legitimacy. For it will break off from the dichotomy of society employed by Habermas
between lifeworld and system, concluded that, although companies are allocated in
the economic system, must suffer the influx of communicative rationality and secure
through a management coparticipava targeting their business actions.
Keywords:

company;

management;

Instrumental

rationality;

Communicative

rationality.
INTRODUÇÃO
Na sociedade hodierna globalizada as empresas ganham um papel de enorme
relevância, seu poder econômico maior de que o de muitos Estados faz com que
suas ações sejam vistas com maior atenção tanto por parte do Estado, mas
sobretudo, por parte dos cidadãos.
As entidades privadas ao exercerem suas atividades em determinada região afeta a
vida de todos que a cercam, ao tirar matéria prima, por exemplo, modifica o meio
ambiente, ao fechar sua atividade e se dirigir a outra região fecham-se as portas de
emprego e eventualmente abalam a economia local. Por intermédio desses
exemplos, fácil perceber que as decisões empresárias afetam Estado e sociedade,
e, assim, a pergunta que surge é: As decisões empresárias que geram efeitos
colaterais e atingem vários interessados podem ser tomadas de forma unilateral?
A SOCIEDADE NA VISÃO HABERMASIANA E A EMPRESA
A sociedade moderna é uma sociedade complexa, multifacetada e de conflitos, uma
vez que as diversas lógicas próprias das várias esferas vivem em tensões, bem
como há uma pluralidade de eticidades.
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Nesse tipo de sociedade Habermas irá sustentar a diferenciação entre sistema e
mundo da vida, que nas sociedades tradicionais encontravam-se imbricadas, ao
passo que na modernidade desacoplam-se formando-se sistemas autonomizados.
Desse modo pode-se dizer que os subsistemas são contextos de ações que se
autonomizam em relação ao mundo da vida, formando cada qual um sistema.
O sistema é pautado pela ação instrumental, isto é, a ação pautada no êxito, na
busca do sucesso e é responsável pela reprodução material da sociedade. Nesse
prevalece a escolha do melhor meio para se atingir uma determinada finalidade. O
mundo da vida, por sua vez, tem como pano de fundo a ação comunicativa e por
telos o entendimento através do consenso entre os participantes do diálogo racional,
esse tipo de ação se dá intersubjetivamente e permite a reprodução simbólica da
sociedade. (NOBRE, 2008, p. 22)
Entretanto, essas duas lógicas, isto é, instrumental e comunicativa estão em
constante conflito podendo levar a colonização de um domínio pelo outro, sendo
mais recorrente a colonização do mundo da vida pelo sistema, haja vista ser a lógica
instrumental mais efetiva. A colonização se dá quando um domínio de ação
sobrepõe-se a outro, por exemplo, o mundo da vida passa a sofrer interferências
significativas por parte da lógica instrumental (NOBRE, 2008, p. 23). Trata-se da
colonização do mundo da vida por parte do sistema.
A colonização do mundo da vida pelo sistema leva a burocratização ou
monetarização das relações sociais, isto é, as relações sociais são guiadas pela
lógica do dinheiro ou do poder. Desse modo a racionalidade instrumental se impõe
sobre a racionalidade comunicativa, de maneira que questões que deveriam ser
pautadas pelo diálogo são guiadas pela lógica estratégica do dinheiro ou poder.
Em suma, para Habermas há duas formas de interação, uma obtida por meios
ausentes de linguagem, as sistêmicas e outra mediada pela linguagem, o mundo
vivido.
A emancipação da sociedade está em reduzir ao mínimo necessário o domínio do
sistema e, por conseguinte, levar a razão comunicativa a comandar processos
democráticos de decisão, de modo que os imperativos sistêmicos seriam a ela
submetidos. (NOBRE, 2008, p. 24)
Nesse diagnostico de Habermas, a pergunta é: onde se localizam as empresas?
As empresas sempre foram mecanismos do sistema econômico responsáveis pela
reprodução material, isto é, criação de bens, produtos e serviços, instrumentos de
geração de riquezas guiadas por uma gestão pautada na ação estratégica sem
preocupações éticas, ambientais e morais, no entanto, esse panorama vem
mudando. Em um primeiro momento as empresas cumpriam com seu escopo
quando geravam lucros aos seus sócios e após, quando, além disso, cumpria sua
função social, contudo, essa última restringe-se ao cumprimento da legislação
vigente. As atividades empresarias sempre foram e são pautadas na calculabilidade
do lucro, em outras palavras, na busca dos melhores meios para se atingir o fim
desejado, qual seja, a lucratividade, razão pela qual pode-se dizer que as empresas
localizam-se na esfera sistêmica, de modo que suas atividades são guiadas pela
razão instrumental.
Segundo Bannwart Junior e Bannwart (2013, p. 110) “as empresas, em razão da
influência liberal capitalista, de modo geral, foram afastadas do debate social e
praticamente isentas de qualquer contribuição aos dilemas e problemas gerados
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pela sociedade". Isto é, sua preocupação era apena uma, o lucro. Desse modo,
pode-se dizer que as empresas fazem parte do sistema.
Entrementes, as empresas ganham uma função social, contudo, essa não é
suficiente ao papel que as empresas devem assumirem na sociedade, porquanto
restringe-se ao cumprimento da lei. Dessa feita, encontra-se em voga o tema da
responsabilidade social corporativa. Trata-se de que as empresas são chamadas a
participarem de questões no ambiente social.
Muito embora como dito alhures as empresas se localizam no sistema e sempre
foram enxergadas como mecanismos de lucro. A responsabilidade social, nesse
sentido, abre caminho para que as empresas sofram influxos da razão comunicativa
e se abram a questões do mundo da vida, haja vista não mais poderem ficar adstrita
a lucratividade.
Um motivo que leva a necessidade das empresas se abrirem a racionalidade
comunicativa é que no cenário mundial contemporâneo são elas entidades privadas
com poder econômico muito maior do que o de vários Estados. O alto poder
econômico de várias empresas faz com que seus atos e suas ações tenham
repercussão na vida de uma gama enorme de pessoas. Dessa feita, as decisões
tomadas pelas empresas não devem ser somente tomadas pelos seus sócios, há de
buscar-se uma participação de todos os afetados pelas ações empresariais, por
isso, a importância da racionalidade comunicativa, isto é, por meio do diálogo as
decisões empresárias serão construídas intersubjetivamente na participação de
sócios, consumidores, cidadãos e Estado. (Bannwart Junior e Bannwart, 2013, p.
115.
A razão comunicativa requer o embate de ideias, argumentos e debates, de modo
que para as decisões empresariais serem legitimas a empresa terá de abrir canais
de participação, razão pela qual todos os afetados pela decisão empresarial deverão
ser ouvidos. Trata-se de um novo paradigma de gestão empresarial, qual seja, a
participação dos interessados nas decisões empresariais.
Como dito alhures, as relações
sociais podem ser orientadas por duas ações
distintas: a) ação estratégica e b) ação comunicativa, na primeira os cidadãos são
vistos apenas como meios para se obter um fim, em especial nas relações
empresárias onde os cidadãos seriam vistos apenas como sujeitos que compram um
determinado produto e dão lucro a empresa, ao passo que na segunda espécie de
ação o telos é o entendimento e o acordo com os demais a respeito de planos
comuns de ação. Assim, pautada na relação entre empresa e sociedade os entes
privados econômicos deverão sempre ouvir aqueles que possuem algum interesse
na decisão tomada.
Em razão disso, embora as empresas se localizem no sistema econômico e em
suas atividades são guiadas pela racionalidade instrumental, suas decisões e ações
devem ser pautadas na razão comunicativa, por conseguinte, limitando e
direcionando a ação instrumental.
Dessa feita, um instrumento que pode permitir os influxos da racionalidade
comunicativa nas empresas é a gestão participativa. A racionalidade comunicativa
como nova perspectiva para a gestão empresarial requer uma nova política de
gestão, a fim de que as empresas estabeleçam canais de participação cidadã.
CONCLUSÃO
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A sociedade moderna é plural e multifacetada, de modo que pode ser dividida em
mundo vivido e sistema, cada qual com a prevalência de uma espécie de ação: no
mundo vivido a ação comunicativa tem por escopo o diálogo e o entendimento, ao
passo que o sistema, busca apenas os melhores meios para se atingir determinados
fins.
As empresas encontram-se inseridas no sistema, mais especificamente no sistema
econômico, haja vista sempre tratadas como mecanismos para busca do lucro.
Contudo, tendo em vista que as empresas hodiernas possuem um poder econômico
superior a de muitos Estados, suas decisões afetam incontáveis pessoas, razão pela
qual suas ações não podem ser escolhas somente de seus acionistas. As empresas
devem sofrer os influxos da razão comunicativa, de maneira a permitir a maior
participação possível dos afetados pela sua decisão, isto é, todos os afetados e
interessados devem ser ouvidos, fato esse que requer uma gestão participativa dos
acionistas, do Estado e da Sociedade. Trata-se de buscar considerar os interesses
de todos os afetados pela decisão em discussão, antecipando seus efeitos
colaterais.
Por fim, uma gestão pautada na razão comunicativa fará com que a racionalidade
instrumental seja direcionada e limitada, de modo que se tenha uma gestão
empresarial mais humana e próxima da sociedade gerando maior confiança perante
os cidadãos.
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A RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL COMO INSTRUMENTO
DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MARIANA ARAM FANTIN, NATALIA BRASSAL TIRAPELLE
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que os direitos
fundamentais à propriedade privada e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
podem coexistir em harmonia, possibilitando a utilização dos recursos ambientais de
forma sustentável. Para isso, será analisada as principais características da
modalidade de unidade de conservação denominada Reserva Particular do
Patrimônio Natural, as quais possibilitam que os recursos naturais localizados em
determinada propriedade privada possam ser usufruídos como fonte econômica
alternativa e simultaneamente conservados em benefício das presentes e futuras
gerações. Portanto, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural revelam-se um
importante mecanismo para a promoção do desenvolvimento sustentável,
efetivando-se a função social da propriedade privada no tocante a preservação
ambiental.
Palavras-chave: propriedade privada, meio ambiente, reserva particular do
patrimônio natural, desenvolvimento sustentável.
Abstract: This work aims to demonstrate that the fundamental rights of private
property and the ecologically balanced environmentcan exist in harmony, allowing the
use of environmental resources in a sustainable manner. To do so, will analyze the
main characteristics of the type of conservation unit called private reserve of natural
patrimony, which enable the natural resources located in certain private property can
be enjoyed as an alternative economic source and simultaneously preserved for the
benefit of present and future generations . Therefore, private natural patrimony
reserves are revealed an important mechanism for the promotion of sustainable
development, bringing into effect the social function of private property with regard to
environmental preservation.
Keywords: private property, environment, private reserve of natural heritage,
sustainable development.

INTRODUÇÃO
O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira dispõe que o meio ambiente trata-se
de um bem de “uso comum do povo”, sendo primordial “à sadia qualidade de vida”.
Desta feita, resuma-se que o ambiente ecologicamente equilibrado consiste em
direito fundamental difuso, ou seja, não se exauri em uma só pessoa, mas se
estende a uma coletividade indeterminada.
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Por se tratar de direito fundamental de terceira dimensão, pertencente a todo o
gênero humano, compete ao Estado e a todas as pessoas preservá-lo e defendê-lo
em prol das presentes e futuras gerações, conforme preceitua o mencionado artigo
da Carta Magna.
Com efeito, por meio do chamado desenvolvimento sustentável, almeja-se uma
harmonização entre o interesse econômico e o ambiental, a ser alcançada mediante
uma mudança de perspectiva, pautada, precipuamente, na “substituição da norma
econômica de expansão quantitativa (crescimento) por aquela da melhoria
qualitativa (desenvolvimento) como caminho para um futuro progresso” (MACHADO,
2013, p. 74).
Nesse sentido, o direito à propriedade está diretamente relacionado à proteção ao
meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, haja vista que a função social da
propriedade compreende, dentre outras, a utilização dos recursos naturais de forma
sustentável, coadunando-se a proteção ambiental com o desenvolvimento
econômico.
Considerando a responsabilidade conjunta entre Estado e sociedade para promover
a integral proteção ao meio ambiente, o ordenamento jurídico pátrio cria áreas para
salvaguardar os recursos naturais, as quais podem se localizar em propriedades
privadas, sendo geridas por regras especiais.
Um exemplo de áreas protegidas são as unidades de conservação, estas são
instituídas pelos governos federal, estadual e municipal, objetivando garantir a
preservação de recursos naturais dos diferentes ecossistemas do território nacional.
Estes espaços estão submetidos a normas e regras especiais para se assegurar a
efetiva proteção do patrimônio biológico. As unidades de conservação estão
regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000, a qual as conceitua, por meio de seu artigo
2º, inciso I, como:
Artigo 2º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos
ambientais,
incluindo
as
águas
jurisdicionais,
com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção;
As unidades de conservação dividem-se em dois grupos, as unidades de proteção
integral e as unidades de uso sustentável. O primeiro grupo é composto pelas
seguintes categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional;
Monumento Natural e; Refúgio de Vida Silvestre. Por sua vez, as unidades de uso
sustentável subdividem-se nas seguintes modalidades: Área de Proteção Ambiental;
Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista;
Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e; Reserva Particular
do Patrimônio Natural.
Entres essas modalidades de unidades de conservação, a reserva particular do
patrimônio natural será o objeto de análise do presente trabalho.
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DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS
O atual panorama global tem exigido a busca por um modelo capaz de conciliar o
progresso almejado pelo homem, por meio da continuidade da atividade econômica
desenvolvida, e a preservação do meio ambiente para as gerações presentes e
futuras. Com efeito, as chamadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPN) têm se apresentado como um dos instrumentos mais importantes na busca
por esse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação dos
recursos naturais existentes, atingindo-se o chamado Desenvolvimento Sustentável.
Considerada como espécie do gênero Unidades de Conservação, pertencente ao
grupo das Unidades de Uso Sustentável, a Reserva Particular do Patrimônio Natural
encontra-se prevista na Lei n.º 9.985/2000, podendo ser compreendida como uma
área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica, consoante definição oferecida pelo artigo 21, caput, da referida lei.
Contudo, diferentemente de outras unidades de conservação, a RPPN é criada a
partir da iniciativa do próprio dono da terra, partindo deste, portanto, o
reconhecimento do especial interesse ecológico, razão pela qual, torna-se
imprescindível as investidas da educação ambiental, na conscientização do
proprietário acerca da necessidade de seu envolvimento na luta por um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, no momento em que decide criar uma
RPPN, o proprietário assume compromisso com a conservação da natureza, sem
perder, todavia, o domínio sobre a propriedade.
Destarte, de maneira simplificada, pode-se inferir que a unidade de conservação em
apreço nada mais é do que “a individualização de uma área particular, a
requerimento do próprio proprietário e mediante reconhecimento do Poder Público,
que em virtude da importância de sua biodiversidade, aspecto paisagístico, ou das
peculiares características ambientais, passa a ser especialmente protegida”
(FAZOLLI, 2004).
Outrossim, além das vantagens acarretadas à natureza, o dono do espaço
preservado recebe diversas prerrogativas, tais como, a isenção de pagamento do
Imposto Territorial Rural – ITR sobre a área afetada pela preservação, a preferência
na obtenção de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA e na
concessão de crédito agrícola para custeio da área remanescente, bem como a
exploração econômica da reserva, mediante a implantação de projetos de turismo
ecológico (ecoturismo), recreação e educação ambiental e, ainda, a proteção contra
queimadas, desmatamentos e caça, além de outros cuidados proporcionados por
órgãos de proteção ambiental.
Ademais, o próprio município, no qual está localizada a RPPN auferirá vantagens,
consistentes no repasse do ICMS ecológico (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), verba de natureza tributária em âmbito estadual, em que o
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fato gerador consiste na instituição de tal reserva dentro de sua circunscrição
territorial.
Interessante aspecto a ser destacado sobre as Reservas Particulares do Patrimônio
Particular cinge-se ao fato destas serem utilizadas como fonte de compensação
ecológica, isto é, como mecanismo alternativo de reparação de danos, em atenção
ao disposto no art. 225, § 3°, da CF, assim como, em harmonia com o princípio do
poluidor-pagador.
Nesse sentido, revela-se o instituto da compensação um mecanismo muito mais útil
ente o atual contexto ambiental. Isso porque, ao contrário de arcar o poluidor com o
adimplemento da indenização em dinheiro, a ser depositada no Fundo para
Reparação dos Interesses Difusos Lesados, de que trata o art. 13 da lei Federal
7.347, de 24.07.1985, se comprometeria aquele, diretamente, a prestar algo
benéfico ao cenário preservacionista.
Cumpre salientar, ainda, que, os Estados também possuem legitimidade para
regulamentar a criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural. No Paraná,
por exemplo, há o Decreto Estadual 1.529 de 02 de outubro de 2007, o qual
regulamenta os procedimentos para a implementação de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural.
De acordo com o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, atualmente, o Estado do
Paraná possui 219 RPPN reconhecidas em âmbito do governo estadual totalizando
44.723,055 hectares, presentes em 93 Municípios paranaenses.
Ainda no tocante ao Estado do Paraná, os Municípios nos quais se localizam as
RPPN, e por esta razão o ICMS-Ecológico, direcionam parte desse recurso aos
proprietários dessas unidades de conservação, a fim de que contribuir com a gestão
dessas áreas.
Analisando-se sucintamente, esse repasse se da por meio de um convênio entre a
prefeitura e associação de proprietários de RPPN e essa repassa para RPPN. Os
recursos recebidos devem ser aplicados exclusivamente para a manutenção da área
protegida, sendo que, todo esse procedimento é supervisionado e fiscalizado pela
prefeitura e pelo Tribunal de Contas do Estado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, não resta dúvidas quanto a importância das RPPN na preservação
dos direitos difusos, dentre os quais se compreende o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Situadas no grupo das unidades de conservação
denominadas de Uso Sustentável, sua criação não exclui o direito de propriedade,
possuindo como principal atributo a possibilidade de utilização econômica direta de
parte dos recursos naturais protegidos, sem que isso ocasione a degradação do
meio ambiente.
Nesse sentido, constituem-se como efetivo instrumento de promoção do chamado
desenvolvimento sustentável, tendo em vista sua capacidade de aliar os interesses
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econômicos dos particulares com a preservação do meio ambiente. Mencionam-se
aqui, os benefícios acarretados ao proprietário que decide instituir essas áreas de
conservação em sua propriedade, haja vista a geração de fontes alternativas de
renda e outras vantagens indiretas.
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A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE APLICADA ÀS WRONGFUL DEATH
ACTIONS: ANALISE DO CASO MATSUYAMA V. BIRNBAUM

EDGARD RODRIGUES ROCHA JUNIOR

RESUMO: O presente trabalho buscará explicar como se dá a quantificação do dano
decorrente da perda de uma chance nos casos de wrongful death action. Para tanto,
far-se-á uma análise do caso Matsuyama v. Birnbaum, o qual abriu precedentes na
justiça norte-americana para indenização por perda de uma chance de cura.

Palavras-chave: perda de uma chance; wrongful death action; Kimiyoshi
Matsuyama; Neil S. Birnbaum.

ABSTRACT: The current work will try to explain how to do the damage quantification
of the loss of a chance in the wrongful death actions. Therefore, will be made an
analysis of the Matsuyama v. Birnbaum’s case, which have opened a legal-precedent
for the indemnification of the loss of a chance of heeling in the American justice.

Key-words: loss of a chance; wrongful death action; Kimiyoshi Matsuyama; Neil S.
Birnbaum.
INTRODUÇÃO
A doutrinação da teoria da “perda de uma chance” é algo recente, que, advinda da
jurisprudência franco-italiana, ainda busca sua consolidação. Não obstante, muitos
são os casos precedentes dessa teoria, ocorridos em diversas partes do globo, os
quais se tornariam parte de um longo processo de aprimoramento ao passo do
recrudescimento de novas tecnologias e políticas sociais. GODOY (2007, p. 12) cita
com primor um caso ocorrido no ano de 1884, no município de Northampton
(Massachusetts – EUA), em que foi julgado o caso Dietrich v. Inhabitants of
Northampton, no qual uma mulher sofreu um aborto espontâneo ao tropeçar e
tombar devido a uma calçada defeituosa. Da ocorrência do sinistro, a criança,
nascida prematura, veio a falecer em seguida. A decisão da Corte alegou que, por
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ser impossível o feto viver fora do ventre materno, o mesmo não poderia impetrar
ação. Situando ainda a importância da parafernália tecnológica para a obtenção de
resultados precisos, Godoy complementa: “(...) não havia tecnologia aplicada à
medicina capaz de determinar, no século XIX, se o aborto teria sido resultado de
uma causa natural ou de uma ação danosa que mereceria ser indenizada.” Sendo
assim, por mais que a morte tenha sido injusta, reclamação alguma poderia vingar,
pois, como corrobora DEMONGUE (1923, v. 4, n. 66) não haveria a indispensável
comprovação do nexo de casualidade necessário para se ligar o fato ocorrido ao
agente causador do dano. Superada a questão relativa aos avanços médicos, no
ano de 1999, os Estados Unidos da América reconheceu a perda de uma chance em
um de seus casos mais emblemáticos, que se tornou o primeiro precedente
jurisprudencial desta teoria na common law americana. Conhecido como Matsyama
V. Birnbaum’s Case, o caso conta a história da família do falecido Kimiyoshi
Matsuyama, que reivindica uma reparação pela perda de uma chance de cura por
meio de uma wrongful death action. Wrongful death action (morte injusta) é a ação
cabível quando a morte de uma pessoa é causada por algum tipo de erro derivado
de negligência, imprudência ou imperícia. No caso de Matsuyama, foi o meio judicial
pelo qual sua família buscou indenização em virtude de um tardio diagnóstico de
câncer por parte do médico Neil S. Birnbaum. O presente estudo buscará, então,
analisar o instituto da perda de uma chance à luz deste pioneiro caso, tentando
demonstrar, por fim, como se aferir o valor financeiro da perda de uma chance de
viver.

A PERDA DE UMA CHANCE COMO ESPÉCIE DE DANO
GUIMARÃES (2009) conta que, em meados do ano de 1964, uma ação baseada na
teoria da perda de uma chance foi julgada e acatada pela Corte de Cassação
Francesa. Neste pleito, um médico foi obrigado a indenizar a parte requerente, uma
criança que teve seus braços desnecessariamente amputados para uma suposta
facilitação do parto. Tal decisão foi notável, pois precedeu uma nova abordagem
sobre a responsabilidade de quem comete a infração e a flexibilização – no direito
francês - na indispensabilidade do nexo causal, para assim se preservar os direitos
de reparação à vítima, bastando “presunções suficientemente graves, precisas e
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harmônicas”. Há de se diferenciar, entretanto, o dano oriundo da chance perdida dos
danos emergentes e dos lucros cessantes. VENOSA (2010, pág. 851) ensina que os
danos emergentes são aqueles em que uma notável redução patrimonial ocorre em
detrimento do ilícito. É o caso de, em um acidente automobilístico, o custo imediato
do conserto, ou seja, é aquilo que a vítima efetivamente perdeu. Já os lucros
cessantes configuram uma previsão de dano com base no que a vítima
razoavelmente deixará de lucrar devido ao sinistro. Seria, pois, no caso de um
acidente em que a vítima fosse um taxista, o ressarcimento econômico pelo período
em que este ficaria impossibilitado de trabalhar. No que toca à perda de uma
chance, se o dano ocorre perante o patrimônio no qual a chance repousa,
obviamente a perda dessa chance deverá ser ressarcida, assim como os eventuais
danos emergentes ocasionados devido à chance perdida, como, por exemplo,
eventuais danos psicológicos devido à frustração da chance perdida. Conforme
argumenta PEREIRA (1999, pág. 45), discordando do direito francês, a certeza
torna-se um elemento primordial para se provar a integridade e assim possibilitar a
reivindicação legal acerca de uma chance perdida:
“É claro, então, que, se a ação se fundar em mero dano hipotético, não cabe
reparação. Mas esta será devida se se considerar, dentro da ideia de perda de uma
oportunidade (pert d’une chance) e puder situar-se na certeza do dano.”
A partir do momento em que a chance é perdida, deve-se calcular o montante
indenizatório guiando-se pelo princípio de que o valor agregado à chance nunca
poderá ser igual ou maior que a totalidade do prêmio. Tal como expressa
NORONHA (2003, pág. 666), a chance não pode ser vista como uma certeza de
êxito e sim como uma possibilidade de obtê-lo, e é justamente na probabilidade
matemática de se alcançar esse êxito, que se encontra o valor a ser ressarcido pela
chance perdida, conforme será visto a seguir.

MATSUYAMA V. BIRNBAUM: POR UMA CHANCE DE CURA
Kimiyoshi Matsuyama morreu no mês de outubro no ano de 1999, por um câncer
tardiamente diagnosticado por seu médico, o Dr. Neil S. Birnbaum. Matsuyama
iniciou tratamento com o Dr. Birnbaum em julho de 1995. Em seu histórico médico,
constava que o homem sofria severas e continuas crises de azia desde 1988. Seu
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último médico, antecessor do Dr. Birnbaum, deixou explicito nos registros que uma
investigação minuciosa, por meio de endoscopia, em todo o aparelho digestivo, seria
necessária para melhor se avaliar os sintomas do paciente. Os fatos sugerem que
Birnbaum falhou ao notar os indícios de que Matsuyama teria câncer. Neil acreditava
que o homem possuía apenas uma gastrite e, ao realizar testes, na oportunidade em
que um resultado positivo para uma bactéria usualmente associada a câncer
apareceu, o médico não pediu nenhum tipo de biópsia ou exames de endoscopia,
conforme aconselhado nos registros de Matsuyama. Devido a uma sucessão de
imperícias, imprudências e negligências, Birnbaum só pediu os exames necessários
quando, no dia 3 de março de 1999, Matsuyama passou muito mal. Os resultados
dos exames mostravam que paciente estava com um câncer em estágio avançado.
O homem então iniciou tratamento com especialistas, mas já era demasiadamente
tarde. Como fora dito, cinco meses depois do ocorrido, Matsuyama sucumbiu ao
câncer. Sua esposa passou então a requerer judicialmente, através de uma wrongful
death action, uma reparação moral pela dor sofrida e outra reparação pela perda de
uma chance de cura. No caso em questão, o valor da chance foi calculado levandose em consideração a probabilidade matemática de cura. Quantificada essa
probabilidade, multiplicou-se esta pelo montante atribuído a totalidade dos danos por
wrongful death. O resultado dessa equação equivale ao valor da chance perdida. O
corpo de jurados avaliou que os danos totais pela morte injusta de Matsuyama
somavam a importância de $875.000,00 e que, devido ao tardio diagnóstico de
câncer, sua chance de sobrevivência era de 37.5%. Multiplicando-se o montante de
$875.000 por 37,5%, o júri concedeu à família de Kimiyoshi Matsuyama uma
indenização pela perda de uma chance no valor de $328.125,00 (875.000 x 0,375 =
328.125). No final do embate, essa indenização acabou sendo amenizada para o
valor de $281.310,00, e o caso de Matsuyama tornou-se o primeiro caso bem
sucedido pela perda de uma chance no território americano.

CONCLUSÃO
Das wrongful actions, talvez a ação por wrongful death seja a de mais difícil
reparação, superando as ações por wrongful life (vida injusta) e por wrogful birth
(nascimento injusto). Mesmo que igualmente graves, as duas últimas ainda poderão
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ser amenizadas, mas a morte injusta sempre imolará na alma dos que ficam.
Conforme relata ROBERTSON (1995, pág. 382), mais de um milhão de pessoas são
afetadas por erros em administração de substâncias medicamentosas por
profissionais da saúde, sendo que destes, 140.000 acabam por falecer. Note-se que
o erro na medicação é apenas um dos possíveis erros médicos. No caso de
Matsuyama fora um erro de diagnóstico, cuja estatística não é precisa, o que
comprova que esse número de mortes poderia ser muito maior caso contemplasse
todas as hipóteses de erros médicos. O caso de Matsuyama demonstra que a
chance de cura é um bem patrimonial passível de ser indenizado, contanto que se
demonstre o nexo de casualidade entre a morte e o erro médico. Apesar de não ser
o suficiente para aplacar a dor da família, servirá de premissa para que os médicos
cumpram seu dever de maneira cada vez mais diligente e responsável.
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ANÁLISE CRÍTICA DA FUNÇÃO SOCIAL DOS HOSPITAIS EM SEU ASPECTO
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL

ANA FLÁVIA TERRA ALVES MORTATI, CAROLINA PARDUCCI BRANDÃO

RESUMO: O presente trabalho traz discussões acerca do tema pouco debatido que
consiste na função social dos hospitais. Leva-se em conta, aqui, que os hospitais
são instituições que devem observar às funções que lhe são próprias e, com isso,
obedecer à sua função social. No caso dos hospitais, o respeito à sua função social
é ainda mais relevante que na maioria dos casos, visto que estes são responsáveis
por empregar meios eficazes para continuidade da vida. O estudo baseia-se,
portanto, no conflito existente entre dois direitos fundamentais, quais sejam, a saúde
e a propriedade, ambos envolvendo os hospitais. Destaca-se, ainda, o que se
entende por função social dos hospitais e a forma com que se defende sua
efetivação, bem como os problemas advindos de referidos posicionamentos.
PALAVRAS-CHAVE:
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ABSTRACT: The present study is about the subject rarely discussed which is the
social function of hospitals. It is taken into account here that the hospitals are
institutions that must comply with the functions appropriate to it, and with it, obey its
social function. In hospitals, the respect for its social function is even more relevant
than in most cases, because they are responsible for employing effective means for
continuity of life. Therefore, the study is based on the conflict between two
fundamental rights, namely, health and property, both involving hospitals. Stands out,
yet, what is meant by social function of hospitals and how to defend its effectiveness,
as well as issues arising from these positions.
KEY-WORDS: Social function of property; Hospitals; Fundamental Rights.

1 INTRODUÇÃO
Hodiernamente, tende-se a relacionar a função social da propriedade
insculpida nos artigos 5º, XXIII, 170, 182, §2º, 184 e 186 da Constituição Federal
(1988) apenas com as políticas de reforma agrária ou fala-se dela diante da
necessidade de indenização quando da desapropriação de determinada propriedade
privada. Olvida-se, nesse ínterim, que outras instituições negligenciam a finalidade
para as quais foram criadas e, nesse sentido, deixam de atender a função social que
lhes é própria caminhando, inclusive, em sentido oposto.
Faz-se mister, portanto, a análise acerca da função social que os
hospitais desempenham no meio urbano em relação a seus usuários tendo em vista
que são instituições que se valem da propriedade para exercerem-na. A
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imprescindibilidade da análise se dá, justamente, porque os hospitais são locais
onde se efetiva o direito fundamental à saúde, de forma que a utilização da
propriedade destina-se a um bem maior do que a propriedade privada, posto que
aquela deve atender a coletividade como um todo.
O que a prática tem evidenciado, no entanto, é que os interesses
políticos e financeiros tem preponderado em relação a função social precípua dos
hospitais. Estes tem tornado-se verdadeiras empresas e núcleos cooperativos que
giram em torno de um único objetivo comum: lucro. O direito e à necessidade à
saúde fica em segundo plano.
Diante disso, observa-se que a estrutura hospitalar privada tende a
valorizar o paciente capaz de custear os melhores procedimentos médicoslaboratoriais – ainda que meramente estéticos – em detrimento de pessoas de
camadas menos favorecidas em estado crítico de saúde que necessitam da
estrutura e atendimento médico-hospitalar. Os hospitais públicos, por sua vez,
colaboram com o supracitado quadro sórdido na medida em que carecem de
recursos financeiros ou aplicam-nos de maneiras imprudentes.
2 DESENVOLVIMENTO
Preliminarmente, importa destacar que a funcionalização da propriedade
em correspondência com os interesses sociais legitima o viés capitalista que lhe é
inerente, justamente, por compatibilizar-se com a democracia social que caracteriza
os sistemas políticos contemporâneos (SCHREIBER, 2001, p. 159). Dessa forma, o
proprietário exerce seu direito à propriedade ao mesmo tempo em que atende aos
interesses sociais. Arca, assim, simultaneamente com um ônus e um bônus
previstos pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nesse âmbito concebe-se a função social como verdadeiro princípio
constitucional e, por isso- segundo a promotora de justiça, Rochelle Jelinek (2006) esta ocupa espaço na hermenêutica jurídica, “desempenhando funções de
interpretação, integração, direção,limitação e prescrição” tanto nos casos em que a
propriedade está vinculada à causa quanto nas demandas em que o interesse social
deve prevalecer, como quando fala-se em preservação do meio ambiente.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode dissociar a função social da
propriedade de sua função ambiental. Isto porque – primeiramente - a forma com
que a propriedade é construída influi, diretamente, no meio ambiente em que esta se
situa, de forma que pode haver prejuízos à qualidade de vida da coletividade se esta
for edificada em desacordo com os princípios de preservação da natureza, por
exemplo.
Em segundo lugar – e já edificada a construção – suas atividades devem
orientar-se no sentido de zelo para com o meio ambiente. Dessa forma, uma
propriedade que acumula resíduos de maneira prejudicial ao solo potencialmente
causará dano aos espaços urbanos próximos e, com isso, não atenderá à sua
função social. É evidente, portanto, que o hospital enquanto instituição que se vale
da propriedade não foge às assertivas.
Isto posto, faz-se mister destacar que de acordo com Ministério da Saúde
(1977), a função básica dos hospitais consiste em
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“proporcionar à população assistência médica integral, curativa e
preventiva, sob quaisquer regimes de atendimento, inclusive o
domiciliar, constituindo-se também em centro de educação,
capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem
como de encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e
orientar os estabelecimentos de saúde a ele vinculados
tecnicamente”.

Sendo assim, é possível afirmar que aqueles hospitais que negligenciam
o atendimento por razões discriminatórias sociais, ou que, ainda, que presenciam
um quadro de atendimento urgente para poupar a vida de determinada pessoa e,
tendo condições de agir, não o fazem, deixam de cumprir sua função social.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse âmbito, defende-se que os hospitais particulares deveriam, até
mesmo, “aceitar o ingresso de médicos e a internação dos respectivos pacientes em
suas instalações, ainda que esses médicos sejam estranhos ao seu corpo clínico”
(SCHREIBER; A, TEPEDINO, G. p. 107, 2005). A afirmativa encontra respaldo no
fato de que a saúde é um direito dotado de primazia que deve ser garantido pelo
Estado. Dessa forma, medidas como estas não inviabilizariam o direito à
propriedade, posto que este estaria sofrendo, apenas limitações em detrimento de
interesses coletivos com valoração majorada.
No que diz respeito à função social da propriedade há quem negue sua
existência. Nilma de Castro Abe (2008, p. 139), por exemplo, defende que se deve
levar em conta que a propriedade pública difere-se da particular em muitos
aspectos. Dentre eles destacam-se a diversidade de categorias de bens públicos
dependendo da qual aplica-se regimes jurídicos diversos, bem como pela distinção
entre o titular do bem (ente público), o administrador do bem (agente públicos) e o
beneficiário do bem (a coletividade) e, ainda, pela indisponibilidade dos interesses
públicos postos na esfera de cada ente público.
Quanto à primeira tese, parece um tanto inviável afirmar que admitir
quaisquer médicos atendendo em determinado hospital pelo fato de haver
necessidade para referida conduta. Esse procedimento poderia, até mesmo,
dificultar o bom uso e gerenciamento dos aparelhos que servem os indivíduos que já
se encontram na instituição. O que parece correto afirmar, no entanto, é que, diante
da possibilidade de atendimento, os médicos e demais funcionários do quadro
clínico-hospitalar não permaneçam inertes por razões inferiores à própria
preservação da vida.
No que tange a afirmativa de que os hospitais de propriedade pública não
deveriam atender sua função social, deve-se atentar que o regime público
diferencia-se em questões, principalmente formais, do regime privado. Ambos os
regimes, no entanto, estão abaixo da Constituição Federal e devem à dela
observância. Nesse sentido, faz-se mister que os hospitais de propriedade pública
garantam, ainda mais, a persecução a saúde por ser esta um ônus, inclusive, do
próprio Estado.
4 CONCLUSÕES
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Do exposto, conclui-se que os hospitais - tanto públicos quanto particulares devem atentar, no exercício de suas atividades, ao cumprimento de sua função
social. Esta, por sua vez, coaduna-se com a função concebida pelo Ministério da
Saúde e, também, com o atendimento do interesse coletivo e do direito fundamental
à saúde.
Para tanto, faz-se mister que os hospitais respeitem o meio ambiente no que
diz respeito ao descarte de resíduos, por exemplo, e que, na medida do possível,
satisfaçam as necessidades vitais de toda a população. Isso, contudo, sem
prejudicar a própria atividade desenvolvida dentro dos hospitais ou sobrecarregar o
quadro médico.
A atividade hospitalar deve, portanto, respaldar-se no equilíbrio entre o direito
à propriedade e o direito à saúde sem que um anule o outro, de maneira que ambos
sejam exercidos tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público –
fato, este, que legitima o uso da propriedade.
Nesse sentido, faz-se mister que o Estado desenvolva políticas públicas de
custeio e financiamento para o desenvolvimento da atividade médico-hospitalar para
que esta, por sua vez, seja eficaz e não marginalize aquelas que já o são
socialmente.
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APONTAMENTOS SOBRE PEIRCE NA TEORIA HABERMASIANA
EVELYN TOMI
Resumo: O presente trabalho versa sobre os estudos de Peirce na teoria
habermasiana e tem por escopo destacar a virada pragmática, assim como a
relevante restrição da tendência do pensamento peirciano em abandonar a
intersubjetividade como garantia da objetividade da semiose, prevalecendo uma
concepção cosmológica para todo conhecimento. Malgrado Habermas aponte
algumas críticas quanto à fundamentação cosmológica, é notável a admiração ao
filósofo e matemático americano, porquanto o referido estudo representa o viés
filosófico habermasiano e um incentivo à pesquisa que, não raro, traz consigo
similitudes ocultas com o pensamento estrangeiro.
Palavras-chaves: Virada pragmática; Cosmologia; Intersubjetividade; Signos;
Linguagem.
Abstract: The present researce is about the studies of Peirce in Habermas’ theory
and aims to contrast the pragmatic turn, as well as the relevant restriction tendency
of Peirce’s thought of leaving the inter-subjectivity as guarantee of semiosis
objectivity, prevailing a cosmological conception for all knowledge. Although
Habermas’ points some criticism in relation to the reasoning cosmological, the
admiration is noteworthy for the American Philosopher and Mathematician, because
that study represents the Habermas’ philosophical bias and encourages research
that often brings hidden affinities with foreign thought.
Keywords: Pragmatic turn; Cosmology; Inter-Subjectivity; Signs; Language.
Introdução
Ao adentrar no estudo, baseando-se nas obras Knowlegde and Human Interests
(editada em 1972) e Peirce and Communication (publicada em 1995), Habermas
concentra-se em dois aspectos substanciais: o fascínio da virada pragmática
impulsionada por Peirce e a preferência por uma fundamentação cosmológica para
todo conhecimento, a fim de desertar a intersubjetividade e garantir a objetividade da
semiose.
Nessa senda, fica evidente a preocupação de ambos os autores em relação à
veracidade do conhecimento, uma vez que a estrutura linguística de uma
comunidade representa a possível solução para dirimir a tensão existente no
aspecto factual. Para tanto, Peirce rompe com a ideia da idealidade e da terceira
dimensão, reconhecendo que a interpretação ocorre entre sujeitos e apontando para
a possibilidade do comportamento ser pensado como resultado de um exercício
intersubjetivo. Da mesma forma, faz-se essencial que ambos os sujeitos detenhem a
mesma estrutura linguística, visto que todo sinal depende de uma comunidade
linguística que a interprete (HABERMAS, 2003, p. 31).
Assim sendo, ao buscar a inteligibilidade dos conceitos e a pretensão de
universalidade, inerente aos pressupostos ideais do discurso, a prática da
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argumentação, defendida por Habermas, permite que haja um incentivo à pesquisa
que proporciona uma possível redução de enganos resultantes da intersubjetividade.
Dessa forma, o referido estudo propõe analisar de forma elucidativa os principais
apontamentos peircianos sob a égide da teoria habermasiana.
Desenvolvimento
Preliminarmente, na análise da primeira obra, Peirce busca uma explanação da
legitimidade real do conhecimento científico, sem reconhecer, no entanto, qualquer
instância transcendental à linguagem. Dessa forma, na tentativa de compreender o
progresso da ciência, o referido filósofo e cientista visou ao alcance da verdade
através do resultado de um esforço coletivo. Nesse contexto, quanto mais rigoroso e
sensível o método fosse à resistência do experimento, melhor indicaria o
conhecimento verdadeiro. (SILVEIRA, 2013, p. 35).
Entende-se, portanto, que a precisão das consequências experimentais deriva
simplesmente do reconhecimento da veracidade do processo, abrindo a
possiblidade de desenvolvimento de um conceito de aprendizagem pósconvencional. Em outras palavras, o método pragmático da conceituação
consagraria essa concepção de validade, objetividade e verdade (HABERMAS,
2003, p. 34). Não obstante, Peirce rompe com o papel do sujeito no processo do
conhecimento, limitando-se à representação da estrita objetividade do experimento.
Assim sendo, o ilustre pesquisador não procede e abandona a investigação ao
deixar em aberto questões fundamentais. Com efeito, é notório a razão de
Habermas em insistir no quase positivismo impessoal e radicalmente instrumental
deste pensamento (SILVEIRA, 2013, p. 36).
No estudo da produção cronologicamente secundária, Peirce não se afasta da sua
intenção elementar de que as pressuposições contra-fatuais são condições para o
progresso da virada pragmática. Para tanto, no novo paradigma, o papel do sujeito
versa à comunicação, ou mais especificamente, às explicações uns dos outros – e
não a linguagem per si – objetivando o alcance de um acordo razoável a respeito de
alguma coisa no mundo. Resta evidente que a virada pragmática exigiu a
observância da relação tanto do signo com o objeto, como também com as razões
que poderiam ser aceitas para sua validade em determinada comunidade
interpretativa (SEGATTO, 2008, p. 42).
Habermas analisa sob diferentes aspectos a possibilidade de haver uma experiência
dotada de objetividade para uma mente irredutivelmente semiótica, limitada a
discursos e práticas. Nessa esteira, com o fito de tratar o pensamento na sua maior
amplitude e evitar restringi-lo à experiência exclusivamente humana, Peirce pretende
abranger toda e qualquer espécie de signo, ou nas palavras de Habermas, o signo
elementar (condição necessária para qualquer signo). Assim, os signos peircianos
consistem em um aspecto muito mais amplo do que os signos linguísticos,
disputando, portanto, em sua formação e significado. A despeito da profundidade da
gênese, Habermas advoga que, embora os perceptos assumam um caráter
semiótico, as inferências por eles podem ser indubitáveis, porém, são falíveis, não
bastando, portanto, para garantir a total objetividade da experiência (SILVEIRA,
2013, p. 38). Dessa forma, a mente é dotada, inevitavelmente, de uma lógica
instintiva que acaba por influenciar no processo de inferências sobre o fato. Nesse
diapasão, as discussões e confrontos seriam essenciais para dirimir aos poucos as
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inferências sobre o real e garantir a objetividade – ou ao menos a aproximação - do
conhecimento. Por fim, Peirce alega que se as crenças forem tomadas como
fundamentações do experimento, este estaria fadado à subjetividade, uma vez que
se subordina às opções da própria dúvida e da insegurança dela decorrente.
Habermas sustenta que a intersubjetividade é basilar para se chegar a um
“entendimento inicial” e, por corolário, à objetividade da experiência (HABERMAS,
1972 apud SILVEIRA, 2013, p. 39). Nesse ponto, Habermas se assemelha com o
estudo de Gadamer, segundo o qual cada indivíduo, dotado de uma “précompreensão”, estimula e desenvolve o seu conhecimento, a fim de almejar, por fim,
a compreensão de determinada matéria (GADAMER, 1977, p. 403-404). Assim, esta
pré-compreensão consistiria em um pressuposto básico para dar continuidade com o
“círculo hermenêutico” de cada sujeito (GADAMER, 1977, p. 436). Contudo, o
alemão não se limita apenas à intersubjetividade para garantir universalmente a
objetividade do conhecimento, levando-a para uma instância transcendental, pois, a
partir disso, é possível constituir os objetos da experiência, sobre os quais a
realidade se desdobra em uma perspectiva definida do universal para o particular.
(HABERMAS, 1972, apud SILVEIRA, 2013, p. 34). Peirce, por sua vez, soluciona tal
óbice voltando-se a uma origem cósmica comum a todos os seres, moldando esse
cosmos e descobrindo relações semióticas. Na visão de Habermas, a solução
proposta por Peirce o distanciou ainda mais de uma compreensão mais concreta do
problema. Destarte, quanto mais a solução é buscada em nível cósmico, mais se
limitaria a efetiva e impreterível relação entre pessoas dotadas de individualidades,
compartilhando suas interpretações por via linguística e visando a um consenso
final. (SILVEIRA, 2013, p. 40)
Com efeito, frisa-se, ainda, que Peirce nunca deixou de considerar a semiose e, com
ela, todo o pensamento como um profundo diálogo entre as pessoas, pois a verdade
é determinada pelo confronto de expectativas eminentemente falíveis que mais
servem para apontar erros do que para confirmar verdades. É evidente, portanto,
que a tensão entre facticidade e validade, abordada por Habermas, migra para os
pressupostos comunicativos, tendo em vista que, para ser atingida a universalidade
dos conceitos, o pensamento, resultante da fala – do aspecto factual -, necessita
estar em conformidade com o significado, ou seja, com a validade do elemento
objetivo (HABERMAS, 2003, p. 34). Assim, o diálogo incita a investigação da
comunidade dos interlocutores, compensando, dessa forma, o risco de possíveis
enganos. Outrossim, considerava a procedência de análises em níveis diferentes de
abordagens: um mais próximo das situações específicas da conduta humana, e o
outro propositalmente abstrato para cobrir hipoteticamente, como devem ser todos
os signos para uma inteligência capaz de aprender através da experiência.
Conclusão
Como se buscou demonstrar neste trabalho, a semiose de Peirce mostrou-se
fundamental para a guinada linguística, bem como para a virada pragmática. Por
esse motivo, merecem análise especial, mormente em relação ao estudo de
Habermas. Nesse ponto, destaca-se o cuidado, para Peirce, em se buscar o
significado da verdade, definida como sendo o resgate de uma pretensão de
validade criticável sob as condições comunicacionais de um público de intérpretes

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

256

despertado idealmente no tempo histórico e espaço social (HABERMAS, 2003, p.
33).
É patente ressaltar, por fim, que muito embora Habermas critique algumas acepções
apresentadas por Peirce, o alemão demonstrou profunda admiração quanto ao
projeto peirciano, uma vez que auxiliou no seu desenvolvimento de teses em relação
ao Direito como instrumento de integração social.
Referências:
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma
hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1977.
HABERMAS, Jürgem. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tradução
de Flávio Beno Siebeneichler. 2ª edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. I
SEGATTO, Antonio Ianni. A tensão entre facticidade e validade. In: NOBRE Marcos;
TERRA, Ricardo (orgs). Direito e Democracia: um guia de leitura de Habermas. São
Paulo: Cortez, 2007.
SILVEIRA, Lauro Frederico Barbosa. Habermas Lendo Peirce. Trans/Form/Ação,
Marília, v. 36, 2013. Edição Especial.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

257

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROPRIEDADE PRIVADA:
POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO
THACIANE SULEIMAN CAMPACHI ANTONIO

Resumo: O presente trabalho busca verificar sobre a criação de Área de Proteção
Ambiental em propriedade privada e a possibilidade ou não de pagamento de
indenização por parte do Poder Público para o proprietário. Para tanto, analisa o
direito à propriedade privada e o direito à um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, ambos previstos constitucionalmente, fazendo conexão com os
princípios da função social da propriedade e da preservação ambiental. A
metodologia utilizada neste trabalho consiste na análise da Constituição Federal,
principalmente de seus artigos 5º, 170, inciso II e 225, juntamente com a Lei nº
9.985/2000, como também o entendimento de renomados doutrinadores.
Palavras-Chave: Área de Proteção Ambiental; Indenização; Propriedade privada.
Abstract: This paper aims to verify the creation of an Environmental Protection Area
on private property and whether or not a payment of compensation should be given
by the Government to the landlord. It will analyze the right to private property and the
right to an ecologically balanced environment, both provided constitutionally, in
agreement with the principles of the social function of property and environmental
protection. The methodology used in this paper consists in analyzing the Federal
Constitution, focusing on the Articles 5, 170, subsection II, and 225, together with
Law No. 9.985 / 2000, as well as the understanding of renowned scholars.
Key-Words: Environmental Protection Area; Compensation; Private Property.
Introdução
O presente trabalho analisa a possibilidade de indenização em razão da criação de
Área de Proteção Ambiental (APA) em propriedade privada. A escolha do tema se
deu através da relevância do assunto para o Direito Ambiental e para o Direito Civil,
uma vez que trata a respeito da propriedade privada, objeto de estudo amplamente
debatido pelo Direito, envolvendo a função socioambiental da propriedade,
assegurada pela Constituição Federal.
A temática merece destaque, também, pelo viés ambiental, sendo que a Magna
Carta, em seu art. 225, enfatiza o direito de todos a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público o dever de defender o meio
ambiente e de preservá-lo.
A metodologia utilizada consiste na análise da Constituição Federal, principalmente
de seus artigos 5º, 170, inciso II e 225, juntamente com a Lei nº 9.985/2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e do estudo
da propriedade privada à luz do Direito Constitucional. A abordagem do assunto dáse mediante a ponderação de renomados autores de Direito, a fim de atrelar as
perspectivas dos ramos do direito civil, constitucional e ambiental.
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Desenvolvimento
O direito à propriedade é um direito fundamental, garantido pelo art. 5º da CF, caput
e inciso XXII, sendo previsto que a propriedade deve atender à sua função social,
conforme inciso XXIII. A propriedade é regida pelo Código Civil de 2002 em um título
próprio: Título III - Da propriedade.
De acordo com o autor Raimundo Alves de Campos Júnior, a propriedade pode ser
avaliada de acordo com a doutrina do Direito Natural ou de acordo com o
Positivismo, porém, independente desta classificação, a Constituição garante o
direito à propriedade privada, não podendo o legislador ordinário extingui-la.
No entanto, não se pode pensar a propriedade como um direito absoluto e ilimitado,
podendo haver imposições de ordem social, política e econômica quando a mesma
não atende aos princípios constitucionais, principalmente ao princípio da função
social da propriedade.
Sendo assim, a propriedade deve atender sua função social, prevista pela
Constituição Federal, sendo que quando não observada a função social a
propriedade perde sua legitimidade jurídica. Destarte, ao se falar que a propriedade
pode sofrer limitações, observa-se que no art. 15, §2º, da Lei nº 9.985/2000 (que
regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal), há a previsão de certas
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de
proteção ambiental, respeitando os limites constitucionais.
Em vista disso, é preciso avaliar o direito à propriedade de uma maneira que
vislumbre sua função social e sua preservação ambiental, uma vez que não só o
direito à propriedade é um direito fundamental, mas também o direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pelo art. 225 da Constituição
Federal. Estes direitos, conforme explica Campos Júnior, estão intimamente
relacionados com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da
propriedade e da preservação do meio ambiente, sendo certo que nenhum destes
princípios são absolutos, podendo sofrer restrições para que seja possível a
harmonização de tais princípios com os direitos fundamentais mencionados.
Por sorte, os princípios são harmonizáveis, sendo válido o direito à propriedade
apenas quando observado o princípio da função social e a defesa do meio ambiente.
Tanto se fala sobre o direito ambiental atualmente face a sua extrema importância
tanto para a sociedade atual quanto para as futuras gerações, este assunto diz
respeito à todo o globo, uma vez que as consequências da degradação ambiental
ultrapassam as fronteiras geográficas e afetam, de forma direta ou indireta, todas as
pessoas.
Assim, diante do uso desenfreado dos recursos naturais pelo ser humano e a
importância dos mesmos para a manutenção de uma vida digna para o homem, é
necessário que o Poder Público crie meios concretos para a proteção do meio
ambiente. Para tanto, foi criada a Lei nº 9.985/2000 regulamentando o art. 225,
parágrafo 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. As unidades de conservação,
conforme leciona Bessa Antunes, são espaços territoriais, podendo ser públicas e
privadas, que são destinados ao estudo e preservação de exemplares de fauna e
flora, por força de ato do Poder Público.
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Dentre as unidades de conservação, tem-se as Unidades de Uso Sustentável, sendo
uso sustentável definido pela referida lei, em seu art. 2º, XI, como exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e
dos processos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.
Muito se fala em desenvolvimento sustentável nos dias atuais e realmente este
assunto é muito importante para toda a sociedade, pois não é um termo que trata
apenas do politicamente correto, mas traduz um pensamento que envolve o bem
estar da sociedade, envolvendo o uso adequado dos recursos ambientais,
juntamente com a implantação de empreendimentos economicamente viáveis.
Sendo assim, com o objetivo de conservar a diversidade de ambientes, de espécies
e de processos naturais pela adequação das atividades humanas às características
ambientais de determinada área, seus potenciais e limitações, a Lei nº 9.985/2000
previu as Áreas de Proteção Ambiental que, de acordo com a referida lei, constituem
o Grupo das Unidades de Uso Sustentável, mas foram introduzidas no Direito
Brasileiro em 1981, pela Lei Federal nº 6.902, tendo, conforme artigo 8º, a finalidade
de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as
condições ecológicas locais.
Observa-se, portanto, que é declarada como APA região que já é habitada, ou seja,
não é considerada área intocável. Consoante o ensinamento do doutrinador Paulo
de Bessa Antunes, as APAs podem ser criadas por decreto ou lei, que deverá conter
denominação, limites geográficos, principais objetivos e proibições e restrições de
uso de recursos ambientais.
Assim, em uma APA pode haver o exercício de atividade econômica, habitação e
residência, desde que sejam orientadas e supervisionadas pela entidade ambiental
encarregada de assegurar que as finalidades da APA sejam cumpridas.
Evidentemente, há uma limitação, ou proibição, no exercício de certas atividades
nas APAs, como, por exemplo, a proibição de implantação e funcionamento de
indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água e a
realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais, como
exemplifica Paulo de Bessa Antunes.
Portanto, com a finalidade de observar o efetivo cumprimento de uma APA, deve
existir um estudo de impacto ambiental antes do efetivo exercício de atividades
econômicas dentro de uma Área de Proteção Ambiental.
Analisando, portanto, o objetivo das Áreas de Proteção Ambiental e sua criação pelo
Poder Público é importante verificar o cabimento do pagamento de indenização
quando é instituída uma APA em propriedade privada. O simples estabelecimento de
uma Área de Proteção Ambiental não enseja o pagamento de indenização por parte
do ente estatal, uma vez que ainda pode ser exercida na propriedade atividade
econômica.
Porém, quando a criação de uma APA faça com que se encerre determinada
atividade que era exercida anteriormente na propriedade, deve-se pagar indenização
ao proprietário. É necessário, no entanto, avaliar cada caso em concreto, uma vez
que pode ter havido o encerramento da atividade por motivos alheios à criação da
APA, como uma situação pré-falimentar. No caso de encerramento da atividade
motivada pela instituição da APA, há uma corrente que defende que há, nesta
situação, uma desapropriação indireta, e, portanto, deve-se a indenização. Há
decisões no sentido de ser necessária a comprovação de molestamento efetivo dos
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direitos dos proprietários para que seja caracterizada a desapropriação indireta a
propriedade, ou seja, não é a simples instituição da Unidade de Conservação que
acarretará em indenização.
Assim, é necessário que se verifique, cumulativamente, o apossamento do bem pelo
Estado, sem o devido processo de desapropriação, a afetação do bem e que não
seja possível a reversibilidade da situação fática, para que seja paga indenização ao
proprietário. É necessária esta cautela para que seja evitado o pagamento de
altíssimas indenizações impostas pelos Tribunais ao Poder Público, em casos de
instituição de APA que apresenta regime compatível com as diretrizes do direito de
propriedade privada, uma vez que elas podem admitir forma flexível de usos
diversos da terra, sendo possível a ocupação e a ampla exploração econômica do
bem pelos seus proprietários, que estabelecem limitações brandas.
Conclusão
Diante da análise sobre o direito à propriedade e sua interpretação sob o viés do
princípio da função social e do direito à um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, verifica-se a importância das Unidades de Uso Sustentável previstas
pela Lei nº 9.985/2000, inclusive das Áreas de Proteção Ambiental. Assim, quando
há a instituição de uma APA em propriedade privada não se fere o direito
fundamental em discussão, pois a propriedade privada deixou de ser avaliada
apenas pelo viés individual, passando a ingressar em um contexto onde se avalia a
propriedade, também, pelo âmbito social e ambiental.
Dessa forma, a instituição de APA, quando cumpre os requisitos necessários e visa
o cumprimento de seus objetivos legais, não deve gerar indenização ao proprietário,
uma vez que o simples estabelecimento de uma APA não proíbe o exercício de
atividade econômica que não contrarie seus objetivos.
Conclui-se, portanto, que a indenização é cabível apenas em casos excepcionais,
sendo necessário que seja determinado judicialmente.
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ASPECTOS DO CONTRATO DE “BARRIGA SOLIDÁRIA”
CAROLINE S. GUIMARÃES DE SOUZA LIMA, LUCIANE DELALIBERA BIM

Resumo: O presente artigo tem como escopo analisar os aspectos do contrato de
cessão temporária gratuita de útero, mais conhecido como “barriga solidária” e que
muitos ainda utilizam a nomenclatura, “barriga de aluguel”. É realizado um estudo
abrangendo aspectos médicos e éticos acerca desse tipo de contrato que
infelizmente é celebrado de forma mercantil, o que é vedado pela Resolução nº
1957, de 2010, do Conselho Federal de Medicina. Será analisada também a
necessidade da legislação criar normas para melhor dispor acerca dessa espécie
contratual diferenciada que pode gerar muitos conflitos entre as partes contratantes,
vez que esse tipo fertilização vem a cada dia sendo mais comum, merecendo então
maior atenção pelo ordenamento jurídico.
Palavras-Chave: Biodireito; Contratos de
substituição; Reprodução humana assistida.

“barriga

solidária”;

Gravidez

de

Abstract: This final article is scoped to examine aspects of free temporary
assignment uterus contract, known as “supportive belly” and that many still use the
nomenclature, “surrogacy”. It’s performed a study covering medical and ethical about
this type of contract that is entered unfortunately in a commercial manner, which is
forbidden by Resolution nº 1957 of 2010, the Federal Council of Medicine. Will also
examine the need for legislation to create standards for best available concerning
this differentiated contractual species that can generate many conflicts between the
contracting parties, as this kind fertilization comes every day is more common, so
deserving of greater attention by the legal system.
Key-Words: Biolaw; Contracts of “solidarity belly”; Pregnancy replacement; Assisted
human reproduction.

Introdução
Os aspectos relacionados ao contrato de “barrigada de aluguel” é um tema atual e
polêmico ao mesmo tempo e necessita ser bem regulamentado entre as partes para
não gerar qualquer conflito posteriormente.
Atualmente, tais aspectos relacionados a este tipo de contrato estão baseados na
Resolução nº 1957, de 2010, do Conselho Federal de Medicina – CFM, revogandose desta forma a Resolução nº 1.358/92, a qual permite a utilização da gravidez de
substituição, desde que haja impedimento físico ou clínico para que a mulher,
doadora genética, possa levar a termo uma gravidez.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

262

Entretanto, tal prática é restrita ao ambiente familiar, ou seja, só pode ser feita por
alguém pertencente à família do doador ou da doadora do material genético, com o
objetivo de impedir qualquer caráter lucrativo ou comercial na relação estabelecida,
por isso muitos utilizam o termo “barriga solidária” no lugar de “barriga de aluguel”,
para que os efeitos deste último nome não demonstrem um caráter comercial.
Com relação aos contratos envolvendo esse método de fertilização, verifica-se que
no Brasil não uma eficaz regulamentação, tão somente algumas normas elaboradas
pela Resolução do CFM acima indicadas, as quais devem ser utilizadas como
parâmetro na hora da contratação.
Desenvolvimento
O termo popular de “Barriga de Aluguel”, ou ainda a cessão temporária gratuita de
útero é um método utilizado por pessoas que normalmente são inférteis ou
impossibilitadas de ter filhos e utilizam de útero alheio para gerar um filho seu.
Ainda em relação a este assunto, devem ser diferenciadas as duas formas de
reprodução assistida por inseminação artificial que pode ser homóloga ou
heteróloga, que no caso em pauta, classifica-se pela segunda opção.
A inseminação heteróloga é realizada com a coleta de material, próprio ou alheio,
resultando em embriões, para implantação em útero alheio, ou, ainda, em útero
próprio, com material alheio, surgindo, portanto neste caso, a figura da “barriga de
aluguel”. (AZEVEDO, 2000, p. 266-279)
Ressalta-se que tal procedimento é realizado em diversos países, inclusive no
Brasil. Todavia, em muitos casos essa prática é feita com caráter comercial, ou seja,
de forma onerosa, retirando assim a sua atribuição solidária.
Com efeito, atribuir um caráter econômico ao contrato de gestação por substituição
viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o objeto do contrato
está ligado à personalidade das partes envolvidas e principalmente do nascituro, e,
por conta disso, não admite contraprestação e comercialização destes direito de
personalidade. (NETO, 2001, p. 140).
Verifica-se que no Brasil são celebrados contratos particulares para tal atividade sem
qualquer formalidade, pois ausente lei específica para tanto, o que acarreta certa
insegurança jurídica e possibilidade de conflitos futuros entre os contratantes, já que
em muitos casos há ocorrência de pagamento pelo procedimento.
Na intenção de regulamentar essa prática contratual, o Conselho Regional de
Medicina regulamentou por meio da Resolução nº 1957 de 2010, no Capítulo VII,
que somente poderá ser utilizada a chamada barriga de aluguel, nos seguintes
termos:
VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO
TEMPORÁRIA DO ÚTERO)
As Clínicas, Centros ou Serviços de Reprodução Humana podem
usar técnicas de RA para criarem a situação identificada como
gestação de substituição, desde que exista um problema médico que
impeça ou contra-indique a gestação na doadora genética.
1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da
doadora genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os
demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de
Medicina.
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2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou
comercial.

Desta forma tem-se que os contratos devem ser intitulados de barriga solidária e não
“barriga de aluguel” para evitar que a denominação do contrato se aproxime com a
ideia de algo comercializável.
Na prática, normalmente exige-se um termo de consentimento cientificando a
concordância e vontade das partes em relação ao procedimento.
Ademais, na hora de celebrado o contrato, antes mesmo do procedimento, é
aconselhável prever todos os direitos e as obrigações dos envolvidos, tais como o
pré-natal, quem arcará com as despesas de exames que antecedem o parto e
inclusive quem pagará o parto, bem como estipular a data em que a criança será
entregue aos pais, se o bebê será amamentado, entre outros assuntos peculiares de
relevante interesse às partes envolvidas, tudo a fim de evitar conflitos futuros e
deixar a gestação mais tranquila.
No referido contrato de barriga solidária interessa a vontade interna da gestante no
momento da realização do procedimento e esta vontade deve ser exteriorizada de
forma expressa, espontânea e consciente, após receber todas as informações sobre
as consequências éticas, médicas e jurídicas envolvendo a gestação substituta,
conforme observação de Christine Keler de Lima Mendes. (MENDES, 2007. p. 43)
Não obstante, importante esclarecer que se não houver previsão contratual em
contrário, até o momento da fertilização do óvulo no útero da gestante, poderá a
vontade das partes ser revista ou até mesmo rescindida sem maiores
consequências.
Todavia, depois de realizada a fertilização não cabe mais arrependimento e
tampouco conflitos em relação à maternidade, afinal, como em qualquer outro
contrato o objeto já terá sido alcançado, figurando como pais os titulares do projeto
parental.
Verifica-se que é imperioso estabelecer requisitos legais e de certo modo
indispensáveis para a efetiva validação do contrato de barriga solidária, já que a
Constituição Federal e o Código Civil expressamente vedam a doação e
comercialização de qualquer parte do corpo. Portanto todo o procedimento da
barriga solidária deve ser esclarecido em contrato a fim de evitar confusão com
alguma atividade comercial, ou seja, com “barriga de aluguel”.
Desta forma, conclui-se que é necessária regulamentação legal a respeito dos
direitos e deveres das partes nos contratos de barriga solidária, haja vista que esse
tipo fertilização é cada vez mais comum merecendo maior atenção pelo
ordenamento jurídico.
Conclusão
Conclui-se com o presente trabalho, que a cessão temporária gratuita de útero traz a
necessidade de reflexão acerca dos valores éticos e morais.
Independente da posição que se adota em relação à gestação de substituição
percebe-se que é preciso regulamentar tal situação, permitindo, proibindo ou
restringindo fatores que delimitam direitos e deveres das partes contratantes, a fim
de que se fixem no ordenamento jurídico os anseios da sociedade como um todo.
Para normatizar essa técnica é preciso uma regulamentação legal, que vá além do
disposto na Resolução acima mencionada do Conselho Federal de Medicina, para
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melhor traçar caminhos legais e éticos para as partes que desejam participar num
contrato de barriga solidária, haja vista que esse tipo fertilização é cada vez mais
comum em vários tipos de situações, merecendo dessa forma, maior atenção pelo
ordenamento jurídico.
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BOA-FÉ OBJETIVA NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE: DOENÇAS
PREEXISTENTES E OS LIMITES DE COBERTURA CONTRATUAL
EDUARDO DA S. CALIXTO
Resumo: O contrato de plano de saúde no Brasil tem aumentado notoriamente em
razão da falta de estrutura da saúde necessária para a população. O presente
trabalho abordará a polêmica acerca da necessidade de exames prévios para o
contrato de seguro nas hipóteses do contratante possuir doença preexistente.
Expõe, ainda, seus principais pontos e suas consequências para a coletividade.
Palavras-Chave: Boa-fé Objetiva; Plano de Saúde; Doença Preexistente.
Abstract: The health plan contract in Brazil has increased notoriously because of the
lack of infrastructure of health necessary for the population. This work will cover the
controversy about the necessity of early screening for the insurance contract in the
cases when the contractor have preexisting disease. It also exposes their mains
points and their consequences for the population.
Keywords: Objective Good Faith; Health Plan; Preexistent Illness.
Introdução
Cada vez mais acessível a contratação de contratos de plano de saúde pela
população em geral. A grande gama de administradoras que o disponibilizam e as
diversas modalidades de apólice, que trazem variações ao limite da cobertura
contratual, acabam atraindo indivíduos que inicialmente não teriam interesse nos
serviços.
Embora a saúde seja dever estatal constitucionalmente previsto (art. 196, da
Constituição Federal), é cediço que os óbices encontrados pelos entes públicos
acabam acarretando a prestação de um serviço muitas vezes insuficiente. Como se
sabe, a falta de profissionais médicos habilitados, aliados à ausência de uma
estrutura condizente com as necessidades do usuário, acabam afastando aqueles
indivíduos com poder aquisitivo pouco maior da utilização do Sistema Único de
Saúde.
Todavia, a realidade da saúde privada também não pode ser considerada ideal.
Ainda que à disposição do aderente do plano de saúde melhor estrutura física e, por
vezes, profissional, não são raras as situações em que as administradoras deixam
de observar os direitos consumeristas e agem em abuso de direito.
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O cerne do estudo busca apresentar situação específica: a negativa de cobertura de
tratamento em decorrência da existência de doença preexistente à contratação. A
negativa, nesse contexto, pode se apresentar como um direito da seguradora, mas,
ao mesmo tempo, há situações em que a violação da boa-fé objetiva é latente – e
aqui reside o problema.
Desenvolvimento
Os contratos de plano de plano de saúde são legalmente definidos em dispositivo
próprio da Lei n.º 9.656/98, também conhecida como Lei dos Planos de Saúde. Logo
em seu art. 1º, inciso I, possível verificar tratar-se de “prestação continuada de
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido”. Não
está o contrato limitado, como pode se pensar inicialmente, ao mero ressarcimento
de valores despendidos pelo usuário, mas engloba, além da cobertura de custos
específicos, a própria prestação do serviço almejado.
Igualmente definida sua finalidade: “garantir, sem limites financeiros, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, [...], visando a assistência médica, hospitalar ou
odontológica”. A quitação do serviço prestado se dará parcial ou integralmente pela
operadora contratada, por meio de reembolso ou pelo pagamento direto ao
aderente, quando agirá por conta própria.
Ainda que as relações negociais decorrentes de contrato de plano de saúde sejam
norteadas inicialmente pela Lei 9.656/98, que regulamenta a temática de forma
específica, o Código de Defesa do Consumidor passou a integrar o conjunto
normativo regente.
Isso porque não há dúvidas que caracterizada a relação consumerista, com a
consequente aplicação do Estatuto.
Primeiramente, cumpre mencionar que o contrato de plano de saúde confunde-se
com o contrato de seguro-saúde, ambos baseiam-se na mutualidade dos segurados,
em um agrupamento de um número mínimo de pessoas que se submetem aos
mesmos riscos e contribuem para que determinadas pessoas ou o próprio
contribuinte possa utilizar-se do serviço quando ocorrer um evento que cause danos
à saúde do contratante, sendo pagos mediante um prêmio ao segurado.
Tem-se como contrato de plano de saúde aquele em que o segurador oferece ao
contratante a opção de escolha de médicos ou hospitais, conforme previamente
pactuado com a seguradora. Por sua vez, o contrato-saúde é aquele que a
seguradora reembolsa as despesas pagas pelo contratante, tais como o médico e o
serviço hospitalar utilizado (MELO NETO, 2010).
Desta maneira, o contrato de plano de saúde também passa a ser abrangido pelas
disposições regulamentadoras do contrato de seguro, além de também possuir sua
essência no contrato de adesão.
Consequentemente, em decorrência da atual massificação dos contratos de plano
de saúde, é cediço que estes contratos apontarão riscos comuns e homogêneos a
toda coletividade de segurados. E é diante desta relação entre consumidor e
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fornecedor que as garantias do contrato deverão ater-se as necessidades dos
consumidores, respeitando sua dignidade, saúde e segurança.
Logo, conforme dispõe o artigo 765 do CC/02, com base no princípio da confiança,
da boa-fé e do equilíbrio, todas as informações apresentadas pelo segurador devem
ser claras e precisas, de modo que o consumidor, ou seus dependentes, não sejam
prejudicados frente a eventuais negligências do segurador.
Diante desta premissa, nos deparamos com o disposto no art. 766 do Código Civil,
em que havendo “a possibilidade do segurado fazer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no prêmio, perderá o
direito à garantia”.
Outrossim, indaga-se a presente dúvida: a presença de uma doença preexistente
desconhecida e obviamente não declarada pelo contratante do seguro, afastaria seu
direito e de seus beneficiários ao recebimento do prêmio segurado?
Sem sombra de dúvidas, àquele que incorrer no dispositivo retro mencionado estaria
agindo de má-fé, porém, afirmar que o contratante, por desconhecer de doença
existente, não cumpriu com seu dever de lealdade, de retidão e de boa-fé, seria
levar à morte o princípio da confiança (PIMENTEL, CAMPOY, 2009, pg. 78).
Por conseguinte, a exigência de prévio exame médico para a contração de seguro
de plano de saúde, ou até mesmo contrato-saúde, é realmente relevante para o
contrato que se estabelece?
Atualmente, o estudo da medicina tem avançado intensamente, logo, podemos
reconhecer que com a utilização do prévio exame médico no contratante seria nítido
identificar a possibilidade desta pessoa desenvolver determinada doença, impedindo
assim a concretização do contrato.
Entretanto, não deve-se afirmar que a utilização do referido exame afastaria as
discussões acerca da boa ou má fé pelo contratante. Primeiro, porque a exigência
do presente exame seria um entrave à operação, diminuindo acentuadamente o
número de contratos de plano de saúde (produto de venda massificada), além de
alongar o processo de avaliação do risco pelo segurador, encareceria o contrato de
tal forma que poucas pessoas teriam acesso ao seguro (PIMENTEL, CAMPOY,
2009, pg. 68). Além do mais, pode-se haver a possibilidade do contratante omitir ou
fornecer informações incompletas ou incorretas no próprio exame prévio.
Para tanto, o Código Civil já estabelece em seu art. 113, que os negócios jurídicos
devem ser interpretados conforme a boa-fé, além de a legislação apresentar a
necessidade de declarações pré-contratuais (art. 766 CC/02). Logo, a realização de
prévio exame médico não se mostra adequada a venda de contratos de plano de
saúde, devendo permanecer a boa-fé presumida nas declarações pré-contratuais e
devendo o consumidor ser arduamente alertado sobre a importância de prestar as
informações necessárias e as consequências que podem derivar delas.
Deste modo, as devidas tratativas entre consumidor e segurador devem ser
elaborados com precisão e cautela, havendo a preservação da mutualidade e por
consequência o respeito ao princípio da boa-fé e da confiança.
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Conclusão
É latente que o objetivo maior do segurador é obter lucro com a maior efetivação de
contratos, porém, a exigência de exames de saúde prévios do segurado ou a
apresentação de laudos médicos não tende a beneficiar ambas as partes.
Exigir previamente os referidos exames pode tornar o contrato excessivamente
oneroso para o contratante logo o interesse da mutualidade pode ser afetado.
É certo que não há qualquer imposição por parte da lei acerca da realização dos
exames prévios, mas o legislador dispõe sobre a necessidade das declarações précontratuais por parte do segurado. Ademais, a seguradora ao não exigir tais exames
assume o risco do contrato de seguro, embora caso fique comprovada a má-fé pelo
contratante, em decorrência de sua omissão ou reticência, este perderá seu direito
ao prêmio.
Consequentemente, deve as partes serem guiadas pela boa-fé do contrato,
juntamente com o princípio da confiança, além disso, deve o contratante ser alertado
sobre a importância de suas declarações e das consequências que podem surgir
caso omita alguma informação essencial ao contrato.
Portanto, a realização de exame prévio não se mostra adequada ao contrato de
plano de saúde, visto que trata-se da venda um produto massificado, devendo
prevalecer o sistema de declarações pré-contratuais do atual Código Civil.
Referências
BRASIL. Código Civil Brasileiro, de 10 de janeiro de 2012. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: Out de
2014;
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de
1988. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> . Acesso em:
Out de 2014;
BRASIL. Lei dos Planos de Saúde, de 3 de junho de 1998. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm>. Acesso em: Out de 2014;
LEITE, Leonardo Peres; SOUZA, Alexandre Murakami; ARAÚJO, Renata da Silva
Tomaz. CDC garante equilíbrio em contratos de plano de saúde. 6 de abril de
2010. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2013-abr-06/cdc-estabeleceequilibrio-harmonia-contratos-planos-saude>. Acesso em: Nov de 2014;
MELO NETO, Gonçalo Ribeiro de. Práticas abusivas nos contratos de plano de
saúde e atuação do Ministério Público. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 10 out.
2010. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.29238>.
Acesso em: Out de 2014;
PIMENTEL, Ayrton; CAMPOY, Adilson José. O seguro de pessoas e o prévio
exame médico. Revista dos Tribunais, nº 882, 98º Ano, pgs. 61 - 86 Abril de 2009.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

269

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

270

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL
CRITERIA FOR EVALUATION OF HOUSING DEFICIT

G1: DIREITO À MORADIA: APLICABILIDADE E EFETIVIDADE DOS
INSTRUMENTOS JURÍDICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA/PR.
FRANCIELE DA SILVA OLIVEIRA, MIGUEL ETINGER DE ARAÚJO JUNIOR
PROJETO VINCULADO: DIREITO À MORADIA: APLICABILIDADE E EFETIVIDADE
DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE
LONDRINA/PR.
Resumo: Baseado nos dados da Fundação João Pinheiro fornecidos ao Ministério
das Cidades, no Brasil, e nas discussões realizadas nas reuniões do projeto "Direito
à moradia", o presente trabalho objetiva analisar um parte deste projeto, que é a
definição dos critérios para se alcançar o déficit habitacional, procurando
compreender como o poder público toma suas decisões na questão da habitação.
Palavras-Chave: Déficit Habitacional; Déficit Qualitativo; Déficit Quantitativo; Direito
à Moradia.
Abstract: Based on the data from João Pinheiro Foundation provided to the Ministry
of the Cities in Brazil, and in the discussions at the meetings of the "Right to housing"
project, the objective of the present work is to analyze one part of this project, that is
the criteria to the definition of the housing deficit, so as to understand how public
powers take their decision in the question of housing.
Key-Words: Housing Deficit; Qualitative deficits; Quantitative deficit; Right to
Housing.
Introdução
O direito a moradia previsto na Constituição de 1988 no seu artigo 6º caput, entra no
rol das necessidades básicas do cidadão e desde 1948, com a Declaração Universal
dos Direitos Humanos passou a ser considerado um direito fundamental e universal
que prevê não só um teto como residência, mas vários outros critérios para se
chegar ao que se entende como moradia adequada. O desrespeito a esse direito
acarreta a inúmeros problemas sociais, dos quais um se destaca: o déficit
habitacional. O governo, na tentativa de aliviar esse problema social criou políticas
habitacionais que visam suprir esse déficit, entretanto, como aponta a pesquisa do
nosso projeto, para a efetividade dessas políticas é necessário um planejamento que
englobe não apenas a criação de moradias, mas sim todos os acessórios,
equipamentos e históricos dessas famílias que serão atendidas pelos programas. E
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para entender esse planejamento, o resumo apresenta os parâmetros usados pelos
pesquisadores para a definição de déficit habitacional, sendo um dos primeiros
passos para a criação das políticas habitacionais, o conhecimento do seu objeto de
pesquisa.
Desenvolvimento
A Fundação João Pinheiro, utiliza dois seguimentos distintos para sua pesquisa: o
déficit habitacional (déficit quantitativo) e a inadequação das moradias (déficit
qualitativo), sendo o primeiro, situações em que são necessárias construções de
moradias imediatas por falta física, por famílias não terem um local fixo para morar, o
que demanda o déficit. Já a segunda vertente, analisa a quantidade das moradias
que já existem, mas que pela má adequação prejudicam as famílias que nelas
habitam, assim são criadas políticas voltadas para a regularização dessas
habitações já existentes, necessitam de incremento de estoque de moradias.
Compõe o déficit habitacional quatro critérios que são analisados para
posteriormente serem implantadas políticas habitacionais condizentes com a
realidade social, são eles: domicílios precários, coabitação familiar, ônus excessivo
com aluguel urbano, e adensamento excessivo de domicílios alugados. O primeiro
componente, domicílios precários, considera dois sub-componentes para o seu
cálculo: domicílios rústicos e os domicílios improvisados, sendo os rústicos aqueles
sem parede de alvenaria ou madeira aparelhada, apresentando riscos a
contaminação por doenças por sua condição de insalubridade. Os domicílios
improvisados são aqueles nos quais todos os imóveis e locais não foram feitos para
fins residenciais, servindo como moradia alternativa.
O segundo critério á a coabitação familiar, que também é composto por dois
Sub-componentes: os cômodos e a as famílias conviventes secundárias que
desejam constituir novo domicílio. O cômodo sendo incluído como déficit
habitacional, pois mascara a situação real da coabitação, uma vez que os domicílios
são formalmente distintos. O segundo sub-componente abrange a habitação de mais
de uma família na mesma casa, sendo a segunda família interessada em adquirir um
novo domicílio.
No terceiro critério de déficit habitacional, ônus excessivo com aluguel urbano,
compreende famílias de renda de até três salários mínimos que moram em áreas
urbanas e gastam mais de 30% da sua renda no pagamento do aluguel do imóvel.
O quarto e último critério que compõe o déficit é adensamento excessivo em
domicílios alugados, que corresponde a famílias que em suas moradias alugadas
têm um número superior a 3 moradores por dormitório.
Esses critérios são comumente encontrados nas regiões metropolitanas, em que os
emigrantes de outras áreas rurais ou menos desenvolvidas chegam e se instalam de
forma irregular nos grandes centros urbanos, sem poder custear a demanda do
mercado imobiliário, vão ocupando lugares abandonados, criando casas ilegais em
assentamentos de risco, formando verdadeiras favelas sem estruturas básicas para
uma vida digna. Em números, no ano de 2012, o déficit habitacional brasileiro se
concentrava em 5,792 milhões de domicílios, 5,792 milhões de famílias em situação
de moradia inadequada, em 2007 o número era ainda mais alarmante, eram 6,102
milhões de domicílios irregulares, o número tende a diminuir devido as políticas
habitacionais empregadas pelo governo federal, como o Programa Minha Casa
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Minha Vida (PMCMV) que foi criado em 2009 que tem por objetivo tornar a moradia
acessível à famílias com renda inferior a R$1.600,00 por meio de organizações,
cooperativas e associações habitacionais sem fins lucrativos, entretanto essas
políticas devem-se atentar não apenas a reduzir esses números, mas sim a oferecer
á população moradias que se encaixam ao que a ONU julga ser uma moradia
adequada, como localização com acessos à serviços a bens públicos e infraestrutura e com custos acessíveis compatíveis com os níveis de renda da família,
pois se esses critérios não forem respeitados na elaboração de políticas
habitacionais o problema que o déficit apresenta será resolvido apenas em números,
mascarando a realidade do problema de habitação brasileiro.
Conclusão

No Brasil, o déficit habitacional está ligado a um histórico de priorização dos
interesses particulares de uma classe dominante em detrimento dos menos
favorecidos, acarreta em problemas sociais que afetam o país em todas as esferas,
mostram a deficiência do estado em cumprir o seu papel de proteger direitos por ele
mesmo garantidos, em cinco anos, o déficit foi reduzido em apenas 310 mil
domicílios, é um avanço, porém um lento avanço levando em consideração que
5,792 famílias ainda se encontram em moradias inadequadas. A análise dos critérios
para avaliação do déficit habitacional contribui para desvelar a verdadeira situação
da sociedade em relação a deficiência do sistema do governo no quesito moradia, e
ao se ter o conhecimento dessa realidade as políticas habitacionais poderão ser
direcionadas a cumprir sua verdadeira função: oferecer moradia digna de acordo
com as disposições da Declaração dos Direitos Humanos transformando o quadro
da sociedade atual.
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DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESAPROPRIAÇÃO ÀS MORADIAS
SUJEITAS A DESASTRES AMBIENTAIS

THE APLLICATION OF EXPROPRIATION INSTITUTE FOR THE ABODE
AT ENVIROMENTAL DISASTER AREAS

ALESSANDRA NUNES BARDELINI, RENAN DE QUINTAL
GT9: A PROPRIEDADE PRIVADA E SUA PROTEÇÃO AMBIENTAL
RESUMO: Objetiva-se analisar a aplicação do instituto da desapropriação em
moradias fixadas em locais propensos a desastres ambientais. Para tanto, faz-se,
inicialmente, uma introdução acerca dos desastres ambientais, os quais
normalmente ocorrem em áreas de riscos, que, se povoados, causam maiores
danos à população. Na sequência, destaca-se a função dos Municípios de proteger
a população através do Plano Diretor da cidade e seus demais instrumentos
pertinentes, enfatizando-se a possibilidade de utilização do instituto da
desapropriação. Em seguida, exibe-se a necessidade de efetivar a desapropriação
em áreas de riscos, evitando-se a vivência de desastres ambientais pela população
que vive nesses locais. Por fim, conclui-se pela essencialidade da desapropriação
em áreas de riscos, ressalvando-se a existência de outras medidas menos danosas
à população, como o Planejamento Urbano adequado, que evita o povoamento de
locais de riscos.
PALAVRAS-CHAVE: Desapropriação – Áreas de risco – Desastres ambientais.

ABSTRACT:The goal is to analyze the application of expropriation institute in the
cases of houses on danger zone with risk of environmental disaster. For this, in the
beginning show little about environmental disaster, especially the more common in
the danger zone when occupied. After, feature the function of Township protect the
population through the Master Plan of city and yours others instruments, emphasize
the possibility of utilize the institute of expropriation. After that, show the necessity of
effect the expropriation on danger zone, avoiding problem on this areas. For the end,
reasoned for the essence of expropriation on the danger zone, with the reservation of
other choices less damaging for the population, with the Urban Plan ideal, avoid the
occupation on these areas.
KEY-WORDS: Expropriation – Danger Zone – Environmental disaster.
1. INTRODUÇÃO
É fato inegável e notório que após a Revolução Industrial a sociedade e as cidades
adquiriram um ritmo de crescimento sem precedentes na história da humanidade.
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Este aumento da população é sentido no dia-a-dia das grandes cidades do mundo,
onde o alto número de pessoas vivendo em um mesmo local tem causado
problemas sociais, econômicos, sanitários e ambientais.
Dentre os problemas ambientais que se sente nas grandes cidades, o das moradias
em locais de riscos é um dos mais comuns, sendo de caráter ambiental ou social.
Com o desenvolvimento das cidades, muitas pessoas se mudaram para elas a fim
de conseguirem melhor qualidade de vida. No entanto, nem sempre se consegue ir
para o centro urbano e se instalar em locais adequados para o desenvolvimento
humano, e isto é fruto de fatores econômicos, como o valor dos aluguéis, ou das
especulações imobiliárias, que encarecem os imóveis e obriga que as pessoas de
baixa renda se concentrem em áreas mais distantes dos grandes centros, as
chamadas periferias.
Esta “expulsão” das classes mais humildes cumulada com a alta concentração de
pessoas e bens em áreas com exposição de perigo aumenta o risco dessas
moradias serem atingidas por desastres naturais.
As chamadas ‘áreas de riscos’ são caracterizadas como áreas potencialmente em
perigo, devido à sua vulnerabilidade social, que é reflexo de uma frágil base
infraestrutural (BARBOSA; PEREIRA, 2012, p.32).
Os desastres naturais que ocorrem nestas áreas, muitas das vezes, são derivados
da má ocupação do solo pelo homem entrelaçada com interferências no ambiente
primário. Como exemplo, pode-se citar as inundações de bairros inteiros localizados
nas margens de rios.
Esta situação gera enfoques tanto de caráter geral como de microanálises. Neste
trabalho, privilegiaremos a análise da organização e da estrutura social das cidades,
diante das necessidades relacionadas a um planejamento urbano adequado (política
nacional de habitação), além do dever Constitucional do Município em aplicar a
legislação do Plano Diretor, a fim de evitar estes acontecimentos, fazendo uso,
quando necessário, do instituto da desapropriação dos imóveis.
2. DESENVOLVIMENTO
A Constituição Federal, em seu artigo 182, caput, diz que a política de
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo
ordenar o plano desenvolvimento das funções sociais das cidades e do bem-estar
de seus habitantes. Ainda na Carta Magna brasileira, no artigo 30, inciso VIII,
encontramos que é competência dos Municípios, promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Dessa letra lei, percebe-se que é função (e dever) dos municípios brasileiros legislar,
através da lei do Plano Diretor que será explanado em outro momento, sobre a
ocupação dos espaços habitáveis, bem como de executar medidas que evitem
desastres ou que exponham a população à riscos, como prevê o artigo 2º, inciso VI,
alínea h, da lei do Estatuto da Cidade (10257/2001) que diz:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
h) a exposição da população a riscos de desastres. (grifo nosso).
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Diante de toda essa previsão legal, confere-se aos Municípios a competência para
atuar nestas situações por meio do chamado Plano Diretor. Esta lei municipal,
obrigatória há todas as cidades brasileiras com mais de vinte mil habitantes (art.
182, par. 1º da Constituição Federal de 1988), é um instrumento de planejamento
urbanístico, que tem por função sistemizar o desenvolvimento físico, econômico e
social do território municipal, visando o bem-estar da comunidade local (GENZ,
online).
Para que os Municípios atinjam os objetivos previstos na legislação municipal e,
mais, preservem a boa ocupação e uso do solo impedindo desastres naturais e que
pessoas sofram as consequências desses acontecimentos, as prefeituras, através
de atos unilaterais, podem restringir direitos do particular sobre sua propriedade em
favor dos interesses públicos (CAMPOS, 2010, p.2).
Dentre as medidas restritivas que o Estado pode se valer para aplicar o princípio da
supremacia do interesse público sobre o particular, além de cumprir com a
legislação vigente (atos derivados do Poder de Polícia do Estado) a desapropriação
é uma das medidas permitidas legalmente.
O instituto da desapropriação - forma originária de aquisição do bem pela
Administração Pública em face do particular -, com previsão na Constituição Federal
em seu artigo 5º, inciso XXIV, é a medida mais drástica dentre todas por retirar do
particular, através de justa e prévia indenização, um bem resguardado pela própria
Constituição. Trata-se de uma medida que visa atingir o equilíbrio social diante da
não função social daquela propriedade (CAMPOS, 2012, p.2).
Segundo Maria Sylvia Di Pietro (2014, p. 167) a modalidade de desapropriação por
descumprimento da função social da propriedade urbana, disciplinada pela Lei do
Estatuto da Cidade, estabelece que a desapropriação é um dos institutos jurídicos
que constituem instrumento da política urbana.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
É notório que a ocupação de áreas de riscos ambientais ocorre, na maioria das
vezes, por parcela da população carente da sociedade. Isso acontece devido a
diversos fatores, como anteriormente mencionado (v.g. à má distribuição do solo, às
ações especulativas do mercado imobiliário etc.), os quais acarretam a falta de
habitações seguras e acessíveis à população mais pobre, que acabam buscando
satisfazer sua necessidade de moradia em ambientes inadequados.
Os Municípios é que têm que zelar pela adequada distribuição de terras e,
principalmente, são eles os responsáveis pelo desenvolvimento e execução do
Plano Diretor da cidade, o qual deve englobar um amplo estudo ambiental local, de
modo a detectar as áreas de riscos ambientais e, por consequência, impedir a
habitação desses espaços. Assim, se o planejamento urbano municipal for
adequado, evidente que as chances de ocupação de áreas propensas a desastres
ambientais serão ínfimas, tanto pelo fato do Poder Municipal poder agir
preventivamente, evitando a ocupação desses locais, bem como porque não deverá
existir carência de zonas urbanas seguras e adequadas para a construção de
moradias a toda a população.
Todavia, sabe-se que, por inúmeras razões, nem sempre – ou quase nunca –, o
planejamento urbano é suficiente para evitar a ocupação das áreas de riscos. Em
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casos assim o Poder Público deve utilizar-se de determinados mecanismos previstos
em lei para evitar maiores problemas sociais. Um imóvel situado em área de risco
caracteriza situação de perigo público iminente, de modo que o Poder Público pode
requerer a sua requisição, conforme o artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal
de 1988 (BARBOSA;PEREIRA, 2012, p. 41-2).
Logo, perante essas situações, vê-se que o instituto da desapropriação deve ser
utilizado, evitando que os desastres naturais ocorram e venham a atingir as pessoas
que habitam os locais propensos a essas catástrofes.
Em consonância com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 182, da Carta Magna, todas as
propriedades, situadas em áreas de riscos intensificados de desastres, reduzem o
bem-estar dos habitantes, não cumprem suas funções sociais e devem, portanto, ser
desapropriadas (CASTRO, 1999, p. 47).
No entanto, enfatiza-se que o deslocamento dessas famílias que habitam os locais
de risco não pode ser feito de modo desenfreado, desconsiderando os vínculos e os
hábitos que estas possuem com a sua moradia, tampouco pode ocorrer sem que o
Poder Público ofereça amparo habitacional a essas famílias, já que o direito a uma
moradia digna é um dos requisitos essenciais para se garantir também o direito à
dignidade humana.
Desse modo, considerando as dificuldades e as consequências de se fazer a
desapropriação de moradias construídas em locais de riscos ambientais, tem-se
queo ideal a ser perseguido é a prevenção dos desastres, impedindo a ocupação
das áreas de riscos, com o adequado planejamento urbano e também com devida
fiscalizaçãopelo Poder Público(BARBOSA;PEREIRA, 2012, p. 42).
4. CONCLUSÕES
Diante dos conceitos aqui apresentados, bem como das análises feitas, verificou-se
que grande parte dos desastres naturais ocorre em áreas de riscos, as quais, muitas
vezes, são habitadas por parcela da população carente da sociedade.
Constatou-se também que os Poderes Municipais (executivo e legislativo)têm as
competências de legislar e de administrar questões referentes ao Plano Diretor do
Município. Sendo assim, são eles os responsáveis por garantir a segurança das
famílias nos locais em que vivem, proporcionando a existência de locais seguros
suficientes para habitação de toda a população local e impedindo que as áreas de
risco sejam ocupadas.
Entretanto, considerando que, na maioria das vezes, o planejamento das cidades
não é feito de forma a abarcar as necessidades de habitação de toda a população –
principalmente das famílias mais carentes –, muitos locais que oferecem riscos de
ocorrência de diversas espécies de desastres naturais, como enchentes,
deslizamentos de terras etc., acabam sendo ocupados. Desta forma, surge a
obrigatoriedade de se utilizar o instituto da desapropriação para evitar maiores
danos à sociedade.
Assim, nota-se que a desapropriação deve, sim, ser feita nos locais que oferecem
riscos de desastres ambientais, visando, sobretudo, proteger as pessoas que ali
vivem, sendo que serão assegurados os seus direitos à segurança, à saúde e à
vida, os quais devem prevalecer sempre em relação ao direito à moradia, embora
este também deva ser garantido pelo poder público após a efetiva desapropriação.
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Por fim, importante esclarecer que, embora o instituto da desapropriação deva ser
utilizado em casos que já houve a habitação em áreas de riscos, as medidas que
devem prevalecer são àquelas que evitem a ocupação dessas áreas. Portanto, os
métodos preventivos, como o planejamento urbano adequado, com a criação de
mapas de riscos, realização de estudos de impactos ambientais, distribuição
adequada de terras (garantindo o direito à moradia), entre outros, devem ser
preponderantes ao instituto da desapropriação, uma vez que, ao ser utilizado, ele
altera toda a vida da população que vive nesses locais de risco e gera ainda outra
dificuldade: A de garantir o direito à moradia dessas famílias.
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DA OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO NOS CASOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NÃO CONTRATADOS NOS PLANOS DE SAÚDE
THE OBLIGATORINESS FOR THE SERVICE IN EMERGENCY AND
URGENCY CASES DON’T CONTRACTED TO HEALTHY PLANS
ALESSANDRA NUNES BARDELINI, RENAN DE QUINTAL
GT 8: IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: UMA
ANÁLISE DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
NA REGIÃO DE LONDRINA

RESUMO: Objetiva expor a obrigatoriedade das empresas de planos de saúde
atender os casos de urgência e emergência, mesmo se não houver previsão no
contrato de plano de saúde para o caso específico. Para tanto, faz-se, inicialmente,
uma breve análise histórica acerca da proteção do direito à saúde no Brasil. Na
sequência, discorre-se sobre os contratos de planos de saúde, atentando-se à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor a essas relações jurídicas. Por fim,
exibem-se os conceitos e diferenciações nos casos de emergência e urgência,
concluindo-se pela obrigatoriedade de atendimento desses casos, mesmo que não
haja previsão contratual prévia, já que a vida e a saúde devem prevalecer sempre.
PALAVRAS-CHAVE: Plano de saúde– Contrato – Urgência – Emergência – Código
de Defesa do Consumidor
ABSTRACT: The goal is explain the obligation of the hospitals serve in urgency and
emergency cases, even don’t have coverage in the specific case. For this, do brief
analyze history of healthy plans at the Brazil. After, broach about contract healthy
plans under Code of Consumer Protection. In the end, show the concept and
differences between urgency and emergency, reasoning for the obligation of attend
in these cases, even that don’t have contract preview, because the life should prevail
always.
KEYS-WORD: Healthy plans – Contract – Urgency – Emergency – Code of
Consumer Protection
1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o fornecimento de serviços na área da saúde tem sido marcado por
diversas dificuldades, o que decorre, principalmente, do lento desenvolvimento
científico e tecnológico do país, além da falta de conscientização e mobilização da
população brasileira para lutar pelos seus direitos.
Desde a chegada de Dom João e da criação da primeira organização nacional da
saúde pública no Brasil, em 1808, até a promulgação da Constituição Federal de
1988, a saúde não fora tema destacável nas Cartas Magnas do Brasil, limitando-se a
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referências esparsas, sem elevá-la ao ideal de “direito”. O momento mais crescente
para esse tema no país se deu após a década de 1960, quando, na luta pela
redemocratização, as classes mais humildes participaram dos movimentos em busca
de reformas, conquistando a democratização da saúde. Isso se deu através do
projeto de Reforma Sanitária, o qual culminou com a criação do Sistema Único de
Saúde, o SUS, no ano de 1990. Com o SUS, a saúde foi legitimada como um direito
de cidadania, assumindo status de bem público.
A Constituição Federal de 1980 traz em seu artigo 196 que a saúde é direito de
todos e dever do Estado. No entanto, essa, como tantas outras obrigações do
Estado brasileiro, tem encontrado dificuldades históricas para ser atendida.
Diante desta realidade precária e antiga no Brasil, as empresas multinacionais
instaladas no ABC paulista, durante os anos de 1960, visando oferecer um serviço
de saúde de qualidade aos seus empregados, investiram nas chamadas empresas
de “medicina em grupo” (já existente nos EUA desde a década de 20), o que
estimulou muitos médicos a formarem esse tipo de empresa.
O ideal de medicina suplementar supramencionado evoluiu com o passar das
décadas e, hoje, formam os chamados “planos de saúde”. Diante da ampla difusão
dos planos de saúde na sociedade brasileira, sua existência foi regulamentada pela
Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde.
2. DESENVOLVIMENTO
Atualmente, mesmo com o precário sistema de saúde, o governo brasileiro investe,
segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), apenas 8,7% do seu orçamento
na saúde, enquanto, por exemplo, a vizinha Argentina investe 20,4% (CREMEPE,
2013). Assim, a efetividade do acesso à saúde passa necessariamente pelo setor de
saúde suplementar privado, os chamados planos de saúde.
O negócio jurídico formado entre os que buscam esses planos e as empresas que
os oferecem é o contrato, de modo que este se configura através de um pacto
privado, no qual uma das partes se compromete a cobrir determinados riscos
estabelecidos previamente, e a outra parte se obriga a dar uma contraprestação, de
maneira estipulada em contrato, pela garantia ofertada.
O Direito Civil brasileiro apresenta em seu capítulo sobre contratos um rol não
taxativo de diversas espécies deste instituto jurídico, a partir das características das
relações formadas. Assim, quando, por exemplo, se tem a relação entre um sujeito
que tem a vontade de entregar uma coisa móvel mediante recebimento de
determinada quantia em dinheiro, temos uma relação de compra e venda que pode
se dar através de um contrato de compra e venda (DAHINTEN, online, p. 22).
Com relação aos contratos de planos de saúde, a situação não foge à regra: tem-se
uma relação jurídica de direito civil contratual, na qual a prestadora de serviços
garante a oferta de determinados serviços em casos de riscos, recebendo como
contrapartida uma remuneração previamente estipulada. Destarte, de acordo com o
especificado no artigo 757, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se
obriga, contra pagamento de prêmio pelo segurado, a garantir interesse legítimo
deste, relativo à pessoa ou coisa”. Logo, o contrato de plano de saúde é uma
espécie de contrato de seguro, também chamado securitário, uma vez que há uma
garantia de proteção mediante pagamento, o chamado “prêmio”.
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Vale ressaltar que, após a promulgação da Lei nº 9.656/1998, os planos de saúde
não mais se valem da legislação prevista no Código Civil e eles são regulados por
essa lei específica, com a ressalva do texto do artigo 777, da Lei nº 10.406/2002, o
qual determina que se aplica, no que couber, os dispositivos previstos no capítulo
dos contratos securitários aos contratos regidos por leis próprias.
Como mencionado anteriormente, a lei que regulamentou os planos de saúde surgiu
apenas em 1998, ou seja, oito anos após a promulgação de outra lei fundamental
para as relações contratuais dessa espécie: o Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078/1990).
De acordo com a lei consumerista, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (artigo 2º, caput) e
fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem, entre outras
coisas, a prestação de serviços (artigo 3º). Nestes termos, pode-se auferir que a
relação formada entre o contratante e a empresa que oferece planos de saúde
preenche perfeitamente os requisitos de uma relação consumerista, pois, como
entende o Superior Tribunal de Justiça, a empresa de serviços de assistência à
saúde, a qual presta serviços remunerados à população, tem sua atividade regida
pelo Código de Defesa do Consumidor, independente da natureza jurídica ou nome
da empresa contratada. Tal entendimento deu origem à súmula nº 469 de
24/11/2010, a qual expressamente dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde”, superando qualquer possível
entendimento contrário. Conclui-se, portanto, que os planos de saúde são contratos
securitários consumeristas, incidindo neles os dispositivos da Lei nº 8.078/1990.
Necessário, ainda, conceituar as palavras “emergência” e “urgência”. Primeiramente,
esclarece-se que não há que se confundir os conceitos intrínsecos a elas, mesmo
que ambas possam indicar a existência de risco para a integridade física e/ou vida
de algum ser humano, quando associadas a uma necessidade hospitalar.
Neste sentido, de acordo com Dahinten (online, p. 34), tem-se que a palavra
“urgência” carrega a noção de algo que deve ser realizado imediatamente, enquanto
“emergência” dá ideia de imprevisto, de perigoso ou de caso fortuito, embora não
necessite ser atendida com tanta rapidez, como no primeiro caso. Todavia, embora
exista grande diferença entre os dois conceitos expostos, muitas pessoas os
confundem ou se utilizam dessas palavras como se sinônimas fossem.
Desta maneira, visando evitar o subjetivismo, a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº
9.656/1998, alterada pela Lei nº 11.935/2009), em seu artigo 35-C, incisos I e II,
indica a exata abrangência dos termos “emergência” e “urgência”, respectivamente.
Assim, para efeitos legais, os casos de emergência abarcam aqueles que trazem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente; e os de urgência
são aqueles que decorrem de acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional. Ainda para melhor esclarecimento, de acordo com a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (online, p. 13), acidentes pessoais são os “eventos ocorridos
em data específica provocados por agentes externos ao corpo humano, súbitos e
involuntários e causadores de lesões físicas não decorrentes de problemas de
saúde [...]”, enquanto as complicações no processo gestacional são as “alterações
patológicas durante a gestação, como, por exemplo, prenhez tubária, eclâmpsia,
parto prematuro, diabetes e abortamento”.
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Também em relação ao artigo 35-C, da Lei dos Planos de Saúde, frisa-se que ele
indica expressamente a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde nos
casos de emergência e urgência. Destaca-se que a mesma lei, ao dispor sobre a
possibilidade de carência nos contratos de plano de saúde, estabeleceu o prazo
ínfimo de 24 horas de carência para os casos de urgência e emergência (artigo 12,
inciso V, alínea c).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perante as disposições legais mencionadas em tópico anterior, vê-se que a intenção
do legislador foi de proteger ao máximo a integridade física e a vida dos usuários
desses planos de saúde, os quais são consumidores do serviço ofertado pela
empresa, conforme já demonstrado.
Ainda diante da disposição legal, verifica-se que nenhum tipo de atendimento,
tratamento ou internação, necessários em caráter de urgência ou emergência, pode
ser negado ao consumidor, sob pena de a empresa causar maiores danos ao
paciente que já se encontra fragilizado. Pode-se ainda dizer que, ao negar o
atendimento, as empresas praticam um ato ilícito contra a saúde de seus usuários
(SANTAMARIA, 2013).
Ademais, considerando tratar-se de uma relação consumerista, caso o plano de
saúde se recuse a atender os pacientes que se encontrem em situação de urgência
ou emergência, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao
consumidor será objetiva, de acordo com o artigo 12, do Código de Defesa do
Consumidor. Logo, existindo os requisitos necessários para exsurgir o dever de
indenização para reparação dos danos causados, quais sejam: a conduta omissiva
da empresa (que constitui um ato ilícito), a comprovação do dano ao paciente e a
demonstração do nexo de causalidade, restará à empresa contratada responder
civilmente por essas consequências danosas, sejam elas de ordem material e/ou
moral.
4. CONCLUSÕES
Diante de todo o explanado no presente trabalho, evidencia-se que as relações
firmadas entre as empresas de planos de saúde e os seus contratantes são
verdadeiras relações consumeristas, aplicando-se, portanto, as regras do Código de
Defesa do Consumidor a esses contratos.
Ainda, pode-se afirmar que os contratos de planos de saúde têm caráter securitário,
uma vez que há garantia de proteção mediante pagamento de um valor estabelecido
contratualmente, chamado “prêmio”.
No que tange aos conceitos de “emergência” e “urgência”, verificou-se uma
importante diferença entre eles, tanto que a própria legislação fez questão de
distingui-los e expressar os casos abarcados por essas situações, evitando-se
interpretações subjetivas a esse respeito.
Conforme demonstrado, o legislador fez questão de garantir a cobertura obrigatória
pelos planos de saúde para os atendimentos de urgência e emergência,
estabelecendo, ainda, um limite temporal de carência ínfimo para esses casos, de
apenas 24 horas. Diante disso, percebe-se a intenção do legislador de garantir a
integridade física e a vida do usuário do plano de saúde, evitando deixar a escolha
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de atendimento dessas situações a cargo do contrato firmado entre as partes, já que
o consumidor, muitas vezes em caráter de hipossuficiência, sairia em desvantagem.
Assim, não há que se discutir sobre a obrigatoriedade ou não de oferta dos
atendimentos necessários, inclusive internações, nos casos de urgência e
emergência, pelas empresas de planos de saúde, uma vez que é taxativa essa
obrigação pela Lei dos Planos de Saúde.
Ademais, a empresa que descumpre a obrigação no atendimento urgente ou
emergencial comete ato ilícito, em detrimento da saúde de seu consumidor, e deve
responder civilmente e de forma objetiva pelos danos causados ao paciente.
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DANO MORAL POR NEGATIVA INDEVIDA E INJUSTIFICADA DOS PLANOS DE
SAÚDE

HUGO CARMAGNANI MATIAS

Resumo: O presente trabalho tem por escopo expor a condenação por danos
morais dos planos de saúde, em vista de negativa indevida e injustificada aos seus
beneficiários. Uma vez que o contrato relacionado à prestação de serviço particular
de saúde possui peculiaridades em seu objeto, como a urgência no atendimento, o
dano moral se faz necessário nos casos em que estes planos, sem justificativa
pertinente, se negam a prestar o estabelecido no contrato, forçando o consumidor a
se valer da proteção estatal.
Palavras-chave: Planos de Saúde; Danos Morais; Negativa Indevida e injustificada.
Abstract: The present work has the purpose to expose the conviction for moral
damages health plans in view of the unwarranted and unjustified negative recipients.
Once the contract relates to the provision of private health service has peculiarities in
its object, as the urgency in meeting, the moral damage is necessary in cases where
these plans without appropriate justification, refuse to provide the relevant contract,
forcing consumers to avail themselves of state protection.
Key-Words: Health Plans; Moral Damages; Undue and Unwarranted Negative.
Introdução
Os planos de saúde muitas vezes se negam a cobrir determinados tratamentos ou
procedimentos que buscam seus beneficiários, normalmente de modo informal,
baseados em cláusulas contratuais de legalidade duvidosa ou interpretação
ambígua. Uma vez constatada a abusividade da negativa de cobertura, os planos
acabam por ferir princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, e
colocam em risco a vida de seus beneficiários que deverão buscar o atendimento
público. Frente a esta problemática, considerando as peculiaridades dos contratos
de plano de saúde particular, a situação tem sido levada ao Judiciário para análise.
Desenvolvimento
É evidente que o número de consumidores que recorrem ao Judiciário devido à
negativa de planos de saúde é cada vez maior. Isto decorre do fato de que os
beneficiários destes planos muitas vezes se deparam com determinadas cláusulas
contratuais de legalidade duvidosa ou de interpretação contigua, que os deixam sem
a prestação do serviço de saúde pretendido, que muitas vezes tem caráter
emergencial aos beneficiários. Deste fato emerge a ideia de reparação por danos
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morais, prevista pela Constituição Federal, art. 5°, que consagra à indenização por
danos morais que decorreram da violação de direitos fundamentais:
"Art. 5º, CF: (...)
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo além de
indenização por dano material, moral ou à imagem".
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação (...)".

No mesmo sentido, o CDC dita como um dos direitos básicos do consumidor a
reparação por danos morais, sendo, inclusive, considerado outro direito básico, o
acesso aos órgãos judiciais e administrativos para pleitear tal reparação.
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção
ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (...)”

Durante muito tempo, porém, o judiciário se manifestou contra a incidência da
reparação por dano moral nos casos de negativa dos planos de saúde, entendendo
que o descumprimento contratual não era suficiente para ensejar tal reparação. Não
obstante, tem-se verificado uma tendência atual dos tribunais no sentido de que a
negativa indevida e injustificada em relação à cobertura de procedimentos e
tratamentos hospitalares pode ser considerada prática abusiva, podendo ir além do
simples descumprimento contratual e atingir bens jurídicos de suma importância,
como a dignidade e a vida. Quanto à prática abusiva, percebe-se que esta se
caracteriza pela falta de cobertura ou a negativa daquilo que deveria estar coberto,
seja porque é inerente ao contrato ou ao procedimento. O CDC através de seu artigo
51 diz sobre a nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas por
colocarem o consumidor em grande desvantagem ou por serem incompatíveis com
a boa fé e a equidade.
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade (...)”

No mesmo sentido, o CDC diz que se considera exagerada a cláusula que afeta
direitos ou obrigações inerentes ao próprio contrato.
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que (...):
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (...)”

Ao contratar com planos de saúde particular, os beneficiários esperam que a
cobertura esteja relacionada a determinado procedimento como um todo e não
apenas em algumas fases deste procedimento. Assim, a abusividade de negativa de
cobertura dos planos se constata nos casos em que estes se baseiam em cláusula
que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, seja incompatível com a
boa-fé ou a equidade, ou ainda que restrinja direitos ou obrigações fundamentais,
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inerentes a própria natureza do contrato e que possa ameaçar o seu objeto ou ainda
o equilíbrio contratual. Ademais, as ações envolvendo planos de saúde muitas vezes
trazem consigo pacientes com saúde debilitada, que são obrigados a se submeter a
advogados, defensores públicos e juizados especiais para terem acesso ao que
pretendem, o que agrava ainda mais a sua situação psicológica. Como aponta a
Ministra Nancy Andrighi, da 3ª Turma do STJ, “maior tormento que a dor da doença
é o martírio de ser privado de sua própria cura.” Deste modo, constatada a prática
abusiva em relação à negativa de cobertura, se faz necessária à reparação por
danos morais, frente aos transtornos sofridos, capazes de atingirem os bens
jurídicos de ordem moral dos beneficiários.
Resultados e Discussão
Desta feita, aponta-se o entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que condenou a companhia “Amico Saúde” ao pagamento de indenização por danos
morais, fixados em R$50 mil reais, por ter negado a cobertura para parto. Segue
Ementa da decisão (REsp 1.455.550):
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARTO. RECUSA INJUSTIFICADA.
CLÁUSULA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À
LUZ DO CONTRATO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
SIMPLES REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. DANO
MORAL.
VALOR
ARBITRADO.
RAZOABILIDADE.
3.
RECURSO
DESPROVIDO.1. Não se mostra viável, em recurso especial, modificar o
acórdão recorrido que entendeu caracterizado o dano moral e a
responsabilidade da operadora de plano de saúde pela recusa indevida de
procedimento cirúrgico, tendo em vista que a análise do tema demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório e a reanálise de cláusulas contratuais,
procedimentos vedados, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.2. Este
Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos
casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente na hipótese, porque arbitrado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base nas peculiaridades da causa.3.
Plano de saúde que permite que sua beneficiária, que era atendida na rede
credenciada, durante o trabalho de parto, desloque-se por 12 horas entre
cidades para acabar tendo seu filho em hospital público desdenha com a
dignidade humana, o que dá ensejo à sua condenação ao pagamento de dano
moral.4. Recurso especial não provido.

O contrato havia sido assinado em Ribeirão Preto e continha cláusula que restringia
a cobertura à área da cidade. Entretanto, a beneficiária mudou-se para Jundiaí e a
operadora garantiu atendimento em rede particular, na capital de São Paulo, onde,
inclusive, ocorreu o pré-natal, com o seu consentimento. Ocorre que prestes a entrar
em trabalho de parto, a beneficiária se deslocou até a capital, onde seu pedido de
cobertura para parto foi negado. Urgentemente, a mulher retornou a cidade de
Jundiaí, onde teve nova negativa do plano. Por fim, foi preciso encaminhar-se a um
hospital público, onde seu filho, após 12 horas, nasceu. Ainda que a operadora
tenha alegado o cumprimento regular da cláusula estipulada, que restringia a
cobertura à cidade de Ribeirão Preto, o entendimento do STJ foi no sentido de que a
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recusa indevida e injustificada contrariou a lógica e a boa-fé contratual, agravando a
situação física e psicológica da beneficiária, que teve que se valer do Sistema Único
de Saúde para dar a luz. Cumpre aqui demonstrar os ensinamentos de Clayton Reis,
quanto à incidência da reparação por dano moral:
O ofensor receberá a sanção correspondente, consistente na repreensão
social, tantas vezes quantas forem suas ações ilícitas, até conscientizar-se da
obrigação em respeitar os direitos das pessoas. Os espíritos responsáveis
possuem uma absoluta consciência do dever social, posto que, somente fazem
aos outros o que querem que seja feito a eles próprios. Estas pessoas
possuem exata noção de dever social, consistente em uma conduta
emoldurada na ética e no respeito aos direitos alheios. Por seu turno, a
repreensão contida na norma legal tem como pressuposto conduzir as pessoas
a uma compreensão dos fundamentos que regem o equilíbrio social. Por isso, a
lei possui um sentido tríplice: reparar, punir e educar. (REIS, 2000, p. 78-79).

A incidência do dano moral em caso de negativa indevida e injustificada dos planos
de saúde, portanto, tem por objetivo reparar o dano causado ao beneficiário que se
vê sem a prestação do serviço pretendido, tendo que se submeter à saúde pública
para não ter a sua vida em risco, punir os operadores de plano de saúde por agirem
de maneira indevida e injustificada ao opor-se à prestação do serviço contratado e,
ao mesmo tempo, educá-los no sentido de que não venham a manter esta prática
com os demais beneficiários.
Conclusões
Neste sentido, conclui-se, que o judiciário tem se pronunciar no sentido de que o
dano moral é cabível nos casos de negativa indevida e injustificada dos planos de
saúde, que muitas vezes negam cobertura de maneira aleatória, genérica e
indiscriminada. Este entendimento é de suma importância para a proteção da vida e
da dignidade, bens jurídicos feridos pela oposição abusiva desses planos.
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DESAFIOS IMPOSTOS PELA GLOBALIZAÇÃO NA NOVA ORDEM ECONÔMICA

Challenges for Globalization in the New Economic Order
GLAUCIA CARDOSO TEIXEIRA TORRES, FABIANA CRISTINA TEODORO

Resumo
O contexto globalizado vem alterando significativamente as mais variadas esferas
das relações humanas. No âmbito da produção avanços tecnológicos propiciam a
agregação de componentes elaborados e advindos de vários países, o que faz com
que ocorra a desterritorialização do sistema produtivo. O capital circula livremente
pelo globo. Negociações especulativas não lastreadas em disponibilidades
financeiras efetivas são possíveis graças a plena integração dos sistemas
financeiros de todo mundo. Diante desse contexto empresas transnacionais e
instituições financeiras internacionais são extremamente beneficiadas, tendo seus
ganhos cada vez mais potencializados. Ocorre que a tradicional soberania dos
Estados Nacionais amparadas em marcos territoriais delimitados já não é capaz de
regulamentar as ações do mercado globalizado. Aliado a isso novas relações de
consumo marcadas pelos avanços ocorridos no âmbito da comunicação concedem
cada vez mais poder às empresas de e commerce. Em tais relações de consumo
muitas vezes o consumidor não sabe a quem recorrer em caso da não satisfação
dos objetos da relação. Diante de tal cenário o fortalecimento das relações de
cooperação entre os Estados e as Organizações Internacionais mostra-se como um
dos caminhos possíveis na busca pelo equilíbrio entre os interesses inerentes à
racionalidade econômica e os interesses internos dos países e de seus cidadãos.
Palavras-chave: Globalização, Mercado, Regulamentação.
Abstract
The global context has significantly changed the most varied spheres of human
relations. Within the production technological advances provide the aggregation of
components designed and coming from various countries, which makes the
deterritorialization of production system occurs. Capital can move freely around the
globe. Speculative trading unfunded actual funds available are made possible by the
full integration of financial systems worldwide. Given this context transnational
corporations and international financial institutions are extremely benefited by having
their gains increasingly leveraged. It happens that the traditional sovereignty of
nation states supported in delimited territorial landmarks are no longer able to
regulate the actions of the globalized market. Allied to this new consumer relations
marked by advances made in communication granting more and more power to e
commerce companies. In such consumer relations often the consumer does not
know whom to contact in case of non fulfillment of the objects of the relationship.
Given such a scenario the strengthening of cooperation between States and
International Organizations shows up as one of the possible paths in the search for a
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balance between economic rationality inherent interests and domestic interests of
countries and their citizens.
Key words: Globalisation, Market, Regulation.
Introdução:
Avanços tecnológicos nas mais diversas áreas caracterizam o mundo globalizado. O
setor produtivo, graças aos novos modos de produção prescindem de uma única
nação, vez que é marcado pela fragmentação e especialização da produção o que
permite a desterritorialização do sistema produtivo. No setor financeiro, o capital
circula livremente sem respeitar barreiras geográficas. A partir desta constatação
faz-se uma análise sobre os reflexos de tais avanços sobre o mercado global e suas
condutas. Para tanto, delimita-se o entendimento do fenômeno da globalização,
avaliando-se sua incidência sobre as empresas transnacionais e as instituições
financeiras internacionais, detendo-se principalmente no que diz respeito à
regulamentação de suas ações nesse contexto globalizado.
Desenvolvimento
Contemporaneamente o fenômeno da globalização vem marcando profundamente
as mais diversas áreas das relações humanas. Novas configurações tem sido
definidas nas estruturas sociais como um todo. Graças aos avanços tecnológicos a
estruturação do padrão produtivo passou a caracterizar-se pela fragmentação e
especialização da produção, permitindo que ocorra a desterritorialização do sistema
de produção. Este novo sistema produtivo permite tanto a agregação de
componentes elaborados e advindos de vários países como a mobilização do
aparato produtivo de um país realocando-o em outro, assim o atual sistema
produtivo prescinde de uma única nação. Há uma total desconexão entre a estrutura
produtiva e o nexo territorial nacional. A circulação de capitais, antes adstrita aos
territórios geograficamente delimitados não mais encontra barreiras, circulando
livremente pelo globo. Negociações especulativas não lastreadas em
disponibilidades financeiras efetivas, possíveis graças a plena integração dos
sistemas financeiros de todo mundo resultadas dos avanços tecnológicos, geram um
certo “virtualismo financeiro”.( MARQUES NETO, 2002, p. 105). Tais mudanças
ocorridas através do processo da globalização beneficiam significativamente as
instituições financeiras internacionais e empresas transnacionais que seguem cada
vez mais fortalecidas e poderosas economicamente. Para se adequar ao mercado
global, os Estados aceitam limitar profundamente seus espaços de poder. Não
sendo possível isolar-se economicamente neste novo contexto globalizado, os
estados seguem cada vez mais ansiosos em atrair investimentos internacionais.
Recuam em prol dos interesses desmedidos do mercado econômico, relegando a
um segundo plano necessidades internas do próprio país. Rebaixar salários e
impostos são algumas das estratégias que utilizam neste jogo competitivo que
instaurou-se entre os estados. (DUPAS, Gilberto, 2005, p.220) Assim, este novo
cenário global desenha dois polos, de um lado o mercado cada vez mais fortalecido
e em contrapartida o estado enfraquecido e desafiado diante das múltiplas
demandas que surgem neste complexo cenário global. Nesse cenário formado pela
disseminação global da produção, dos mercados e das finanças, aliados à novas
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tecnologias, há a enfatização da interdependência entre os sujeitos, atores e
agentes das relações internacionais, “diante de um ambiente inóspito e volátil,
norteado por interesses dos agentes do mercado e das políticas econômicas
vigentes” (SENNET, 2006, p. 24) O que se percebe é que embora a nova ordem
global propicie o crescimento econômico das empresas transnacionais este mesmo
crescimento não é igualmente refletido entre os países. Países que detém acesso à
avançadas tecnologias mostram-se com maiores poderes de barganha junto às
empresas globais. Enquanto àqueles que encontram-se em desenvolvimento restam
poucas alternativas para atrair investimentos senão ceder em relação ao custo da
mão de obra e benefícios fiscais que muitas vezes acabam por prejudicar a própria
nação. A questão que se apresenta é que diante da configuração imposta pela nova
ordem global, a soberania tradicionalmente pautada em marcos territoriais
rigidamente delimitados não mais é suficiente para responder às complexas
questões globais e regular as relações advindas do fenômeno da globalização. No
âmbito comercial globalizado por exemplo, o consumidor, intermediado pelas
tecnologias de comunicação tem acesso facilmente a produtos que encontram-se do
outro lado do globo. Assim, o comércio virtual segue cada vez mais fortalecido.
Muitos são os casos de empresas globais que têm expandido enormemente seu
capital. A título de exemplo a empresas de e-commerce pode ser citada. “A receita
trimestral da gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba deu um salto de 46,3%
para U$ 2,54 bilhões devido a alta nas vendas domésticas” (FOLHA, 2014, 2 de
outubro). Diante deste cenário “o que se percebe é que, em relação ao consumo
globalizado, tem-se a clara constatação da existência de uma ausência de
regramento e de sistemas locais ou globais integrados de proteção” (MUNIZ, 2013,
p.175). Por muitas vezes, o consumidor fica sem saber à que instituições deverá
recorrer qunado o objeto da relação comercial não foi alcançado satisfatoriamente.
Assim, na falta de um órgão supranacional que responda às questões
supranacionais contemporâneas, organizações internacionais como a Organização
das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio apresentam-se como
importantes instituições na busca pelo equilíbrio de interesses. Neste contexto é
imprescindível que os Estados nacionais hipotequem seu apoio às referidas
instituições, ratificando acordos e tratados e empenhando-se em cumpri-los. A busca
por soluções que respondam às questões contemporâneas impostas pela
globalização só será possível através da conjugação dos poderes dos Estados e das
organizações internacionais que juntos deverão procurar regulamentar as ações do
mercado global equilibrando os interesses inerentes à racionalidade econômica e os
interesses sociais e econômicos de cada país e de seus cidadãos.
Conclusão:
Diante da constatação das características e complexidade da sociedade atual,
conformada pelo fenômeno da globalização, denotam-se os reflexos ocorridos sobre
o mercado econômico. Tais reflexos têm potencializado crescentemente o poder
econômico das empresas transnacionais e instituições financeiras internacionais.
Por outro lado os tradicionais marcos territoriais caracterizadores da soberania do
Estado Nacional já não são mais suficientemente eficientes para regulamentar as
condutas desse mercado global que torna-se cada vez mais livre para pautar suas
ações segundo sua racionalidade econômica. Diante de tal contexto e da
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constatação da inexistência de instituições que sozinhas sejam capazes de
regulamentar as novas condutas do mercado global a conjugação dos poderes dos
Estados aliados às Organizações Internacionais mostra-se como uma das soluções
possíveis na busca pelo equilíbrio entre os interesses do mercado e os interesses de
cada Estado e de seus cidadãos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DUPAS, Gilberto. Atores e poderes na nova ordem global. São Paulo: UNESP,
2005.
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1506568-lucro-da-gigantechinesa-alibaba-quase-triplica-no-2-trimestre-de-2014.shtml> 2 de outubro de 2014
MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e Interesses
Públicos. São Paulo: Malheiros, 2002.
MUNIZ, Tânia Lobo. Reflexões sobre as relações internacionais globalizadas e as
relações de consumo, In Direito Negocial e Relações de Consumo. São Paulo:
Boreal, 2013, pp. 160 a 185.
SENNET, Richard. A cultura do novo capitalismo. São Paulo: Record, 2006.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

293

DESCONHECIMENTO DA LINGUAGEM E NORMATIZAÇÃO JURÍDICA E SUA
INCIDÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO NA AMÉRICA LATINA

THE LACK OF A QUALITY LEGAL EDUCATION AND ITS IMPACT ON
CONSUMER RELATIONS IN LATIN AMERICA
BRUNA BASSETTI GAZOLA

Resumo: A ausência de uma educação jurídica de qualidade não incide
negativamente apenas nos profissionais da área do Direito, mas interfere no extenso
âmbito social, sujeitando alguns à exclusiva satisfação das demandas de outros. A
América Latina abrange uma vasta quantidade de indivíduos submetidas à cultura
do consumo por insuficiência de informações acerca de seus direitos, tanto do modo
como aplicá-los nas situações fáticas quanto da forma de requerê-los em juízo.
Dessarte, o conhecimento da linguagem e da normatização jurídica excede o espaço
técnico, formal, abarcando os cidadãos e consumidores de modo a capacitá-los para
a preservação de seus direitos e garantias previstos nas Constituições.
Palavras-Chave: Educação jurídica, consumidores; cidadãos latino-americanos.
Abstract: The absence of a quality legal education has a negative impact not only on
the professional area of law, but interferes at the larger social context, subjecting
ones to meet the demands of others. Latin America encompasses a vast number of
individuals subjected to consumer culture for lack of information about their rights, so
how to apply them in factual situations as the way to requisition them in court. Thus
the knowledge of the language and the legal norms beyond the technical, formal
space, spans the public and consumers to enable them to preserve their rights and
guarantees enshrined in the Constitutions.
Key-Words: Legal education; consumers; Latin American citizens.

Introdução
O ordenamento jurídico regulamenta os mais variados comportamentos humanos e
seus reflexos encontram-se em todos os âmbitos sociais, regendo a vida dos
indivíduos desde a sua concepção até o período posterior a sua morte. No entanto,
seus regramentos apresentam uma linguagem específica, técnica, cujo
conhecimento não abrange uma porção significativa dos cidadãos, interferindo em
todas as situações e práticas que os permeiam. Isso pode ser evidenciado em
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grande porção dos indivíduos latino-americanos, principalmente no tocante ao seu
modo de agir mediante as relações de consumo.
Desenvolvimento
A respeito das normas, no Brasil, como o disposto no artigo terceiro da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ninguém pode descumprir ou deixar de
cumprir a lei alegando o seu desconhecimento, visto que, após sua publicação oficial
e decorrido o seu período de vacância (vacatio legis), esta norma passa a vigorar
em todo o país. Isso, contudo, não significa que todos os cidadãos efetivamente
conhecem ou compreendem a existência e o sentido das normas jurídicas vigentes
na nação. Na América Latina ainda persiste a presença de significativa parcela da
população sem alfabetização básica e, dos que possuem, poucos obtêm acesso ao
ensino superior Os mesmos cidadãos latino-americanos, com significante parcela
analfabeta ou sem acesso a ensino de qualidade e posterior especialização, são
também consumidores, encontrados em situação vulnerável e vinculados aos
contratos do mercado de consumo. Destarte, por carecer de conhecimento básico
de seu próprio idioma, de seus direitos e da linguagem jurídica, a maioria da
coletividade latino-americana, diante dos contratos de massa, não apresenta acesso
equitativo aos bens fundamentais à satisfação de suas demandas e à garantia de
sua dignidade. Ademais, embora possa compreender algumas cláusulas contratuais,
acaba submetendo-se à situação da contratação por não poder ‘renunciar’ ao
usufruto de determinado produto. Uma correta educação jurídica, no mínimo, em
referência às garantias dos consumidores, juntamente ao entendimento das
possíveis abusividades de contratos e da forma de evitá-las, representa o primordial
modo de transformar a condição atual do consumo na América Latina. Constituindo
isso uma realidade, as pessoas apresentariam condições para defender seus
direitos e para argui-los nos âmbitos administrativo e judiciário.
Conclusão
Diante de uma forma de analfabetismo jurídico que abrange significativa parcela de
latino-americanos, verifica-se a fragilidade desses indivíduos em meio às práticas
que envolvem a estrutura social, como as relações de consumo. Além da barreira
técnica de desconhecimento da linguagem, há um obstáculo representado pela
ausência de divulgação dos direitos e garantias legais e constitucionais da
população que poderiam protegê-la de eventuais lesões por abusos de contratos no
mercado de consumo dentre outros entraves encontrados nas relações sociais. Por
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

295

conseguinte, a efetivação do ensinamento quanto a esses direitos, quanto à
linguagem no qual estão inseridos e, preliminarmente, o investimento na educação
básica dos componentes das nações latino-americanas, vislumbra-se como a
essencial maneira de modificar e desenvolver a realidade social da região tanto nas
relações de consumo quanto nas outras relações que circundam essa sociedade,
resguardando os direitos de seus membros.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL: O DIREITO AO MEIO
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO COMO PARTE DO
DIREITO AO DESENVOLVIMENTO
LAETI FERMINO TUDISCO
RESUMO: Atualmente, não se pode pensar em desenvolvimento, principalmente o
desenvolvimento econômico, sem a garantia de efetivação da preservação
ambiental. Dessa forma, fala-se no direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado, como parte integrante do direito ao desenvolvimento. Nesse passo,
quando o homem desenvolve-se economicamente e, ao mesmo tempo, preserva a
natureza, ele assegura o desenvolvimento sustentável e a sua própria sobrevivência
com qualidade de vida, como também, a das futuras gerações. Logo, a população e
o Estado não podem desejar apenas o progresso econômico desenfreado, haja vista
que isso na verdade seria um retrocesso. Pelo contrário, há que se pensar na
aliança entre o homem e a natureza a favor do desenvolvimento da nação. O Brasil
com o intuito de desenvolver-se de forma plena, inseriu em seu texto constitucional,
como direitos fundamentais, tanto o direito ao desenvolvimento, como o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Destarte, observa-se que é objetivo e
dever da nação brasileira desenvolver-se de forma sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Direito ao Desenvolvimento; Direito ao Meio Ambiente
Ecologicamente Equilibrado; Desenvolvimento econômico sustentável.
ABSTRACT: Currently, you can not think of development, especially economic
development without ensuring effective environmental preservation. Thus speaks the
right to a healthy environment and ecologically balanced environment, as part of the
right to development. In this step, when man develops economically and at the same
time, nature preserves, it ensures sustainable development and their own survival
with quality of life, but also to future generations. Thus, the population and the state
can not just want economic progress rampant, given that it would actually be a step
backwards. Rather, we must think about the alliance between man and nature for the
development of the nation. The Brazil in order to develop in full form, inserted in its
Constitution as fundamental rights, both the right to development, the right to an
ecologically balanced environment. Thus, it is observed that is objective and duty of
the Brazilian nation develop sustainably.
KEY-WORDS: Right to Development, Right to Ecologically Balanced Environment,
Sustainable Economic Development.
INTRODUÇÃO
O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito basilar e natural do ser
humano. No entanto, sua importância passou despercebida por muito tempo, haja
vista que as nações, até o início da modernidade, buscavam somente o
desenvolvimento econômico, independentemente do resultado futuro que isso
pudesse trazer. Tais atos inconsequentes, em prol do desenvolvimento, poderiam
custar à própria sobrevivência dos homens. Por consequência, no século XX, nasce
a necessidade de transformar a conservação ambiental em um direito humano. As
pessoas passaram a compreender que diante da enorme degradação ambiental,
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advinda do desenvolvimento insustentável das nações, a vida dos seres vivos não
se sustentaria por muito tempo. Uma vez que a biodiversidade é propriedade de
todos os seres humanos e com o intuito de resolver qualquer causa que se refira a
ela, é essencial a mobilização de todos os Estados. Nesse passo, o Brasil por
intermédio desse processo evolutivo social, inseriu no texto constitucional de sua
Carta Magna o direito ao desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento econômico,
mas também o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desse modo,
garantiu que o país se desenvolverá de maneira plena e crescerá economicamente,
mas ao mesmo tempo, respeitará, conservará e preservará o meio ambiente.
REVISÃO DE LITERATURA
Primeiramente, é importante esclarecer que no direito ao desenvolvimento, tal
desenvolvimento não é mais percebido como sinônimo de desenvolvimento
econômico. Isso porque o desenvolvimento econômico nada mais é do que um dado
quantitativo, ligado ao aumento de indicadores de riqueza. Já o desenvolvimento é
um dado qualitativo, que se refere à melhoria das condições de vida da população.
Deste modo, percebe-se que pode haver aumento da riqueza de um país
(desenvolvimento econômico), mas tal fato não causará efeito algum na qualidade
de vida da sua população (desenvolvimento). Insta salientar que o desenvolvimento
engloba, logicamente, a necessidade de uma renda (riqueza) suficiente para suprir
às necessidades materiais, mas não se esgota nisso. É necessário também a
observância dos aspectos ligados à saúde, à educação, à igualdade, à liberdade
política e ao meio ambiente.
A Declaração das Nações Unidas sobre Direito ao Desenvolvimento define o direito
ao desenvolvimento como um direito humano inalienável, em virtude do qual toda
pessoa e todos os povos têm o direito de participar, de contribuir e de desfrutar de
um desenvolvimento econômico, social, cultural e político no qual todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. Dessa
forma, o direito ao desenvolvimento é um direito humano de terceira dimensão e,
portanto, tem como base o ser humano, sob o ponto de vista individual ou coletivo
(povos, coletividades regionais internas, grupos vulneráveis, minorias). E, está
interligado a um progresso qualitativo das condições de vida.
Apesar de se tratar de um direito muito recente, o direito ao desenvolvimento já foi
implantado no ordenamento brasileiro, inclusive no texto Constitucional. Trata-se de
um direito fundamental implícito que, com base no art. 5º, § 2º, procede do regime e
dos princípios adotados pela Constituição Federal de 1988, como também dos
tratados internacionais dos quais o Brasil é parte signatária.
No que se refere ao regime e aos princípios utilizados pela Constituição Federal de
1988, é preciso dizer que no preâmbulo está assinalado que o Estado Democrático
criado pela Assembleia Nacional Constituinte tem como um de seus objetivos
afiançar o desenvolvimento, sendo esse um dos valores supremos sociedade
brasileira. Ademais, o art. 3° abarca entre os objetivos fundamentais da República o
de possibilitar o desenvolvimento nacional. Assim, é dever do Estado agir de modo
que propicie o desenvolvimento nacional. Todos os objetivos descritos no art. 3°
conectam-se à dignidade da pessoa humana, isto é, são enunciados necessários ao
pleno respeito à dignidade humana, os quais exigem: a) a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária; b) a erradicação da pobreza e da marginalização;
c) a redução das desigualdades sociais e regionais; d) a promoção do bem de todos,
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sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação; e) a garantia do desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a Carta
Magna Brasileira ao tratar sobre o direito ao desenvolvimento, utiliza como
paradigma o desenvolvimento humano em seu sentido amplo e não somente o
desenvolvimento econômico. Tal fato comprova-se com a redação do artigo 170, o
qual afirma que a ordem econômica, geradora da riqueza, tem como finalidade
assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social e
observados, dentre outros, os princípios da função social da propriedade, redução
das desigualdades regionais e sociais, e busca do pleno emprego defesa do meio
ambiente.
Entendida a ideia de desenvolvimento pleno, para avançar no objetivo do presente
artigo, passa-se a tratar do direito a um meio ambiente sadio e equilibrado como
direito fundamental do ser humano, protegido no plano interno e internacional. A
Constituição Federal de 1988 foi nossa primeira Carta Magna a prever a
necessidade de uma integral e abrangente proteção ao meio ambiente, mantendo-o
sadio e equilibrado, como forma de preservação da própria espécie humana. Esta
mudança de mentalidade foi resultado principalmente das primeiras discussões em
nível internacional sobre a matéria, que se iniciaram na década de 70. O primeiro
documento internacional a tratar da matéria ambiental foi o gerado pela primeira
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em 1972,
realizada em Estocolmo. Nesta conferência de Estocolmo foi criada a Comissão
Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que criou o Relatório Nosso Futuro
em Comum, divulgado em 1987, mais conhecido pelo nome de Relatório Brundtland.
Neste relatório foi utilizada pela primeira vez a expressão desenvolvimento
sustentável. Embora existam posições distintas na doutrina sobre o que de fato se
entende por esta expressão, o próprio relatório conceitua desenvolvimento
sustentável como sendo o desenvolvimento que é capaz de atender as
necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações terem suas necessidades atendidas. Tal definição apresentada pelo
Relatório de Brundtland foi trazida para o ordenamento jurídico nacional, com a
Constituição Federal de 1988 que consagrou em seu artigo 225 dos princípios
ambientais a serem respeitados. Pela redação do artigo, resta clara a proteção
integral e prioritária que a Carta Magna aferiu ao meio ambiente, uma vez que este é
absolutamente indispensável para a preservação da vida humana de forma digna e
saudável. Surge então a questão do aparente conflito entre a preservação ambiental
e o desenvolvimento do estado. Tal conflito não se mostra real, haja vista que a
observação atenta demonstra que é plenamente possível aliar ambos os interesses
por não serem estes, de forma alguma autoexcludentes. A resposta para este
aparente conflito é justamente o já citado desenvolvimento sustentável. Este
conceito aliado à ideia de desenvolvimento pleno é o guia a ser seguido a fim de se
alcançar um desenvolvimento abrangente, que realmente signifique melhora das
condições de vida das pessoas.
RESULTADOS E DISCUSÃO
Com o passar dos anos aumentaram-se os riscos ambientais e, por defluência a
degradação ao meio ambiente. Isso dimana do fato de que com o decorrer dos anos,
sobreveio à naturalização da ideia de exploração da natureza pelos seres humanos
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com o objetivo de se alcançar o determinado modelo de desenvolvimento econômico
capitalista, o qual tem como escopo a busca incessante pelo lucro.
O vocábulo desenvolvimento sustentável abrolha com o enfrentamento desta crise
ambiental global e, compreende na estratégia de um desenvolvimento direcionado, o
qual aspira uma harmônica coexistência entre o desenvolvimento econômico e o
desenvolvimento ambiental. Assim, implicará numa relação mútua entre qualidade
de vida, justiça social, equilíbrio do meio ambiente e desenvolvimento econômico.
Nesse sentido, busca-se conceituar a sustentabilidade ambiental, por meio do
entendimento de MILARÉ, 2009, p. 1339, o qual alega ser uma qualidade, uma
característica ou um requisito do que é sustentável. Segundo o respeitável autor,
num sistema a sustentabilidade requer o balanceamento entre entradas e saídas,
para que assim uma determinada realidade possa manter-se continuamente com
suas características essenciais. No âmbito ambiental, a sustentabilidade é uma
condição para que os ecossistemas continuem preservados, assim como os
recursos podem ser empregados apenas através do sistema de reposição e/ou
substituição, evitando-se a sua degradação, pois assim existirá um equilíbrio
ecológico e uma relação ajustada entre recursos e produção, e entre produção e
consumo.
O desenvolvimento econômico sustentável, portanto, acolhe em si a confluência de
princípios de aspecto econômico, ambiental, social e cultural. Nesse sentido,
conforme ensina SILVA, 2009, p. 26, a conexão do desenvolvimento
socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico é que incidem na ascensão do chamado desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, verifica-se que sustentabilidade nada mais é do que um sistema
baseado em ações e na constante busca entre desenvolvimento econômico e ao
mesmo tempo na preservação do ecossistema.
No que tange ao direito ao desenvolvimento, a Declaração das Nações Unidas sobre
Direito ao Desenvolvimento, a qual aconteceu no ano de 1993, na cidade de Viena –
Suíça, define tal direito como universal e parte integral dos direitos humanos
fundamentais. Dita que o direito ao desenvolvimento é um direito humano
inalienável, sendo assim, todos os seres humanos estão capacitados a participar,
contribuir e gozar do desenvolvimento econômico, cultural, social e político, no qual
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente
realizados. Afirma, também, que o direito ao desenvolvimento deve ser utilizado de
modo a atender equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento
das presentes e futuras gerações.
Logo, não há como vislumbrar o progresso se o mesmo não estiver acompanhado
da sustentabilidade. O direito ao meio ambiente sadio é parte integrante do direito ao
desenvolvimento. Trata-se de direitos humanos complementares. Logo, a união
desses dois direitos é vital para a existência da qualidade de vida dos homens.
Portanto, compatibilizar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com
o direito ao desenvolvimento significa analisar os problemas ambientais dentro de
um processo ininterrupto de planejamento, observando-se às necessidades de
ambos e analisando-se as suas ligações particulares a cada contexto sócio cultural,
político, econômico e ecológico, inclusos numa dimensão de tempo e espaço.
Melhor dizendo, a política ambiental não deve e não pode ser um obstáculo ao
desenvolvimento, pelo contrário, ela deve ser um de seus instrumentos facilitadores,
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ao oportunizar a gestão racional dos recursos naturais, sendo que esses compõem a
sua base material.
CONCLUSÕES
O direito ao desenvolvimento, assim como o direito ao meio ambiente sadio, deve
ser entendido como meios em prol do bem-estar social. O planejamento, na busca
pelo desenvolvimento, é fundamental na concretização do desenvolvimento
econômico sustentável. O Estado possui a função de gerir, da melhor maneira
possível, os bens sociais. Devendo, portanto, administrar o aproveitamento dos
recursos naturais, de forma a não esgotá-los, assim propiciará qualidade de vida
tanto a presente como às futuras gerações.
Para um efetivo desenvolvimento sustentável deve-se ver o mundo de forma
holística, do todo às partes, isto é, faz-se necessário observar a sociedade diante
dos três pilares: crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção
ambiental. Estes devem ser entendidos conjuntamente, para assim chegar num
ponto de equilíbrio harmônico entre o homem e a natureza. Só uma visão agregada
permitirá a busca eficaz de uma sociedade desenvolvida e sustentável.
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E
BIOÉTICO
ISABEL SOARES DA CONCEIÇÃO

Resumo: O objetivo deste trabalho é, sob o olhar do Biodireito, estudar o princípio
da dignidade da pessoa humana, que também recebe o nome de princípio da
dignidade humana. As perspectivas que serão abordadas se encontram no Direito
Constitucional e na Bioética. Como fontes serão utilizadas doutrina, a Constituição
Federal de 1988 e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos para,
ao final, tecer as conclusões pertinentes.
Palavras-Chave: Princípio da dignidade da pessoa humana; Biodireito; Bioética.
Abstract: The aim of this work is, under the gaze of Biolaw, to study the principle of
human person dignity, which is also called principle of human dignity. The prospects
that will be addressed are in the Constitutional Law and in the Bioethics. As sources
will be used doctrine, the Federal Constitution of 1988 and the Universal Declaration
on Bioethics and Human Rights to weave the relevant conclusions.
Key-Words: Principle of human person dignity; Biolaw; Bioethics.
Introdução
A dignidade humana/da pessoa humana é princípio ao qual se recorre na busca de
justificar muitos eventos ou pretensões - Por vezes o fazem de forma desarrazoada.
Na atualidade isso tem se intensificado, vista a complexidade das relações havidas
entre os indivíduos no conjugar de seus interesses. Diante dessa realidade, optou-se
por estudar no presente trabalho o princípio da dignidade humana/da pessoa
humana no Biodireito, retratando-o à luz da doutrina, da CF/88 e da Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.
Desenvolvimento
O ordenamento jurídico brasileiro nem sempre tratou a pessoa como merecedora de
prioridade nas relações negociais. Isso só ocorreu com a promulgação da
Constituição Federal em 1988, por meio da qual, em lugar da visão patrimonialista
até então adotada quanto aos contratos, passou-se à repersonalização (valorização
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da pessoa). Contribuíram para isso a Declaração dos Direitos Humanos e a
globalização, por exemplo. A dignidade da pessoa humana foi apresentada, nesse
contexto, no art. 1º, III da CF/88 como princípio fundamental da República
Federativa do Brasil, tendo por fim máximo a garantia da proteção da pessoa, que
passou a ser vista como fim e fundamento do direito. Em sua perspectiva
constitucional, o princípio em tela busca realizar um ideal: o de que o direito serve
aos interesses da pessoa. E esse raciocínio se confirma com os direitos e valores
supremos pontualmente elencados no preâmbulo da CF/88: direitos sociais e
individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça.
Desses direitos e valores, é de se observar que a pessoa tem interesses coletivos e
individuais, os quais na atualidade têm resultado nas intituladas relações negociais
complexas, adjetivação que se justifica a partir dos bens jurídicos nelas envolvidos,
em geral vida e liberdades diversas. Esse contexto fático dá azo ao surgimento de
fontes complementares às do direito nacional. É o que se constata diante da
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que data de outubro de
2005. Em seu art. 3º, fez menção à dignidade, elencando-a como princípio da
bioética: “a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais
devem ser plenamente respeitadas” e “os interesses e o bem-estar do indivíduo
devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade”. Os
pontos levantados no texto da CF/88 e da Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos não trouxeram conceito ou definição do princípio da dignidade
humana/da pessoa humana. Todavia, cumpriram a função de evidenciar uma
necessidade: a de repensar questões atinentes aos bens jurídicos envolvidos nas
relações negociais da atualidade - a exemplo das que dizem respeito à reprodução
artificial assistida ou ao armazenamento de sangue do cordão umbilical dos
nascidos. Diante disso, confirma-se entendimento doutrinário (MORGATO, 2012,
p.95-96) de que a dignidade humana/da pessoa humana, dentre outras definições
possíveis, é princípio que equivale a cláusula aberta cujo fim é respaldar o
surgimento de novos direitos priorizando o respeito à pessoa.
Conclusão
A dignidade humana, também intitulada dignidade da pessoa humana, é princípio
constitucional que trouxe mudança de paradigmas no ordenamento jurídico
brasileiro. Essa mudança foi influenciada por fontes externas, como a Declaração
Universal dos Direitos do Homem. Posteriormente, refletiu na Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos. Embora nenhuma dessas fontes tenha
conceituado o princípio em estudo, lê-las em conjunto implica extrair elementos
axiológicos suficientes à conclusão de que o princípio da dignidade humana/da
pessoa humana é cláusula aberta que rege, que faz inteligíveis, novos - e complexos
- direitos e que situa como obrigatória no ordenamento jurídico a priorização do
respeito à pessoa.
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DIGNIDADE HUMANA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: QUE RELAÇÃO?
EVERTON WILLIAN PONA, ANA CLÁUDIA CORRÊA ZUIN MATTOS DO AMARAL
RESUMO
O trabalho demonstra a possível relação existente entre dignidade humana e direitos
fundamentais. Por essa razão, questiona se a dignidade pode ser considerada uma
espécie de direito fundamental, o ideal aglutinador irrestrito de todos os direitos
fundamentais ou a base ética de fundamentação moral de tais direitos.
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ABSTRACT
The article aims at demonstrating the possible relation between human dignity and
fundamental rights. For that reason, it investigates whether dignity can be considered
a kind of fundamental right, the ideal that put together, in an unrestricted way, all
fundamental rights or the ethical ground of moral foundation of such rights, observing
what is called partial consubstantiality.
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A dignidade da pessoa humana, de valor inicialmente considerado sob o
olhar filosófico, paulatinamente ganhou espaço e fincou raízes no mundo jurídico,
construindo-se com um conteúdo normativo mínimo que serve como critério para
apreciação dos inúmeros casos concretos submetidos diuturnamente à apreciação
do intérprete.
Partindo-se, pois, desse pressuposto de comunicação entre dignidade
humana e direitos fundamentais, questionam as linhas vindouras a natureza dessa
relação, procurando compreender a razão pela qual o discurso jusfundamental
apresenta-se, na maioria dos casos, pautado pelo recurso ao argumento da
dignidade da pessoa humana.
Comumente, afirma-se não haver, historicamente, “uma conexão necessária
entre direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana”, sendo que “a ligação
jurídico-positiva entre direitos fundamentais só começa com o Estado Social de
Direito, e mais rigorosamente, com as Constituições e os grandes textos
internacionais subsequentes à segunda guerra mundial” (MIRANDA, 2009, p. 168).
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Em igual senso, considera-se que há uma descontinuidade temporal entre a história
dos direitos humanos – ou fundamentais, pode-se aqui equipará-los – e a aparição
do conceito de dignidade humana (HABERMAS, 2010, p. 6).
De todo modo, no que tange a relação entre direitos fundamentais e
dignidade da pessoa humana duas são as principais posições a serem observadas.
Uma sustenta ser a dignidade da pessoa humana elemento comum a todos os
direitos fundamentais, seu núcleo essencial e fundamento, ao passo que outra
admite um grau variável de vinculação, sem necessariamente plasmar todos os
direitos fundamentais no seio da dignidade32.
Dentre os pensadores da contemporaneidade, Habermas (2010, p. 6)
defende que sempre houve um vínculo conceitual interno entre os direitos humanos
(e aqui, novamente, o emprego da expressão corresponde, neste estudo, a direitos
fundamentais) e a dignidade humana, constituindo essa a fonte moral de onde todos
os direitos fundamentais derivam seu sustento (HABERMAS, 2010, p. 9).
Eis que, apesar de possuírem, sobretudo, um conteúdo moral, os direitos
humanos apresentam-se na forma de direitos subjetivos exigíveis e, nesse ponto,
representam a transferência de obrigações morais para a seara jurídica e permitem
a superação da aparente situação paradoxal existente entre o caráter utópico
universalista dos direitos humanos e a necessidade de positivação desses direitos
nos ordenamentos internos para garantir a sua proteção.
Na doutrina brasileira há quem afirme impossível de progressão essa
discussão em torno de ser a dignidade da pessoa humana, direito fundamental ou
princípio, pois não se tratam ambos de conceitos antitéticos e excludentes entre si, e
por vezes, os direitos fundamentais tem um viés principiológico. Contudo, ainda que
se possa compartilhar o posicionamento segundo o qual os direitos fundamentais
encontram seu fundamento na dignidade da pessoa humana e dela, seja possível
deduzir direitos fundamentais autônomos, não há, especificamente, um direito à
dignidade, pois como a dignidade não é passível de ser concedida pelo
ordenamento (pois é pressuposto dele), embora possa ser violada, quando se refere
em direito à dignidade, está-se aduzindo ao direito de reconhecimento, respeito,

32

Cf. por todos: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 6. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
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proteção, promoção e desenvolvimento da dignidade. Por isso, não seria
possívelconsiderar-se dignidade como direito fundamental (SARLET, 2008, p. 7374).
Acreditar, por outro lado, que todo e qualquer direito fundamental esteja
relacionado à dignidade da pessoa humana, induz a um caminho que pode
transportar para um resultado não condizente com a sistemática constitucional
contemporânea. Necessita de cautela a defesa da possibilidade de redução de todo
o conteúdo da Constituição, de um modo ou de outro, à noção de dignidade
humana, pois, como consequência, toda condição jurídico-subjetiva estranha ao
elenco constitucional de direitos fundamentais seria considerada materialmente
fundamental (SARLET, 2008, p. 103-104). Daí se afirmar “a dignidade (assim como
a Constituição) não deve ser tratada como um espelho no qual todos veem o que
desejam ver, pena de a própria noção de dignidade e sua força normativa correr o
risco de ser banalizada e esvaziada” (SARLET, 2008, p. 104-105).
Baixando os olhos e voltando as atenções para a relação existente, no
Brasil, entre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, parece
adequado afirmar a transparência de uma ligação intrínseca entre ambos, pela
circunstância de se referirem à tutela da pessoa humana. E inúmeros desses direitos
enraizados como fundamentais (e em verdade o são) possuem, sim, seu
fundamento e núcleo essencial na dignidade da pessoa humana, a tomam como
ponto de partida e procuram protegê-la, efetivá-la, concretizá-la por meio de
posições jurídico-subjetivas.
A recondução dos direitos fundamentais, de uma maneira ou outra, ao
núcleo essencial da dignidade da pessoa humana ocorre porque a unidade de
sentido, valor e concordância prática conferida pela constituição ao sistema dos
direitos fundamentais reside justamente na dignidade, na concepção que faz da
pessoa fim e fundamento da sociedade (MIRANDA, 2009, p. 169).
Dignidade e direitos fundamentais são partes pressupostas de um todo,
partes do todo representado pela proteção à pessoa humana e, faltando uma ou
outra dessas partes, descaracterizado está o todo que representa a defesa do ser
humano, donde se afirma que a ordem jurídica que não respeita a dignidade não
leva a sério a própria humanidade (SARLET, 2008, p. 150).
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O compromisso estabelecido com a dignidade da pessoa humana constitui
um feixe convergente de circunstâncias reconhecendo e valorizando o ser humano e
os direitos fundamentais positivados decorrem, pois, de todas essas escolhas e
refletem, em maior ou menor grau, mais ou menos densamente, a relação de todos
esses fundamentos incrustados de forma permanente no art. 1º, da Carta
Constitucional de 1988.
Sem o reconhecimento da dignidade da pessoa humana não seria possível
positivarem os direitos fundamentais. Por essas razões, resta o entendimento
segundo o qual, no Brasil, considerando-se a opção político-constitucional
expressada na Carta de 1988, a dignidade da pessoa humana não configura um
direito fundamental autônomo, mas também não se traduz como o núcleo comum,
elemento essencial e aglutinador de todos, de forma ampla e irrestrita, direitos
fundamentais. É sim, o fundamento moral e ético, e sua efetiva realização dá-se por
intermédio da proteção e concretização de tais direitos, expostos todos e a todo
tempo às ameaças que o desenvolvimente da sociedade impõe para sua
concretização.
A dignidade da pessoa constitui o maior instrumento que o direito dispõe
para adaptar-se à sociedade e de promover as suas transformações – pois, grande
parte das vezes sua marcha é mais lenta do que as mudanças sociais.
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EFICÁCIA HORIZONTAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO

BRUNA MIGLIACCIO SETTI, JAIRO NÉIA LIMA

A pesquisa tem como problema central a investigação em torno da eficácia nas
relações entre particulares dos direitos humanos previstos em tratados
internacionais especialmente em relação à Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Os fundamentos teóricos utilizados dizem respeito à teoria da eficácia
horizontal, a qual indica que os direitos fundamentais geram efeitos nas relações em
que o Estado não participa. A principal justificativa encontra-se na aparente
incompatibilidade entre a eficácia horizontal e a ideia tradicional de que, no âmbito
internacional, somente os Estados são sujeitos destinatário das condenações.
Demonstra-se, por fim, que tal conflito não impede que os direitos humanos
expressos em tratados internacionais possam atingir as relações privadas por meio
da equiparação dos atos dos particulares aos do Estado, quando o Estado consente
com a violação por agentes não estatais, pela obrigação do Estado na prevenção a
lesões causados por agentes privados e, ainda quando trata do dever estatal em
garantir a não discriminação a terceiros em relações privadas.
Palavras-Chave: Direitos Humanos; Tratados Internacionais; Eficácia Horizontal;
Sistema Interamericano.
This research has as its central problem the investigation about the effectiveness of
humans rights fixed in international treaties in private relations especially regarding
the Inter-American Court of Human Rights. The theoretical foundations that were
used are relative to the horizontal effect theory, which indicates that the fundamental
rights can generate effects in the relations that the States does not participate. The
principal justification for this research is the apparent incompatibility between the
horizontal effect and the traditional idea that, in the international sphere, only the
States are able to be condemned. It shows, finally, that this conflict does not impede
that human rights expressed in international treaties can reach private relations
through the assimilation of individual acts as the actions of the States, when the
State consents with the non-State actors violations, by the state obligation of
prevention the lesions caused by private actors and when the State has the
obligation to guarantee non-discrimination in private relations.
Key-Words: Human Rights; International Treaties; Horizontal Effectiveness; InterAmerican System.
Introdução
O reconhecimento dos direitos humanos após as revoluções do século XVIII ensejou
a estrita separação entre Estado e Sociedade, pois tais direitos justificavam-se na
criação de uma esfera de não incidência do poder estatal, ou seja, num espaço para
a garantia da liberdade e autonomia nas relações travadas entre os particulares.
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Denota-se, assim, que o único destinatário dos direitos fundamentais consagrados
nas constituições seria o Estado, pois dele adviriam as ameaças à liberdade e
autonomia privada. Nesse ponto diz-se que os direitos fundamentais teriam uma
eficácia vertical, ou seja, seriam oponíveis exclusivamente em face dos órgãos
estatais, únicos sujeitos obrigados a respeitar tais direitos. Tal noção enraizou-se na
teoria e prática constitucionais, no entanto, dizer que os direitos fundamentais
obrigam apenas o respeito por parte do Estado é minimizar o potencial garantidor
que essas normas carregam em sua essência. Além disso, as ameaças a tais
direitos não se originam somente do Estado. As relações de poder estão
disseminadas por toda a sociedade: grupos industriais, comerciais, financeiros e
midiáticos, capazes de impor seus modelos de políticas econômicas em face dos
Estados, e que, de alguma forma, acabam condicionando, restringindo ou até
mesmo eliminando a liberdade dos indivíduos. Em razão disso, esses agentes têm
recebido a denominação de poderes privados, por representarem ameaça aos
direitos fundamentais não menor do que o próprio Estado. Desse modo, a eficácia
vertical dos direitos fundamentais é insuficiente diante da pulverização das violações
a esses direitos, já que eles consubstanciam respostas contra as diversas ameaças
ao homem, e a mutabilidade delas impõe o desenvolvimento de novos instrumentos
que ultrapassem a proteção da relação Estado-cidadão. Atribui-se, portanto, aos
direitos fundamentais uma vertente denominada de eficácia horizontal. Com essa
expressão pretende-se enfocar a tese de que os direitos fundamentais não são
oponíveis exclusivamente em face do poder estatal, mas também em relação aos
particulares. Para além da análise dessa problemática no âmbito interno dos
Estados, ou seja, a demonstração de que os direitos fundamentais têm
potencialidade de gerarem efeitos nas relações que se dão exclusivamente entre
agentes privados, a presente investigação direciona sua análise para a problemática
da horizontalidade na esfera internacional. Questiona-se: os direitos humanos
reconhecidos nos tratados internacionais têm a possibilidade de atingirem as
relações entre particulares dos Estados? Se sim, como se dá responsabilização
internacional se o sistema atua exclusivamente na geração de obrigação aos
Estados? Objetiva-se, portanto, demonstrar a eficácia dos direitos expressos em
tratados internacionais de direitos humanos nas relações que se dão entre
particulares. Para se alcançar uma delimitação mínima, a pesquisa direciona seu
foco na análise do Sistema Interamericano de proteção aos direitos humanos.
Desenvolvimento
A questão que desafia as concepções tradicionais de responsabilidade
internacional de direitos humanos diz respeito ao postulado de obrigação restrita aos
Estados em relação à violação de direitos. Para Clapham (1992, p. 93) e Ramos
(2006, p. 134) existem duas modalidades de eficácia horizontal de normas de
tratados internacionais sobre direitos humanos. Para a primeira, o direito
internacional reconhece que os indivíduos ou entidades privadas são capazes de
cometer violações de direitos humanos, sendo que apresentam, no corpo do próprio
tratado, a vinculação dos particulares aos direitos protegidos. Na segunda
modalidade, entende-se que é impossível separar a esfera pública da privada,
impondo ao Estado um dever de fiscalização como garantia de direitos humanos. A
primeira abordagem remete à questão do indivíduo ser ou não sujeito de direito
internacional. Ao se tratar da internacionalização de direitos humanos e sua
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legislação, observa-se que as entidades privadas e indivíduos portam direitos e
deveres. Por direitos, observa-se, por exemplo, o Sistema Europeu de proteção de
Direitos Humanos, no qual há possibilidade tanto de indivíduos quanto de
organizações não governamentais peticionarem perante seu Tribunal (art. 34 da
Convenção Europeia dos Direitos do Homem), assim como ocorre no Sistema
Interamericano (doravante, SIDH - art. 23 da Convenção Americana de Direitos
Humanos) e no Comitê de Direitos Humanos da ONU (art. 2º do Protocolo facultativo
ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). Por deveres dos particulares em
relação ao respeito às normas dos tratados de direitos humanos, observa-se que a
própria Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 apresenta o ideal de
responsabilidade aos particulares ao afirmar em seu artigo 29 que todo e qualquer
indivíduo tem deveres para com a comunidade. Vale citar também, como aponta
Ramos (2012, p. 134), a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial e a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher. Ambas apresentam a eficácia horizontal
precisamente ao regularem o dever do Estado de combater a discriminação
praticada por “quaisquer pessoas, grupo ou organização” (respectivamente, artigo
2º, “d”, e artigo 2º, “e”). Manifesta-se, portanto, uma restrição à liberdade dos
particulares em prol de outros particulares. A segunda modalidade da eficácia
horizontal de normas e tratados de direitos humanos, de maior incidência, consiste
na interconexão entre a esfera pública e a privada ao exigir do Estado uma
fiscalização no cumprimento de sua obrigação de garantia de direitos humanos. A
partir dessa perspectiva, o Estado deve prevenir e reprimir as violações de direitos
humanos, inclusive as provenientes de particulares, assegurando o livre e pleno
exercício daqueles. A Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) dispôs tratarse tal fenômeno de um dever de prevenção, o qual consiste em medidas de caráter
jurídico, político e administrativo, que promovam o respeito aos direitos humanos e
que sancionem os eventuais violadores. Diante do exposto, vislumbra-se que a
vinculação dos particulares aos direitos humanos consagrados nos tratados
internacionais não apresenta obstáculos de ordem material, já que tais direitos
possuem normatividade suficiente para atingir os indivíduos, mas corresponde a um
problema eminentemente processual, pois só é possível promover demandas contra
Estados, veda-se, por outro lado, o ajuizamento em face de agentes particulares
(SARMENTO, 2006, p. 227). Na busca para se verificar a problemática à luz do
Sistema Interamericano, encontram-se, por meio de análise jurisprudencial, quatro
maneiras distintas (CAMACHO, 2013, p. 16-50) pelas quais tal jurisdição
internacional enfrentou a extensão de proteção de direitos humanos entre
particulares. A primeira se dá de forma a equiparar os atos particulares aos do
Estado, tal construção é obtida por meio da condenação do Brasil no caso Ximenes
Lopes, no qual as atividades de uma casa de repouso particular foram consideradas
equiparáveis às estatais, pois as internações do estabelecimento achavam-se
vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Em outro caso (Blake v. Guatemala), a
Corte IDH concluiu que o Estado da Guatemala deveria ser responsabilizado pelo
comportamento das patrulhas civis comunitárias que, apesar de se apresentarem
como particulares, eram subordinadas hierarquicamente ao Ministério da Defesa.
Por seguinte, a segunda forma advém da cumplicidade ou consentimento estatal aos
particulares violadores de direitos humanos, essa corrente expressou-se no
julgamento do Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, quando grupos
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paramilitares, com o consentimento do Exército colombiano, torturaram e
assassinaram civis naquela região. A terceira via da eficácia horizontal dos tratados
internacionais de direitos humanos perante o Sistema Interamericano remete a uma
atribuição fundamental do Estado: a responsabilidade por prevenir lesões aos
direitos humanos cometidas por non-State actors. O Estado não será punido pela
equiparação da atitude particular à estatal, nem mesmo pela cooperação ou
tolerância ao comportamento ilícito de indivíduos, mas por não apresentar devidas
diligências de prevenção e fiscalização às transgressões de direitos humanos em
nível internacional. Contudo, é necessário entender quais são as obrigações de
garantias e prevenções que implicam em maiores deveres positivos por parte do
Estado. De acordo com Camacho (2013, p. 27), estas obrigações podem ser
divididas em quatro categorias: i) a obrigação de adotar disposições de direito
interno (Caso Garrido e Baigorria v. Argentina); ii) a obrigação de investigação,
julgamento e, se for o caso, a punição dos responsáveis pela violações dos direitos
humanos das pessoas (Caso de la Masacre de Pueblo Bello v. Colombia); iii) a
obrigação de reparar (Caso Velásquez Rodríguez s. Honduras); e iv) a obrigação de
prevenção ou proteção diligente (Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v.
Equador). A última, por sua vez, trata do dever estatal em garantir a não
discriminação a terceiros em relações privadas. No Caso Simone André Diniz v.
Brasil o Estado descumpriu sua obrigação de devida diligência pela investigação de
práticas discriminatórias por parte de particulares. A Comissão Interamericana
imputou não diretamente o ato discriminatório contra a vítima, mas a inadequada
sanção de entes privados por meio de investigação e processo estatais diligentes.
Conclusão
A pulverização das violações aos direitos humanos é um fato inescapável
em uma sociedade na qual os agentes privados alcançam poder suficientemente
expandido para serem equiparados até mesmo com os poderes estatais. Diante
dessa situação, a teoria constitucional foi impulsionada para desenvolver-se além da
concepção tradicional de proteção aos direitos fundamentais apenas diante das
violações do Estado, a esfera privada não pode ser concebida como um espaço
onde não há proteção à dignidade humana. A horizontalidade, portanto, tem sido
incorporada em diversos países que se comprometeram com a força normativa dos
direitos fundamentais. No entanto, quando se busca visualizar a eficácia horizontal
fora dos limites das jurisdições constitucionais internais, depara-se com um
obstáculo de difícil superação, qual seja, a responsabilidade no âmbito internacional
se dá perante os estados partes e não atinge obrigações aos indivíduos particulares.
Tal postulado impediria a investigação em torno da potencialidade de que os direitos
previstos em tratados internacionais de direitos humanos atingirem as relações entre
particulares ante a impossibilidade de responsabilização. Contudo, a presente
investigação demonstrou que, a despeito do respeito ao paradigma de
responsabilização estatal, é possível que os direitos humanos gerem efeitos entre
agentes privados. Essa hipótese é corroborada principalmente pela análise da
jurisprudência da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as
quais reconhecem essa incidência por meio da construção jurisprudencial de quatro
vertentes. Nota-se, portanto, que, apesar das dificuldades de natureza processual, já
se esboça uma eficácia horizontal de direitos humanos na jurisdição internacional de
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

314

forma a apresentar uma tendência crescente à ampliação da proteção de tais
direitos, reforçando, assim, a tutela da dignidade humana independentemente de
onde provenha a violação.
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EUTANÁSIA E ORTOTANÁSIA
Aspectos Limítrofes entre os institutos e a Responsabilidade Civil do Médico

EUTHANASIA AND ORTHOTHANASIA
Boundary issues between the institutes and Medical Liability
Flávia Fernandes Alfaro Curti - Universidade Estadual de Londrina - UEL33
Orientadora – Profª. Drª. Ana Cláudia Corrêa Zuin Matos do Amaral

Resumo: A ideia de que a morte é uma consequência natural da vida é que, sua
ocorrência é algo inevitável a todo ser humano é inquestionável. Sabendo que nada
poderá ser feito diante do evento morte, coube ao homem apenas buscar meios na
tentativa de controlar o momento de sua consumação. A figura da eutanásia e da
ortotanásia refletem bem esta tentativa. O primeiro instituto (eutanásia) consiste na
utilização de meios no intuito de antecipar o final da vida, já no segundo
(ortotanásia) os atos necessários à manutenção dos sinais vitais não são mais
praticados, ocorrendo assim à morte do enfermo sem que ocorra um encurtamento
do período vital. Por terem como objeto principal a vida, esta breve distinção não
seria suficiente para delimitá-los. Indagações como, se o ato praticado pelo médico
ensejou ou não na antecipação da morte do paciente constantemente são
levantadas pelos familiares e até mesmo pela comunidade. Desta forma,
peculiaridades inerentes a cada um dos institutos deverão ser cuidadosamente
observadas, vez que é exatamente esta distinção que determinará as
consequências legais do ato praticado pelo profissional da medicina.
Palavras-Chave: Eutanásia. Ortotanásia. Responsabilidade Civil.
ABSTRACT: The idea that death is a natural consequence of life is that its
occurrence is inevitable to every human being is unquestionable. Knowing that
nothing can make the event before death, it fell to men only seek ways in an attempt
to control the moment of its consummation. Figure euthanasia and orthothanasia well
reflect this attempt to determine the time of closing of human existence. The first
institute (euthanasia) is the use of media in order to anticipate the end of life, the
second (orthothanasia) necessary to maintain vital signs acts are no longer
practiced, thus causing the patient's death without shortening occurs the life period.
By having as its main object the good of life, this distinction would not be soon
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enough to enclose them. Questions as whether the act performed by the doctor gave
rise or not in anticipation of the death of the patient are constantly raised by families
and by society itself. Peculiarities and intricacies inherent in each of the institutes
should be carefully observed, given that the line that separates one from the other is
very subtle, and will be exactly that definition will determine the legal consequences
of the act performed.
Keywords: Euthanasia. Orthothanasia. Responsibility.
Introdução:
Controlar a vida e afastar a morte sempre foi algo almejado pelo homem, desde os
tempos mais remotos a raça humana almeja a imortalidade e constantemente busca
meio para alcança-la.
Com a evolução social e cultural dos povos, a concretização da eternidade foi
ficando cada vez mais distante e a afirmação de que a morte é uma consequência
natural da vida foi finalmente compreendida.
A necessidade de buscar meios que minimizem os traumas e sofrimentos típicos dos
últimos instantes de vida e a garantia de uma morte digna tornou-se a meta a ser
alcançada.
Desta constante busca, emergiu dentre outros, os institutos da eutanásia e a
ortotanásia, o primeiro é tido como uma forma cabal de pôr fim a vida e o sofrimento
daquele que já se encontra a beira da morte, já o segundo não ensejaria
propriamente em atos que findasse a existência terrena, mas sim uma atitude que
não prorrogasse mais uma condição humana vegetativa.
Muito embora, ambos os institutos a princípio tenham finalidades distintas a linha
limítrofe entre eles é muito tênue e é exatamente essa diferenciação que terminará a
pratica ou não de um ato criminoso, suas consequências penais e sua
responsabilização civil.
Desenvolvimento:
Antes mesmo da existência de uma relação contratual entre médico e paciente,
deverá ser entendido a existência de uma relação humana, onde o médico se
solidariza com as necessidades daquele que necessita de uma cura.
A relação médico-paciente deverá embasar-se em normas éticas e jurídicas,
pautados sempre nos princípios da beneficência e não na maleficência, a do
respeito à autonomia ao consentimento livre e esclarecido e o da justiça (DINIZ,
2006. p. 648/649)
Os defensores do instituto da ortotanásia baseiam-se exatamente nesses princípios
no intuito de legitimá-lo.
Segundo posicionamento favorável à ortotanásia, a autonomia do paciente terminal
em decidir querer morrer dignamente; a não maleficência em manter um tratamento
inútil e desnecessário; e por fim, a beneficência em promover o alivio e conforto
àquele que encontra-se acometido por enfermidade que por vezes lhe retira a
dignidade, já seriam suficientes para permitir a pratica do instituto.
Uma pesquisa entre médicos, advogados e estudantes apontou
que 61% levariam em consideração as vontades antecipadas
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do paciente, mesmo tendo a ortotanásia como opção (Piccini et
al, 2011). Outra pesquisa, também recente (Stolz et al, 2011),
apontou que, em uma escala de 0 a 10, o respeito às vontades
antecipadas do paciente atingiu média 8,26 (moda 10). Tais
resultados, embora bastante limitados do ponto de vista da
amostra, sinalizam para a ampla aceitação das vontades
antecipadas do paciente por parte dos médicos brasileiros.
(RESOLUÇÃO CFM n.º 1.995/2012)
Porém, a legitimação da ortotanásia seria apenas a ponta de um iceberg que têm
questionamento muito mais profundos e complexos.
A legitimação da ortotanásia acaba ficando em um segundo plano quando se suscita
esclarecimento e distinções entre este e o instituto da eutanásia.
Etimologicamente, a palavra eutanásia significa ter uma boa morte, uma morte sem
sofrimento, tranqüila, sem dor. Com o tempo, o termo eutanásia deixou de ser
entendido como o simples abrandamento do sofrimento alheio, passando a significar
a própria provocação da morte, onde um terceiro, em regra o médico, tomado por
um sentimento de piedade e comoção gera a morte de alguém que esteja em estado
terminal.
Ao contrário da eutanásia, na ortotanásia nenhum ato será praticado visando à
antecipação da morte, mas apenas se deixará de praticar atos já considerados
inúteis e desnecessários, “o médico não age, apenas deixa de prolongar, por meios
artificiais, uma vida que, além de sofrida, mostra-se irrecuperável”. (Ramos, 2003, p.
114)
Também chamada de eutanásia passiva, a ortotanásia “indica, então, a morte a seu
tempo, a morte no tempo correto, nem antes nem depois da hora. Na ortotanásia, o
médico não interfere no momento do desfecho letal, nem para antecipá-lo nem para
adiá-lo”. (Villas- Bôas, 2005, p. 73)
Em níveis técnicos e científicos os dois institutos são perfeitamente distinguíveis,
acreditando-se que “a eutanásia não se confunde com a ortotanásia, pois, na
primeira há a abreviação da vida do doente; já, na segunda, suspende-se o
tratamento inútil, de maneira que a morte possa ocorrer em seu tempo”. (Mabtum,
Ozaki e Penna, 2012, p. 273)
Infelizmente na prática, esta distinção não é uma tarefa tão fácil, sendo
perfeitamente possível que os institutos sejam confundidos, acarretando por vezes
consequências legais injustas.
A polêmica sobre o tema torna-se evidente, quando indaga-se quando um
tratamento poderá ser considerado inútil, ou se deixar de ministrar um medicamento
que mantém um paciente com os sinais vitais não poderia ser entendido como uma
forma de antecipação do evento morte; e por fim, se realmente seria possível fazer
uma distinção entre, antecipar a morte (eutanásia) e não prorrogar uma vida
vegetativa (ortotanásia).
Muito embora, seja constatado que a medicina possua técnicas avançadas de
verificação de possibilidade ou não de recuperação do enfermo, não se pode ignorar
que, constantemente são relatados vários casos de pacientes que já estavam
“desenganados” pela medicina e que, de forma inesperada e surpreendente tiveram
sua saúde totalmente restabelecida.
Como se não bastasse os casos de recuperação que surpreende a medicina, existe
ainda a possibilidade de que, as técnicas que qualificariam uma ortotanásia sejam
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utilizadas na realidade para acobertar uma pratica de eutanásia disfarçada, ou seja,
a pedido do paciente, o médico desligue aparelhos ou deixe de ministrar
medicamentos que manteriam o paciente vivo e possibilitaria um futuro
restabelecimento, sob a enganosa alegação de que, nada mais poderia ser feito.
Todos esses fatores deverão ser considerados, vez que a responsabilização do
médico dependerá do enquadramento de seu ato como sendo ortotanásia ou
eutanásia.
Caso o ato praticado pelo profissional da medicina seja qualificado como a pratica
de uma ortotanásia, inexistirá sua responsabilização, porém uma vez constatada
uma típica pratica da eutanásia, tipificada inclusive como crime, o médico deverá ser
responsabilizado penal e civilmente.
Conclusão:
A linha limítrofe entre os institutos por ser bastante tênue, deverá ser observada com
cautela, pois esta distinção determinará a tipicidade ou não da conduta praticada
pelo médico e sua conseqüente responsabilização.
Na legislação brasileira por inexistir regulamentação acerca da eutanásia ativa, a
conduta de provocar a morte de alguém no intuito de extinguir o seu sofrimento
deverá ser enquadrada como a prática do crime de homicídio privilegiado previsto no
parágrafo primeiro do artigo 121 do Código Penal, já em relação à ortotanásia ou
eutanásia passiva, tal conduta é considerada como atípica.
Por ensejar em situação tão próxima, onde uma é penalizada e a outra não, uma
confusão entre os dois institutos, permitira que uma conduta atípica (ortotanásia)
seja entendida como uma conduta típica (homicídio privilegiado) e vice versa,
gerando assim uma responsabilidade por vezes descabida e pior, a não
responsabilização de ato criminoso.
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FUNCIONALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO ÂMBITO DO DIREITO DO
CONSUMIDOR E O INFORMATIVO 532 DO SJT
FUNCTIONALIZATION OF THE LEGAL BUSINESS UNDER THE CONSUMER
LAW AND SUPERIOR COURT INFORMATIVE 532
VINICIUS BONALUMI CANESIN
Integrante do projeto de pesquisa: Irregularidades na Prestação de Serviços
Públicos: uma Análise das Práticas Ilícitas à Luz do Código de Defesa do
Consumidor na Região de Londrina.

Resumo: Estuda a funcionalização do negócio jurídico dentro da teoria contratual,
passando, em seguida, a sua aplicação no âmbito do Direito do Consumidor e suas
especificações. Por fim, tece uma análise crítica de um julgado do Informativo 532
do STJ à luz da funcionalização do negócio jurídico.
Palavras-Chave: Funcionalização; Negócio Jurídico; Contrato; Consumidor; Saúde.
Abstract: Studies the functionalization of the legal business within the contractual
theory, moving then to its implementation under the Consumer Law and its
specifications. Finally, establishes a critical analyzes of one case of the Superior
Court Informative 532 in light of the functionalization of the legal business.
Key-Words: Functionalization; Legal Business; Contract; Consumer; Health.

INTRODUÇÃO
A atual dinâmica da sociedade exige cada vez mais do ser-humano um número
maior de relações intersubjetivas, tanto na esfera pessoal como na patrimonial.
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À medida que cresce o número dessas relações, menos tempo e atenção o
indivíduo acaba gastando com cada uma delas.
Indubitavelmente, os contratos são os instrumentos mais utilizados na criação de
obrigações e na circulação de patrimônio entre os particulares, principalmente no
âmbito do Direito do Consumidor, onde cada vez mais aumenta o número de
contratos nesta seara, devido ao aumento da globalização.
Consequentemente, a teoria contratual clássica, que por muito tempo satisfez as
necessidades da sociedade no tocante aos contratos, vem sendo substituída por
uma teoria mais moderna, que visa tutelar as partes do contrato ante aos inúmeros
abusos que podem ocorrer graças ao crescimento das relações obrigacionais.
É dentro dessa nova visão da teoria contratual que o presente estudo se dá,
analisando principalmente a sua importância e seus efeitos no que tange ao estudo
do Direito do Consumidor.

DESENVOLVIMENTO
Os contratos são uma das três espécies de fatos humanos passíveis de criar
obrigações no mundo jurídico, em conjunto com o ato ilícito e o ato unilateral.
Entretanto, é a única dessas três espécies que surge do acordo bilateral ou
plurilateral de vontades, sendo, por isso, a mais utilizada em nossa sociedade
(GONÇALVES, 2013, p. 21).
Pablo Stolze Gagliano (2009, p. 03) traz que não há como se estabelecer um marco
exato da criação do contrato, sendo que cada civilização antiga utilizava-se deste
acordo de vontades com suas próprias peculiaridades, fazendo com que a união
dessas diferentes características formasse algo próximo do que hoje entendemos
como o contrato.
No Brasil, a teoria clássica foi responsável pelo início do estudo do contrato como
espécie de negócio jurídico e sempre entendeu que o contrato era o limite da
liberdade do indivíduo que contratou, isto é, já que o contrato é um acordo de
vontades e as partes contratantes concordaram com suas cláusulas de livre e
espontânea vontade, elas ficam vinculadas e limitadas ao que foi estipulado.
Neste aspecto, a teoria clássica apresenta três princípios norteadores da relação
contratual: a liberdade contratual, a intangibilidade do pactuado e a relatividade
contratual (ROSENVALD, 2007, p.10).
Ocorre que a interpretação e a utilização dos contratos têm mudado constantemente
em nosso ordenamento jurídico, no sentido de não mais ser um instrumento
autônomo de lei entre as partes, mas devendo ser interpretado e realizado conforme
o restante do ordenamento jurídico.
Neste sentido, Nelson Rosenvald conceitua o contrato como:
“Um instrumento de tutela à pessoa humana, um suporte para o livre
desenvolvimento de sua existência, inserindo-se a pessoa em
sociedade em uma diretriz de solidariedade (art. 1, III, CF), na qual o
‘estar para o outro’ converte-se em linha hermenêutica de todas as
situações patrimoniais” (ROSENVALD, 2007, p.10).
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É justamente nessa conceituação de contrato que começa o estudo da
funcionalização do negócio jurídico dentro do princípio da função social do contrato,
trazido no artigo 421 do Código Civil de 2.002, que diz: “A liberdade de contratar
será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.
Em que pese a literalidade da norma induzir à interpretação de que a função social
do contrato serve como limite à liberdade de contratar, na realidade a função social
do contrato legitima essa liberdade de contratar na medida em que assegura que o
contrato se enquadre dentro do ordenamento jurídico e aos valores constitucionais,
protegendo, assim, os direitos fundamentais das partes contratantes (ROSENVALD,
2012, p.205).
A funcionalização do negócio jurídico surge, portanto, para assegurar a incidência do
princípio da solidariedade nas relações obrigacionais, já que, muito embora o antigo
entendimento de que a vontade das partes deveria ser soberana, passou-se a
perceber a existência de uma função social dentro das relações obrigacionais e não
apenas uma função de circulação de patrimônios. E, com isso, passou a ser
necessária a adequação dos contratos perante valores maiores dentro de nosso
ordenamento jurídico, tais como a justiça, a dignidade da pessoa humana, a
segurança e a própria solidariedade.
A partir deste momento, o contrato não mais se restringe à sua estrutura, ou seja, a
vontade dos contratantes e identificação do objeto. Passou a exigir-se, também, os
motivos deste contrato e sua adequação aos valores constitucionais, que, em última
análise, acabam por assegurar os direitos fundamentais dos próprios contratantes.
Percebe-se, portanto, que os contratos não podem mais limitar-se à vontade das
partes, mas devem ser firmados através do ajuste entre os interesses patrimoniais
dos contratantes e o interesse social que emana desse acordo de vontades
(ROSENVALD, 2012, p.205).
No âmbito do Direito do Consumidor é ainda mais clara a necessidade do contrato
se adequar aos valores constitucionais.
Por ser o contrato consumerista um acordo de vontades realizado muitas vezes
entre partes desiguais, maior é a necessidade de intervenção do ordenamento
jurídico para assegurar os direitos fundamentais da parte hipossuficiente.
Neste sentido, aponta Cláudia Lima Marques (2011, p.254) para a existência do
contrato como ponto de encontro de direitos fundamentais, onde se deve fazer
presente a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, isto é, a incidência dos
direitos fundamentais nas relações entre particulares, principalmente entre
fornecedor e consumidor.
Ainda, aponta a referida doutrinadora para a mesma dicotomia existente na
funcionalização do negócio jurídico trazida por Nelson Rosenvald (2012, p.205), mas
de maneira específica ao Direito do Consumidor. Traz que o contrato, ao mesmo
tempo em que é o instrumento de circulação de riquezas da sociedade é também
instrumento de tutela aos direitos fundamentais do consumidor e de garantia à
segurança, adequação e qualidade dos produtos e serviços do mercado brasileiro
(MARQUES, 2011, p.259).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Claro está a necessidade de realização do contrato de acordo com o interesse social
nele existente, principalmente quando se tratar da relação vulnerável entre
consumidor e fornecedor.
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É neste momento que se faz necessário o estudo de um dos julgados do Informativo
532 de 2013 do Superior Tribunal de Justiça em consonância com a funcionalização
do negócio jurídico.
Traz o referido julgado que:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR HOSPITAL DE
VALOR ADICIONAL PARA ATENDIMENTOS FORA DO HORÁRIO
COMERCIAL.
O hospital não pode cobrar, ou admitir que se cobre, dos pacientes
conveniados a planos de saúde valor adicional por atendimentos
realizados por seu corpo médico fora do horário comercial (...)” (REsp
1.324.712-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/9/2013).

Como se percebe, o julgado analisou um contrato de plano de saúde, onde se
admitia a cobrança de valor adicional pela realização de atendimento médico fora do
horário comercial, o que foi afasto pelo entendimento do Tribunal.
Por se tratar de Direito do Consumidor, e ainda por cima no tocante à área da
saúde, é evidente a necessidade de intervenção do ordenamento jurídico para
regular o equilíbrio contratual e assegurar o direito das partes.
No caso em análise, o interesse social faz-se presente na vontade de toda a
sociedade de tutelar a vida da pessoa humana, sendo inconcebível qualquer
limitação contratual neste sentido.
Mesmo o consumidor tendo assinado e concordado com o contrato do plano de
saúde, não se pode admitir a existência de cláusulas que atentem contra o princípio
da dignidade da pessoa humana, valor constitucionalmente tutelado.
No presente caso, fez-se necessária a intervenção do judiciário para assegurar
direito fundamental do consumidor.
Entretanto, como razões para esta tutela, aponta o Ministro Relator que a prática do
fornecedor fora abusiva, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de probidade do
fornecedor, sem fazer qualquer menção à funcionalização do negócio jurídico.
Em que pese a efetiva tutela do interesse do consumidor no caso concreto, o
referido julgado poderia ter aproveitado a oportunidade para criar precedente de
efetiva tutela constitucional a todos os consumidores, trazendo a aplicação de
valores constitucionais dentro da relação obrigacional consumerista, ao invés de
limitar sua decisão aos valores específicos já tutelados pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Neste mesmo sentido, traz Cláudia Lima Marques (2011, p.256) que atualmente não
se pode falar do princípio da boa-fé objetiva isoladamente, devendo ser sempre
interpretado e utilizado conforme os demais direitos fundamentais, a exemplo da
dignidade da pessoa humana e a solidariedade.
Dada a importância do tema, proteção do consumidor nos contratos envolvendo
planos de saúde, o STJ poderia ter utilizado o referido caso para, de maneira geral,
trazer como precedente a incidência dos demais valores constitucionais e o
interesse social em conjunto com os direitos previstos no Código de Defesa do
Consumidor, abarcando, assim, inúmeras outras hipóteses de proteção ao
consumidor na área da saúde.
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CONCLUSÃO
Conforme se demonstrou, a compreensão da teoria contratual passou por inúmeras
alterações ao longo dos últimos anos, passando da soberania da autonomia da
vontade para a funcionalização do contrato de acordo com valores constitucionais
superiores.
Essa evolução mostrou-se mais presente ainda no âmbito das relações
consumeristas, onde existe uma desigualdade entre as partes contratantes e a
intervenção do ordenamento jurídico se faz imprescindível.
No presente estudo, analisou-se uma das jurisprudências do Informativo 532 do
STJ, na medida em que assegura um direito ao consumidor na realização de
contrato de plano de saúde, porém sem trazer à tona a discussão da funcionalização
do negócio jurídico, o que permitira uma maior amplitude e eficácia da referida
decisão, protegendo, assim, um maior número de consumidores na área da saúde.
Dessa forma, faz-se necessária a análise da funcionalização do negócio jurídico,
principalmente no âmbito das relações consumeristas, pelos Tribunais Superiores, a
fim de se tutelar efetivamente os consumidores nos contratos de planos de saúde.
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Resumo
O contexto globalizado vem alterando significativamente as mais variadas esferas
das relações humanas. No âmbito da produção avanços tecnológicos propiciam a
agregação de componentes elaborados e advindos de vários países, o que faz com
que ocorra a desterritorialização do sistema produtivo. O capital circula livremente
pelo globo. Negociações especulativas não lastreadas em disponibilidades
financeiras efetivas são possíveis graças a plena integração dos sistemas
financeiros de todo mundo. Diante desse contexto empresas transnacionais e
instituições financeiras internacionais são extremamente beneficiadas, tendo seus
ganhos cada vez mais potencializados. Ocorre que a tradicional soberania dos
Estados Nacionais amparadas em marcos territoriais delimitados já não é capaz de
regulamentar as ações do mercado globalizado. Aliado a isso novas relações de
consumo marcadas pelos avanços ocorridos no âmbito da comunicação concedem
cada vez mais poder às empresas de e commerce. Em tais relações de consumo
muitas vezes o consumidor não sabe a quem recorrer em caso da não satisfação
dos objetos da relação. Diante de tal cenário o fortalecimento das relações de
cooperação entre os Estados e as Organizações Internacionais mostra-se como um
dos caminhos possíveis na busca pelo equilíbrio entre os interesses inerentes à
racionalidade econômica e os interesses internos dos países e de seus cidadãos.
Palavras-chave: Globalização, Mercado, Regulamentação.
Abstract
The global context has significantly changed the most varied spheres of human
relations. Within the production technological advances provide the aggregation of
components designed and coming from various countries, which makes the
deterritorialization of production system occurs. Capital can move freely around the
globe. Speculative trading unfunded actual funds available are made possible by the
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full integration of financial systems worldwide. Given this context transnational
corporations and international financial institutions are extremely benefited by having
their gains increasingly leveraged. It happens that the traditional sovereignty of
nation states supported in delimited territorial landmarks are no longer able to
regulate the actions of the globalized market. Allied to this new consumer relations
marked by advances made in communication granting more and more power to e
commerce companies. In such consumer relations often the consumer does not
know whom to contact in case of non fulfillment of the objects of the relationship.
Given such a scenario the strengthening of cooperation between States and
International Organizations shows up as one of the possible paths in the search for a
balance between economic rationality inherent interests and domestic interests of
countries and their citizens.
Key words: Globalisation, Market, Regulation.
Introdução:
Avanços tecnológicos nas mais diversas áreas caracterizam o mundo globalizado. O
setor produtivo, graças aos novos modos de produção prescindem de uma única
nação, vez que é marcado pela fragmentação e especialização da produção o que
permite a desterritorialização do sistema produtivo. No setor financeiro, o capital
circula livremente sem respeitar barreiras geográficas. A partir desta constatação
faz-se uma análise sobre os reflexos de tais avanços sobre o mercado global e suas
condutas. Para tanto, delimita-se o entendimento do fenômeno da globalização,
avaliando-se sua incidência sobre as empresas transnacionais e as instituições
financeiras internacionais, detendo-se principalmente no que diz respeito à
regulamentação de suas ações nesse contexto globalizado.
Desenvolvimento
Contemporaneamente o fenômeno da globalização vem marcando profundamente
as mais diversas áreas das relações humanas. Novas configurações tem sido
definidas nas estruturas sociais como um todo. Graças aos avanços tecnológicos a
estruturação do padrão produtivo passou a caracterizar-se pela fragmentação e
especialização da produção, permitindo que ocorra a desterritorialização do sistema
de produção. Este novo sistema produtivo permite tanto a agregação de
componentes elaborados e advindos de vários países como a mobilização do
aparato produtivo de um país realocando-o em outro, assim o atual sistema
produtivo prescinde de uma única nação. Há uma total desconexão entre a estrutura
produtiva e o nexo territorial nacional. A circulação de capitais, antes adstrita aos
territórios geograficamente delimitados não mais encontra barreiras, circulando
livremente pelo globo. Negociações especulativas não lastreadas em
disponibilidades financeiras efetivas, possíveis graças a plena integração dos
sistemas financeiros de todo mundo resultadas dos avanços tecnológicos, geram um
certo “virtualismo financeiro”.( MARQUES NETO, 2002, p. 105). Tais mudanças
ocorridas através do processo da globalização beneficiam significativamente as
instituições financeiras internacionais e empresas transnacionais que seguem cada
vez mais fortalecidas e poderosas economicamente. Para se adequar ao mercado
global, os Estados aceitam limitar profundamente seus espaços de poder. Não
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sendo possível isolar-se economicamente neste novo contexto globalizado, os
estados seguem cada vez mais ansiosos em atrair investimentos internacionais.
Recuam em prol dos interesses desmedidos do mercado econômico, relegando a
um segundo plano necessidades internas do próprio país. Rebaixar salários e
impostos são algumas das estratégias que utilizam neste jogo competitivo que
instaurou-se entre os estados. (DUPAS, Gilberto, 2005, p.220) Assim, este novo
cenário global desenha dois polos, de um lado o mercado cada vez mais fortalecido
e em contrapartida o estado enfraquecido e desafiado diante das múltiplas
demandas que surgem neste complexo cenário global. Nesse cenário formado pela
disseminação global da produção, dos mercados e das finanças, aliados à novas
tecnologias, há a enfatização da interdependência entre os sujeitos, atores e
agentes das relações internacionais, “diante de um ambiente inóspito e volátil,
norteado por interesses dos agentes do mercado e das políticas econômicas
vigentes” (SENNET, 2006, p. 24) O que se percebe é que embora a nova ordem
global propicie o crescimento econômico das empresas transnacionais este mesmo
crescimento não é igualmente refletido entre os países. Países que detém acesso à
avançadas tecnologias mostram-se com maiores poderes de barganha junto às
empresas globais. Enquanto àqueles que encontram-se em desenvolvimento restam
poucas alternativas para atrair investimentos senão ceder em relação ao custo da
mão de obra e benefícios fiscais que muitas vezes acabam por prejudicar a própria
nação. A questão que se apresenta é que diante da configuração imposta pela nova
ordem global, a soberania tradicionalmente pautada em marcos territoriais
rigidamente delimitados não mais é suficiente para responder às complexas
questões globais e regular as relações advindas do fenômeno da globalização. No
âmbito comercial globalizado por exemplo, o consumidor, intermediado pelas
tecnologias de comunicação tem acesso facilmente a produtos que encontram-se do
outro lado do globo. Assim, o comércio virtual segue cada vez mais fortalecido.
Muitos são os casos de empresas globais que têm expandido enormemente seu
capital. A título de exemplo a empresas de e-commerce pode ser citada. “A receita
trimestral da gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba deu um salto de 46,3%
para U$ 2,54 bilhões devido a alta nas vendas domésticas” (FOLHA, 2014, 2 de
outubro). Diante deste cenário “o que se percebe é que, em relação ao consumo
globalizado, tem-se a clara constatação da existência de uma ausência de
regramento e de sistemas locais ou globais integrados de proteção” (MUNIZ, 2013,
p.175). Por muitas vezes, o consumidor fica sem saber à que instituições deverá
recorrer qunado o objeto da relação comercial não foi alcançado satisfatoriamente.
Assim, na falta de um órgão supranacional que responda às questões
supranacionais contemporâneas, organizações internacionais como a Organização
das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio apresentam-se como
importantes instituições na busca pelo equilíbrio de interesses. Neste contexto é
imprescindível que os Estados nacionais hipotequem seu apoio às referidas
instituições, ratificando acordos e tratados e empenhando-se em cumpri-los. A busca
por soluções que respondam às questões contemporâneas impostas pela
globalização só será possível através da conjugação dos poderes dos Estados e das
organizações internacionais que juntos deverão procurar regulamentar as ações do
mercado global equilibrando os interesses inerentes à racionalidade econômica e os
interesses sociais e econômicos de cada país e de seus cidadãos.
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Conclusão:
Diante da constatação das características e complexidade da sociedade atual,
conformada pelo fenômeno da globalização, denotam-se os reflexos ocorridos sobre
o mercado econômico. Tais reflexos têm potencializado crescentemente o poder
econômico das empresas transnacionais e instituições financeiras internacionais.
Por outro lado os tradicionais marcos territoriais caracterizadores da soberania do
Estado Nacional já não são mais suficientemente eficientes para regulamentar as
condutas desse mercado global que torna-se cada vez mais livre para pautar suas
ações segundo sua racionalidade econômica. Diante de tal contexto e da
constatação da inexistência de instituições que sozinhas sejam capazes de
regulamentar as novas condutas do mercado global a conjugação dos poderes dos
Estados aliados às Organizações Internacionais mostra-se como uma das soluções
possíveis na busca pelo equilíbrio entre os interesses do mercado e os interesses de
cada Estado e de seus cidadãos.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo esmiuçar o contexto responsável
por inspirar Habermas na formulação de suas teorias – Teoria Crítica e Teoria do
Agir Comunicativo – e como se dá a aplicação dessas teorias no mundo moderno.
Nessa direção, trabalha-se os pontos das principais teses incisivas a orientar,
bem como influenciar, Habermas. Tem-se, portanto, alguns dos autores dessas
teses: Adorno, Horkheimer, Lukács e Marx. Habermas, em determinados pontos,
contraria tais teses, e, em outros, simpatiza. A partir disso, o autor desenvolverá
aquilo que ele acredita ser a solução para problemas não sanados anteriormente,
referente à perda do diálogo em meio à excessiva racionalidade instrumental: o
agir comunicativo.

Palavras-Chave: Habermas; Escola de Frankfurt; Teoria do Agir Comunicativo;
Teoria Crítica; guinada lingüística.

Abstract: This work aims to scrutinize responsible for inspiring Habermas in
formulating his theories context – Critical Theory and the Theory of
Communicative Action – and how is the application of these theories in the
modern world. In this direction, working up the points of the main theses incisive
guide and influence, Habermas. Has, therefore, some of the authors of these
theses: Adorno, Horkheimer, Lukács, Marx. Habermas, at certain points,
contradicts these hypotheses, and in others, sympathizes. From this, the author
will develop what he believes to be the solution to problems not previously solved,
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relating to the loss of dialogue amid excessive instrumental rationality: the
communicative act.

Key-Words: Habermas; Frankfurt School; Theory of Communicative Action;
Critical Theory; Linguistic turn.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que a primeira geração de frankfurtianos não foi capaz de compreender
universal e singularmente o papel do Direito dentro da Teoria Crítica. Deste modo,
ao apresentar redutos conservadores em sua teoria, há quem afirme a simpatia de
Habermas com tal geração. Todavia tal entendimento se esvanece ao entender que
a teoria de Habermas apresenta, na verdade, um caráter emancipatório frente ao
reducionismo funcional defendido pela primeira geração de frankfurtianos.
A conflituosidade apresentada acima se dá pelas influências recebidas por
Habermas, neste caso, Lukács, notório filósofo húngaro, e Adorno e Horkheimer,
característicos frankfurtianos. Trabalha-se, a seguir, portanto, como tais influências
conduziram Habermas em seu trajeto rumo à realização da guinada lingüística.
DAS CRÍTICAS E DAS INFLUÊNCIAS
Primeiramente, caracterizar a teoria do agir comunicativo de Habermas, de
pronto, é impossível: necessita-se uma leitura atenta, subtraindo-se dela, os
argumentos necessários a esta caracterização. Nessa direção, em A teoria do
agir comunicativo, há um capítulo intitulado “De Lukács a Adorno”, cujo
entendimento, dos leitores, deveria se expandir, trabalhando-se com “De Lukács a
Habermas, passando por Adorno”. A partir disso, os leitores poderão identificar
Habermas como parte ou não da tradição frankfurtiana, ou, mesmo, como
herdeiro legítimo dela, influenciando, intrinsecamente, no entendimento da obra
habermasiana Direito e Democracia: entre a facticidade e a validade.
Retoma-se, por conseguinte, que o reducionismo funcional, característico da
observação marxista da constituição da humanidade sob a ótica da atividade
técnico-racional-teleológica, é, também, elemento de estudo de Lukács e de
Adorno e Horkheimer. Segundo Habermas, a redução da racionalidade social à
racionalidade instrumental está tanto presente no termo introduzido por Lukács, a
reificação, como no trabalho mimético esboçado por Adorno.
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Reificação, em alemão “verdinglichung”, significa “transformar uma ideia em uma
coisa”, ou seja, é o processo de objetivação. Lukács afirma que na composição
das relações mercantis pode ser encontrado o arquétipo de todas as formas de
objetivação na sociedade burguesa. É nesse sentido que Lukács estabelece o
vínculo entre racionalidade social e reificação, pois, é no contexto das relações
econômicas que o indivíduo, mediante a linguagem, se refere a qualquer coisa no
mundo objetivo e no seu mundo subjetivo – racionalidade social reduzida à razão
instrumental.
Adorno, condicionante da filosofia do sujeito, se esforça em mostrar que a obra de
arte deve sua força reveladora à mimese. Habermas, porém, lembra que no
trabalho mimético o núcleo racional pode se manifestar apenas quando se
abandona o paradigma da filosofia da consciência. Entra em cena, portanto, a
filosofia da linguagem, balizada pela comunicação e pelo entendimento, através
de uma racionalidade comunicativa ampla.
Observa-se, nessa direção, que, após Lukács, Jürgen Habermas se atém às
posições teóricas de Horkheimer e Adorno. Os expoentes da Escola de Frankfurt
compartilham do mesmo pensamento que Lukács, ao igualar a racionalização
capitalista à reificação. Nesse viés, Horkheimer sublinha particularmente a perda
de racionalidade que se verifica na medida em que ações podem ser
racionalizadas. Os sociólogos demonstram no plano empírico a existência de um
processo selvagem de reificação da cultura e da natureza interior.
O desenvolvimento do estudo referente a racionalização das decisões culmina
naquilo que Adorno e Horkheimer conceituam como cultura de massas. Tomandose tais análises como ponto de partida, os filósofos frankfurtianos afirmam que a
fusão do aparato estatal com a grande empresa capitalista implica a supressão da
liberdade do homem por um poder irreversível, resultando em ações mecânicas,
desprovidas de racionalidade. Nesse sentido, os autores debulham o conceito
indústria cultural, cuja consciência humana vê-se como objeto de manipulação.
Observa-se, portanto, a migração de uma teoria de consciência de classe para
uma teoria da cultura de massas.
Habermas, por meio de influências frankfurtianas, dialoga com a questão da
cultura de massas, afirmando que se percebe uma interpenetração progressiva do
setor público e da esfera privada, culminando em um setor intermediário,
desprovido de uma ótica política, a relacionar setores estatizados da sociedade e
setores socializados do Estado. Percebe-se, por conseguinte, que Habermas e os
frankfurtianos entendem a ideal marxista de que é necessário o preenchimento de
certas condições para compor determinada classe social (exemplo, a educação e
a propriedade necessária à esfera pública burguesa) como algo obsoleto, vez que
a imbricação do Estado e da sociedade é perceptível. Frente a esse contexto,
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Habermas se aproxima da teoria da cultura de massa frankfurtiana, sem
abandonar suas raízes lukacsiana conservadoras.
Na contrapartida, Habermas, em seu contato com os aspectos frankfurtianos, critica,
também, certo entendimento que fundamentará a obra acima citada sobre o Direito e
a Democracia: para o autor, não há como prever uma crise entre a motivação e
legitimação, ou seja, o legal não coincide com o legítimo. A condição de validade de
um ordenamento jurídico depende do processo de formação, composto por agentes
capazes, não coagidos, em torno da construção de uma realidade normativa. A partir
disso, Habermas resgata um assunto engavetado pelos teóricos frankfurtianos: uma
teoria da emancipação. Contudo, tal emancipação não se dará pelo trabalho, como
defende Lukács e Marx, mas, sim, pela linguagem – teoria do agir comunicativo. A
ação comunicativa, portanto, trabalhada por Habermas, será complementada pelo
mundo da vida, o qual consiste em um contexto referencial por trás dos participantes
da interação no qual eles se movem desde sempre
CONCLUSÃO
Como analisado em Lukács, a linguagem era apenas um instrumento para aplicar
significado e validade nas relações econômicas do indivíduo. Após a guinada
habermasiana e, com ela, a verificação da tensão entre facticidade e validade na
linguagem, a tensão linguística migra para a facticidade social, a saber, da prática
comunicativa cotidiana através da qual se reproduzem formas de vida. A troca
discursiva, mediante processos de entendimento, é fator indispensável para a
garantia da integração social. Esta se constitui como exercício dos sujeitos que
agem através do discurso,“na medida em que normas e valores forem diluídos
comunicativamente e expostos ao jogo livre de argumentos mobilizadores”
(HABERMAS, 1929, p. 58).
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INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA: DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA
VERSUS DIREITO AO ANONIMATO DO DOADOR
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Estadual de Londrina.
RESUMO
Devido aos avanços científicos e a medicalização das técnicas reprodutivas é que se
teve a possibilidade da criação e do congelamento de embriões humanos em
laboratório e a consequente chance de se haver a reprodução humana assistida.
Busca-se, com presente trabalho, analisar a problemática de certa dualidade
antagônica que envolve a reprodução humana heteróloga: por um lado vê-se o
direito à origem genética, e por outro, travando então, aparente conflito, há o direito
ao anonimato do doador de gametas, que almeja ter sua identidade civil mantida em
sigilo. Perante o conflito entre os direitos fundamentais em questão, qual sobreporse-ia no plano de aplicação do direito? Teria o doador, sua intimidade
incondicionalmente resguardada ou o ser advindo de inseminação heteróloga
poderia reivindicar o conhecimento de sua ascendência? Eis, então, o choque entre
intimidade e identidade genética.
Palavras-chave: Inseminação Artificial Heteróloga; Anonimato; Descendência
Genética.

ABSTRACT
Due to scientific advances and the medicalization of reproductive techniques is that
they had the possibility of the creation and freezing of human embryos in the
laboratory and the consequent chance to be assisted human reproduction. Looking
up, with this study, analyze the problem somewhat antagonistic duality involving
heterologous human reproduction: one sees the right to genetic origin, and on the
other, then catching, apparent conflict, there is a right to anonymity donor gametes,
which aims to have his civilian identity kept confidential. Given the conflict between
the fundamental rights in question, which would override the implementation of the
right plan? Had the donor unconditionally guarded their privacy or be coming from
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heterologous insemination could claim knowledge of their ancestry? Behold, the
clash between privacy and genetic identity.
Keywords: Artificial Insemination Heterologous; anonymity; descent Genetics

INTRODUÇÃO

Deparando-se com dificuldades na procriação é que surgiram as técnicas de
reprodução assistida, que objetivam auxiliar na solução dos problemas de
esterilidade humana. Em respeito, há princípios constitucionais ligados à legalidade
referente a tais técnicas reprodutivas, alguns deles são a dignidade da pessoa
humana, o livre planejamento familiar, direito à descendência, filiação e paternidade
responsável. Daí vem a responsabilidade do Estado de garantir e ou permitir que a
sociedade tenha acesso a recursos idôneos de procriação da vida.
A inseminação artificial será heteróloga quando o material genético, espermatozoide
ou óvulo, tiverem como origem um doador estranho à pessoa a ser fecundada.
Referida técnica de reprodução causa diversas discussões e inseguranças jurídicas,
visto que inexiste regulamentação específica na legislação brasileira que abranja tal
técnica reprodutiva.
Anseia-se pela formulação de norma jurídica referente à inseminação heteróloga,
dando fim à dúvida existente quanto à informação da origem genética pretendida
pelo filho fruto de inseminação.

DESENVOLVIMENTO

Há aqueles que defendem o acesso aos dados não identificadores relativos ao
procedimento de inseminação heteróloga. Sendo assim, a identidade do doador de
material genético permaneceria sob sigilo, mas a pessoa oriunda da técnica de
reprodução heteróloga teria acesso ao histórico de saúde e ao genótipo do doador
que lhe deu origem, levando-se em conta o desenvolvimento técnico da medicina ao
permitir que doenças possam ser tratadas quando se tem informação da carga
genética da pessoa a ser tratada.
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Tal entendimento condiz com a essência da Resolução do Conselho Federal de
Medicina, que preza pelo anonimato do doador, sendo que sua identidade civil
poderia ser conhecida apenas pelos profissionais de saúde, em casos emergenciais.
O problema dá-se, pois existe enorme instabilidade jurídica referente à temática,
visto que no Brasil não há ordenamento jurídico que regulamente o assunto
norteador do atual trabalho, vez que a Resolução do CFM nada mais é que um
regulamento interno, dotado de princípios gerais quem vinculam apenas a atuação
dos profissionais da classe médica, não esclarecendo, muito menos solucionando
problemas característicos da ordem jurídica.
Se, no caso de futura norma autorizar aos concebidos através de referida técnica de
reprodução humana o direito ao conhecimento da identidade dos doadores de
gametas, esta situação provavelmente ocasionaria diminuição expressiva na doação
de gametas, pois muitos dos doadores sentir-se-iam atacados em respeito à sua
intimidade, em seu direito de ter a identidade resguardada.
Conforme explica GUILHERME CALMON GAMA (2003, p. 903):
O anonimato dos pais naturais – na adoção – e na pessoa do
doador – na reprodução assistida heteróloga – se mostram
também necessários para permitir a plena e total integração da
criança na sua família jurídica. Assim, os princípios do sigilo do
procedimento (judicial ou médico) e do anonimato do doador
têm como finalidades essenciais a tutela e a promoção do
melhor interesse da criança ou adolescente, impedindo
qualquer tratamento odioso no sentido da descriminação e
estigma relativamente à pessoa adotada ou fruto de procriação
assistida heteróloga.
NATALIE CÂNDIDO (2007, p. 3), por sua vez:
A intimidade é a autonomia inerente ao ser humano de
preservar os aspectos íntimos de sua vida, e tanto o direito à
intimidade, quanto à vida privada, referem-se à liberdade de
que deve gozar o indivíduo. Assim sendo, não poderia haver
entendimento diverso nos casos de Reprodução Humana
Assistida, nos quais o doador de material genético tem o direito
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de manter em segredo a sua identidade, preservando a sua
intimidade.
Entende-se que a identidade civil do doador só poderia ser conhecida pelo ser
gerado através de inseminação artificial heteróloga, caso este socorresse ao poder
judiciário ficando o provimento sujeito à anuência daquele quanto à revelação de sua
identidade.
A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos preceitua
em seu artigo 7: “Quaisquer dados genéticos associados a uma pessoa identificável
e armazenados ou processados para fins de pesquisa ou para qualquer outra
finalidade devem ser mantidos em sigilo, nas condições previstas em lei.”
Já inciso X do artigo 5º presente na Constituição Federal de 1988 declara: “X - são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;”.
Segundo a Resolução da CFM, a identidade do doador só pode ser revelada em
casos emergenciais, que sejam indispensáveis à sua saúde, ou quando o material
genético do doador conter cargas defeituosas, problemas estes que envolvem
critérios médicos de emergência evitando enfermidades hereditárias.
Por outro lado, existem aqueles que defendem o direito que o filho havido por
inseminação heteróloga tem de conhecer sua descendência genética, WELTER
(2003, p.171) considera a investigação da origem genética essencial para que se
tenha a ampla realização psicológica do ser humano. Em suas palavras: “o filho
natural ou medicamente assistido, seja biológico, seja socioafetivo, tem o direito
constitucional de conhecer a sua ancestralidade, que faz parte do direito de
cidadania e dignidade humana”.
MARIA HELENA DINIZ traz à tona algumas indagações e possíveis problemas
causados pelo desconhecimento da origem do doador. A célebre autora assim
declara:
Negação ao filho do direito à identidade, pois o doador ficará
incógnito: apenas a equipe médica saberá da procedência do
material fertilizante, em razão de segredo profissional. Isso não
poderia trazer graves repercussões psicológicas à criança?
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Não teria o filho direito de conhecer sua origem ou de ter
acesso à identidade de seu pai genético? Não teria o direito de
saber quem é seu pai? Poderia ele reivindicar o nome de
família, a pensão alimentícia e a herança de seu pai genético?
Seu direito ao pai e à identidade genética não seriam maiores
do que o dever de sigilo? Havendo reivindicação do filho assim
gerado, a garantia do anonimato poderia prevalecer? (DINIZ,
2002, p. 486)
Importante salientar que o conhecimento da ascendência genética pelo ser
concebido mediante inseminação heteróloga não assegurará direito para que este
peça reconhecimento de paternidade ao doador do material fecundo que lhe deu
origem. Basta, para reafirmar tal assertiva, aludir-se ao pacificado entendimento de
que a paternidade é derivada do estado de filiação, independendo, assim, que sua
origem seja biológica ou não. Aliás, marcante é a presença no ordenamento jurídico
da tendência atual pela desbiologização da paternidade, onde dá-se maior
relevância aos laços afetivos, em detrimento dos consanguíneos. A família tende,
então, a ser baseada nas afeições mútuas entre seus membros em decoro com o
caráter Eudemonista que vem sendo recorrente. Em detrimento da atual visão
eudemonista da família, o doador jamais poderia ser considerado pai do fruto de
inseminação heteróloga, pois inexiste qualquer vínculo de filiação nesse plano.
Tem-se, também, que o direito à identidade genética não se confunde com o direito
de filiação (SPAREMBERGER, 2010, p. 54-55), já que o reconhecimento à
identidade genética visa buscar nos ascendentes genéticos a identificação genética
da pessoa, para que possa, se imprescindível, adotar medidas preventivas para a
preservação da saúde, da integridade física; enquanto o direito de filiação, visa
constituir os laços de afeto, as relações de parentesco existentes.
O ser nascido por meio de técnica de reprodução heteróloga nada tem a ver com o
doador de gametas, pois houve apenas a contribuição de material genético, sendo
que a personalidade da pessoa advinda por meio de tal técnica é formada por meio
da convivência social com as pessoas constituintes de seu núcleo familiar.

CONCLUSÃO
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Contraria-se no presente estudo o entendimento de que seja necessário à ampla
formação psicológica e intelectual da pessoa fruto de procriação heteróloga, o
conhecimento de seu respectivo doador de material genético. Não soa justo que o
doador, que fora imbuído de simples altruísmo ao conceder seus gametas, tenha
sua identidade atentada para que haja a egoística satisfação psicológica de quem
nascera por sua contribuição.
Há predileção ao direito do anonimato do doador, e juízo de que o princípio do
eudemonismo deve ser levado em consideração no que diz respeito ao sentimento
de busca pela descendência.
Há extrema necessidade de se criar lei específica objetivando regulamentar as
várias espécies de reprodução assistida, pondo fim à atual insegurança jurídica em
respeito ao tema. Espera-se, portanto, que o Poder Legislativo trabalhe veemente a
fim de garantir, por meio da criação da Ação de Conhecimento da Origem Genética,
o direito da pessoa fruto de reprodução heteróloga conhecer sua origem genética,
estando preservado, porém, o anonimato do doador, caso este assim o pretenda.
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INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
FRENTE À PROPRIEDADE PRIVADA.
CONSTITUTIONAL INTERPRETATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
FACE OF PRIVATE PROPERTY.

Bárbara Domansky dos Reis
Jessica Aline Andrade
Resumo: A necessidade da proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado
já é uma realidade, principalmente ante todas as consequências que já estão sendo
sofridas pela atual geração e as esperadas pelas gerações futuras. A pobreza, as
mudanças climáticas, a redução da biodiversidade, a escassez de recursos naturais,
as doenças, a fome, são problemas reais que tem por fator gerador um meio
ambiente degradado e abandonado. O Direito é um dos atores principais neste
cenário, e o Direito Ambiental propriamente desempenha seu papel de forma eficaz
na busca não só do meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas do próprio
desenvolvimento sustentável. E cabe à ambos fazer com que no caminho da
proteção ambiental outros direitos fundamentais não sejam prejudicados. Os
princípios constitucionais são os instrumentos para a harmonização dos direitos
fundamentais, e não podem ser esquecidos quando da colisão destes.
Palavras-Chave: direitos fundamentais; proibição do excesso; meio ambiente;
propriedade privada.
Abstract: The necessity of protecting the ecologically balanced environment is a
reality, especially compared to all the consequences already being experienced by
the current generation and expected by future generations. Poverty, climate change,
biodiversity loss, natural resource scarcity, disease, hunger, are real problems that
factor generator is a means abandoned and degraded environment. The law is one
of the main actors in this scenario, and the Environmental Law itself plays its role
effectively in pursuit not only of an ecologically balanced environment, but of their
own sustainable development. And it is up to both make the way of environmental
protection of other fundamental rights are not harmed. Constitutional principles are
the instruments for the harmonization of fundamental rights, and can not be forgotten
when the collision of these.
Key-Words: fundamental rights; prohibition of excess; environment; private property.
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Introdução
A Constituição Federal de 1988 equiparou como fundamentais os direitos à
propriedade privada (art. 5º, XXII) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
(art. 225), inaugurando, dessa maneira, discussões acerca da necessidade de
utilizar-se de princípios constitucionais na tutela desses institutos quando reunidos
no mesmo caso concreto.
No presente trabalho serão trazidos à baila os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, assemelhando-se muito ao princípio da proibição do excesso
Direito Alemão, com o escopo de apresentá-los como instrumentos eficazes
conciliação entre direitos fundamentais. Buscar-se-á trazer, inclusive, exemplos
aplicabilidade destes princípios nas decisões dos Tribunais Superiores.

ou
do
na
de

Assim, o intuito principal será demonstrar a necessidade de ponderação, por meio
dos princípios constitucionais, dos direitos individuais (propriedade privada) e
coletivos (meio ambiente ecologicamente equilibrado) haja vista a imperatividade
constitucional da coexistência destes.
Desenvolvimento
A necessidade de elevação da proteção ao meio ambiente como direito fundamental
constitucionalmente protegido adveio da preocupação em proteger o bem estar e a
qualidade de vida das gerações presentes e futuras tendo em vista a crescente
degradação da natureza e a escassez dos recursos naturais.
Embora seja clara a necessidade de crescimento econômico a preservação do meio
ambiente não pode ser comprometida. Neste contexto deve ser ressaltada a
importância do Direito Ambiental como indispensável instrumento para a busca e
concretização do chamado desenvolvimento sustentável.
Porém, o papel desempenhado pelo Direito Ambiental ao tutelar a proteção ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado tem sido alvo de duras críticas em função de
sua ação repressiva, que se argumenta ser limitadora do direito individual de
propriedade tradicionalmente albergado.
Diante dos conflitos de interesses envolvendo direitos individuais e coletivos, e da
necessidade de coexistência destes por força do princípio da unidade da
Constituição, torna-se necessária a análise dos princípios, tidos como equivalentes,
da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do excesso, quando se trata do
Direito Ambiental.
O princípio da proibição do excesso atua na conciliação entre direitos fundamentais
na medida em que visa proibir restrições excessivas para que a aplicação e proteção
de um dos direitos não impliquem em anulação do outro.
Em suma, como elenca Marcelo Farina de Medeiros:
“O instrumento jurídico para que a imprescindível proteção do meio
ambiente ecologicamente equilibrado não se transvista de ideologia
para emperrar o desenvolvimento nacional, consagrando a
coexistência entre a continuidade do processo produtivo, a
preservação do direito individual de propriedade privada e, a
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proteção ambiental, é o princípio da proibição de excesso.”
(MEDEIROS, Marcelo Farina de, 2013, p. 8).

Nesse contexto, a título exemplificativo, lembra-se que apesar de toda a discussão
de ambientalistas e ruralistas na elaboração e votação do atual Código Florestal,
pode-se dizer certamente que este foi baseado, principalmente, no conceito de
desenvolvimento sustentável versando basicamente sobre crescimento econômico e
sustentabilidade, ou seja, trabalhando na conciliação do direito de propriedade e do
direito ambiental. Justamente o que visa o princípio da proibição do excesso.
Tendo em vista que a CF/88 objetiva um ordenamento jurídico sistemático, como
quando impõe o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, é
imprescindível que no ato de legislar tenha-se a destreza de atingir o objetivo da lei
com apenas os meios necessários, ou seja, o mínimo para não atingir outros direitos
fundamentais.
Em decorrência desse ordenamento jurídico sistemático imposto pela CF/88 tem-se
que os princípios da proporcionalidade e da proibição do excesso autorizam o Poder
Judiciário a fazer um controle de constitucionalidade da lei e de atos normativos
quando se tratam de questões referentes ao direito ambiental e o direito de
propriedade.
Podendo depreender tal explanação dos julgados citados a seguir. Primeiramente
ressalta-se o recurso de apelação nº 153.359.5/8-00 na Ação Civil Pública da 9ª
Câmara de Direito Público do TJSP na qual restou decidido que na instalação de um
loteamento havia a necessidade da manutenção de 20% de reserva legal em cada
lote e na área total do empreendimento.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 22164/95 no qual foi
examinada a possibilidade de desapropriação de uma área no Pantanal com a
finalidade de reforma agrária, o voto do Ministro Celso de Mello adotou como um dos
fundamentos de sua decisão a função social da propriedade. Sendo esta uma
limitadora do direito de propriedade e, por consequência, protetora do meio
ambiente.
Ainda quanto ao voto do Ministro Celso de Mello, este ressaltou a necessidade de
adequação do direito de propriedade ao dever de proteção ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Dessa maneira, contribuindo para a consolidação da
posição autônoma do meio ambiente ecologicamente equilibrado no sistema
constitucional brasileiro.
Passando agora para o âmbito do Superior Tribunal de Justiça temos o REsp. nº
88.776/GO. O fato gerador deste recurso foi o indeferimento pelo Juízo monocrático
da petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público que visava a
condenação do estado de Goiás na obrigação de regularizar o sistema de esgoto
sanitário de um presídio.
A fundamentação da decisão proferida em primeira instância teve como supedâneo
o fato de que o objetivo da ação seria a invasão do Poder Judiciário nas atribuições
que eram privativas do Poder Executivo do estado de Goiás, entendimento este
corroborado pelo Tribunal de Justiça.
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Porém, a Segunda Turma do STJ, quando da interposição do REsp. em questão,
acertadamente, modificou a decisão proferida em primeira instância. Exarando
posicionamento no sentido de que a CF/88 traçou objetivos, em seu art. 225, de
proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fundado em um sistema de
compartilhamento das responsabilidades.
Assim, quando da execução de suas funções, no caso realização de obras, a
administração pública não pode eximir-se de seu dever de proteção. Portanto, a
decisão proferida pelo STJ entendeu que o estado de Goiás edificou obras públicas
no presídio sem a devida observância de um sistema de esgoto sanitário adequado
e eficiente, existindo, assim, um atentado contra o meio ambiente.
Com a análise dos julgados elencados, mais especificamente o do REsp. nº
88.776/GO julgado pelo STJ, conclui-se que o poder de discricionariedade conferido
ao administrador público não permite que sejam adotadas ações ilegais ou
inconstitucionais.
Com a aplicação do princípio da proibição do excesso quando da colisão de direitos
fundamentais constitucionalmente protegidos tem-se que é permitida a intervenção
do judiciário no executivo com o escopo de garantir que as limitações de um direito
no âmbito do outro ocorram na medida do extremamente necessário, sendo ambos
os direitos devidamente tutelados.
Conclusão
O direito não existe sem o fato concreto, é vazio se sua aplicabilidade for reduzida
ou anulada. Quando há um caso concreto, um conflito de interesses, no qual
colidem dois direitos de igual proteção é papel do direito garantir que a melhor
solução seja oferecida. Assim a tutela de um direito, inevitavelmente acarretará a
restrição do outro, conforme cada situação.
Porém, quando se trata de garantias tidas como fundamentais, se lida com os
direitos mais básicos do ser humano, fazendo com que qualquer restrição seja no
mínimo perigosa.
Destarte, não há forma melhor para buscar a justiça para o caso concreto do que
utilizar-se de princípios ponderadores, que trazem o equilíbrio, com a finalidade de
aplicar o direito sem cometer distorções diante do já estabelecido na Carta Magna
do nosso ordenamento jurídico.
Assim, tem-se que especialmente quanto à propriedade privada e à proteção do
meio ambiente ecologicamente equilibrado o uso da ponderação se faz necessária,
e sempre a análise do caso concreto irá determinar qual deverá se sobrepor,
cuidando para que nunca a simples necessidade de proteção genérica de um direito
fundamental anule por si só o outro.
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ASCENSÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E DECLÍNIO AOS RESPEITOS DOS
DIREITOS DOS CONSUMIDORES: UMA ANÁLISE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO DE INTERNET NA REGIÃO DE LONDRINA
RISE OF DIGITAL INCLUSION AND RESPECTS TO DECLINE OF CONSUMER
RIGHTS : AN ANALYSIS OF THE PROVISION OF PUBLIC INTERNET IN THE
REGION OF LONDRINA
IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE LONDRINA
ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA
Resumo: O presente trabalho aborda o crescimento dos mais variados métodos de
internet oferecidos pelas empresas de telefonias, como forma de inclusão digital,
porém estes serviços oferecidos não atendem ao mínimo exigido pela Agência
Nacional de Telecomunicações, tornado uma prática ilícita e um total desrespeito
aos usuários do serviço. Violando de forma patente o Código de Defesa do
Consumidor.
Palavras-Chave: Inclusão digital; Internet; Práticas ilícitas.

Abstract: This paper discusses the growth of various methods of internet telephony
offered by companies as a means of digital inclusion , but these services do not meet
the minimum required by the National Telecommunications Agency , made an
unlawful practice and a total disrespect for users service. In patent form the Code of
Consumer Protection.
Key-Words: Digital inclusion; the Internet; Malpractices.
Introdução:
O Brasil mesmo tendo um dos maiores contingentes de internautas do mundo,
ocasionando a inclusão digital das mais variadas parcelas da população, não
consegue melhorar velocidade da conexão de banda larga. As empresas de
telefonias oferecerem diversas tecnologias para que os consumidores possam
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usufruir dos recursos tecnológicos. A internet no Brasil, como em Londrina, é
oferecida por meio de acesso à Banda Estreita ou à Banda Larga.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estabelece limites mínimos de
velocidade contratada pelos assinantes de bandas largas fixa e móvel. No entanto,
sabe-se que as operadores de telefonias, de maneira ilegal, oferecem valores
aquém dos mínimos aos consumidores, violando o Código de Defesa do
Consumidor e enganando clientes, sendo um dos motivos mais recorrentes de
reclamações junto ao Procon, a outros órgãos fiscalizadores, bem como ao Poder
Judiciário.
Desenvolvimento:
Apesar de contar com o quinto maior contingente de usuários do planeta, ficando
atrás somente de China, Estados Unidos, Índia e Japão, o Brasil segue com uma
velocidade média de conexões de internet totalmente baixa. Considerando apenas
os dados de acesso a banda larga, os mais de 67 milhões de acessos únicos do
país são realizados a uma velocidade média de 2,6 megabits por segundo (Mbps), o
que faz do Brasil a 87.ª internet mais rápida do mundo, atrás de países como
México, Equador, Iraque, Colômbia e Cazaquistão (AKAMAI, 2014).
A forma de acesso a internet se faz normamente de duas formas, por banda estreita
ou por banda larga. A conexão de banda estreita (dial up) disponibiliza ao usuário
acesso à Internet a baixas velocidades, de até no máximo 56 Kbps (quilobits por
segundo). O de banda larga (cabeada e telefonia móvel), conforme a União
Internacional de Telecomunicações, define como a capacidade de transmissão que
é superior à 1.5 Mbps (megabits por segundo), no entanto o Brasil ainda não tem
uma regulamentação que indique qual é a velocidade mínima para uma conexão ser
considerada de banda larga. Convencionou-se chamar banda larga para velocidades
acima de 56 Kbps, que é um verdadeiro descaso aos usuários do serviço.
Na região de Londrina a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou
no seu último relatório, de agosto de 2014, que os acessos à banda larga fixa na
cidade de Londrina passaram de 153.289, na cidade de Cambé de mais de 16.959 e
na cidade de Ibiporã de mais de 7.338.
Para evitar abusos por parte das operadoras de telefonias a Anatel estabelece um
limite mínimo de velocidade aos serviços de internet. As prestadoras deverão
garantir mensalmente, em média, 80% da velocidade contratada pelos usuários. Ou
seja, num plano de 5Mbps, a média mensal de velocidade deve ser de, no mínimo,
4Mbps. A velocidade instantânea (aquela aferida pontualmente em uma medição)
deve ser de, no mínimo, 40% do contratado, ou seja, 2Mbps.
Apesar de todos os mecanismos por parte da Agência Reguladora as prestadoras
violam, abusam, escondem, mentem, cobram a mais pelos serviços oferecidos,
forçando os consumidores adquirirem seus planos para não ficarem incomunicáveis
ou isolados no mundo. Não é novidade a divulgação pelos meios de comunicação
que as reclamações contra empresas de telefonias estão entre as mais relatadas.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

348

Resultados e discussão:
Só em Londrina o Procon em 2013 registrou 1176 reclamações referentes aos
serviços prestados pela empresas de telefonia e de tv a cabo, as quais oferecem
planos de acesso a internet. Entre as reclamações estão, por exemplo: interrupção
do serviço, alteração nas condições do serviço, cobrança indevida, velocidade
abaixo da contratada, demora na prestação do serviço, descumprimento de oferta,
entre outras. A apuração de responsabilidade e obrigação de indenizar das
operadoras de telefonia têm como aliado o disposto no Código de Defesa do
Consumidor, o qual confere ao fornecedor, nele entendido as empresas de telefonia,
a responsabilidade objetiva pelos danos decorrente da prestação defeituosa dos
serviços. Muitas vezes a falha na prestação dos serviços é tão eminente que
alcança até mesmo os direitos da personalidade, violando a dignidade e
caracterizando o dever de indenizar.
O Código de Defesa do Consumidor, tem por escopo harmonizar as relações entre
consumidores e fornecedores e tornar o mercado de consumo mais leal, respeitoso
e seguro (art. 4º.), a indenização nesses casos precisa cumprir uma função punitiva
e pedagógica, ou seja, ela necessita ser suficiente para impedir que a prestadora de
serviços reproduza o comportamento desrespeitoso com outros consumidores, só
assim os objetivos expressos nos artigos 4º e 6°, X, do CDC, serão realmente
alcançados.
E por quais razões as empresas responsáveis não atendem aos direitos do
consumidor? Porque a estrutura oferecida é insuficiente, derrubando a qualidade do
serviço. A vontade de cada vez vender mais planos faz com que as redes estejam
sobrecarregadas, e as velocidades entregues pelas operadoras ficam bastante
aquém do que é contratado pelo usuário.
Conclusão:
Cada vez mais pessoas estão ingressando num ambiente de acesso a internet, um
processo de inclusão digital. O número de conexões cresce mês a mês em um ritmo
bastante acima da média mundial. Entretanto, os serviços oferecidos pelas
empresas de telefonias estão abaixo dos regulamentados pela Agência Nacional de
Telecomunicações, infringindo e desrespeitando os direitos do consumidor.
Na região de Londrina é frequente, conforme na maioria das cidades do Brasil, as
reclamações contra as operadoras de internet, que oferecem planos e pacotes que
não atendem, restringem ou interrompem, sem qualquer aviso ou anuência, os
acessos a internet. Realizando uma inclusão digital lenta ou quase parando.
Referências:
AKAMAI, state of the internet. 2014.
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NO FIM DA VIDA: BREVES REFLEXÕES SOBRE A DISTANÁSIA E O
PROLONGAMENTO DESNECESSÁRIO DA VIDA.
AT THE END OF LIFE: BRIEF COMMENTARIES ABOUT DISTHANASIA AND
THE UNNECESSARY EXTENSION OF LIFE.
CONTRATOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: O PAPEL DO BIODIREITO
EM CONTRATOS ENVOLVENDO DIFERENTES FORMAS DE
MANIPULAÇÃO DA VIDA HUMANA.
LUCAS ALESSANDRO SILVA
SUELLEN GONÇALES DE OLIVEIRA
ORIENTAÇÃO: DRA. RITA DE CÁSSIA RESQUETTI TARIFA ESPOLADOR
PROJETO DE PESQUISA: CONTRATOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: O
PAPEL DO BIODIREITO EM CONTRATOS ENVOLVENDO DIFERENTES
FORMAS DE MANIPULAÇÃO DA VIDA HUMANA

Resumo: A distanásia, em oposição à eutanásia, se caracteriza pela ideia de um
prolongamento do processo da morte, realizado nos casos em que pacientes em
quadros clínicos irreversíveis são submetidos à tratamentos inúteis ou fúteis,
mantidos por aparelhos cuja única função é retardar o inevitável. Contudo, o que se
percebe é que, muitas vezes, esses tratamentos são realizados através do sacrifício
da dignidade do paciente, sendo submetido a processos torturantes e de grande
sofrimento. Nesse sentido, pretende-se demonstrar que a distanásia, ao corromper a
esperança na boa morte, precisa ser mais debatida, com intuito de que um dia possa
ser melhor limitada e menos exercida.
Palavras-Chave: Distanásia; Má morte; Dignidade.
Abstract: Disthanasia, opposite to euthanasia, is characterized by the idea of a
prolongation of the dying process, performed in those cases where irreversible
clinical condition patients are submitted to the treatment pointless or
futile, maintained by devices whose function is to delay the inevitable. However, what
we see is that many times these treatments are performed through the sacrifice of
the dignity of the patient, being submitted to torturous process and great suffering. In
this sense is intended to demonstrate that disthanasia, while it corrupts the hope in
good death, need to be debated, with the intention that one day may be best limited
and less exercised.
Key-Words: Disthanasia; Bad death; Dignity.
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Introdução
A preocupação do homem para com a vida sempre esteve presente ao longo dos
tempos. A natureza e a vida eram glorificadas e endeusadas desde os tempos mais
primórdios, protegidas e reconhecidas como valor fundamental e inerente à
existência.
Passando a ser tutelada juridicamente, a compreensão da vida, e
consequentemente da morte, deixa de ser interpretada apenas como valor em
sociedade, para ser legitimada constitucionalmente como um direito inalienável dos
seres humanos. Desse modo, os desdobramentos de temas relativos à vida (saúde,
antecipação da morte, autonomia do paciente, etc.) também passaram a ser
debatidos como forma de se garantir um locus de segurança para sua legitimação.
Nesse contexto, os temas relativos à antecipação da morte ganham destaque,
sendo percebidos desde a antiguidade nos mais variados povos, como se percebe,
por exemplo: nas arenas de gladiação aonde a decisão do imperador pela morte do
oponente mais ferido vinha a poupá-lo de uma vida agonizante e de vergonhas; na
Grécia Antiga onde recém-nascidos espartanos com algum tipo de deficiência eram
atirados de montes; ou ainda na Índia, onde são atirados no Ganges aqueles que
possuem doenças incuráveis (SÁ, 2001, p.66).
Hodiernamente, ainda se percebe algumas medidas extremadas para antecipar a
morte, contudo, igualmente extremo, porém em lados opostos, se encontram as
decisões pelo prolongamento desmedido e desnecessário da vida, ou ainda, da
morte. Chamado de distanásia, os tratamentos dispendiosos que visam retardar a
morte de pacientes em situação terminal, cuja esperança por uma salvação é
mínima, muitas vezes vem a se tornar um torturante e indigno fim para a vida do
paciente.
Assim, questiona-se, por meio da análise sobre o procedimento da distanásia e de
seus desdobramentos, qual o limite no retardamento do processo da morte quando
já não há mais esperança de reversibilidade do quadro clínico do paciente?
Mortes antecipadas ou vidas prolongadas?
Os surpreendentes avanços tecnológicos, promovidos em especial a partir da
segunda metade do século XX, possibilitaram a descoberta e o desenvolvimento de
diversos tratamentos para doenças e situações até então tidas por irreversíveis.
A ideia que se tinha da vida foi pouco a pouco sendo ressignificada, na medida em
que cada vez mais se buscava sua manutenção e o retardamento desmedido da
morte. Deste modo, deve-se manter claro quais os reais objetivos que se pretende
através das novas tecnologias:
É sabidamente conhecido os benefícios trazidos pela tecnologia,
porém, o que deve ser afastado é o mau uso desses recursos, com
suas implicações éticas, sociais e legais. Deve-se evitar exploração e
sofrimento inútil (CONTI, 2004, p.143).
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Assim, para tal desenvolvimento, se faz imprescindível o acompanhamento do
biodireito e da bioética, como forma de garantir e legitimar que seus princípios de
proteção à vida não sejam corrompidos ou afetados.
Neste contexto surgem os debates acerca do direito a uma morte digna,
compreendidos sob as perspectivas da eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido,
mistanásia, e distanásia.
Estes temas são suscitados quando se questiona a relação da autonomia dos
pacientes para com um final de vida digno, ou seja, “pacientes terminais têm direito
de morrer em paz e com dignidade?” (SÁ, 2001, p.52).
A escolha da antecipação da morte, e sua efetiva realização, seja pelo próprio
paciente, pelo médico, ou com a ajuda de terceiros é tema envolto em diversas
polêmicas e críticas, contudo bem debatido, ao contrário do que ocorre nas
situações de prolongamento desnecessário da vida, mediante a distanásia.
Leo Pessini ao trazer à discussão o artigo do Dr. John Hansen, intitulado
"Escolhendo morte ou mamba em UTI", problematiza o fim da vida digna sob duas
óticas, uma de antecipação e outra de prolongamento, de modo que, por mais que
não seja uma mera escolha arbitrária, deve-se levar em consideração todos os fatos
envoltos na situação do paciente de modo a compreender qual a atitude que
promoveria mais respeito e dignidade à sua morte:
Três missionários foram aprisionados por uma tribo de canibais, cujo
chefe lhes ofereceu escolherem entre morte ou mamba (mamba é
uma serpente africana peçonhenta. Sua picada inflige grande
sofrimento antes da morte certa ou quase certa). Dois deles, sem
saber do que se tratava, escolheram mamba e aprenderam da
maneira mais cruel que mamba significava uma longa e torturante
agonia, para só então morrer. Diante disso o terceiro missionário
rogou pela morte logo, ao que o chefe respondeu-lhe: "Morte você
terá, mas primeiro um pouquinho de mamba" (PESSINI, 2009).

A distanásia, portanto, necessita ser analisada com profundidade, para que seja
possível destacar até onde o prolongamento desmedido da vida pode ser prejudicial
e torturante para o paciente. Segue, portanto, algumas breves reflexões sobre a
distanásia, como forma de introduzir algumas noções e críticas para uma posterior
análise e tomada de opinião.
Distanásia e o prolongamento desmedido da vida
Na direção oposta ao conceito de eutanásia encontramos a distanásia, seu
antônimo, pouco discutido em comparação à eutanásia, porém realizado em maior
escala nos sistemas de saúde.
A palavra distanásia pode ser interpretada enquanto um neologismo de raízes
gregas, na qual o prefixo dis possui significado de mal feito, defeituoso, e thanatos
morte. Desse modo, entende-se ser o processo de prolongamento desnecessário,
ou exagerado da morte, visto muitas vezes como tratamento inútil ou fútil (PESSINI,
2007, p.30).
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Trata-se, portanto, de procedimento que visa retardar o momento da morte ainda
que gere grande sofrimento para o paciente. “A distanásia [...] se dedica a prolongar
ao máximo a quantidade de vida humana, combatendo a morte como grande e
último inimigo” (SÁ, 2001, p.68).
Diversas contradições envolvem a distanásia, e nesse panorama encontra-se
problemáticas de diferentes ordens. Enquanto exemplo se pode citar a dificuldade
em limitar as múltiplas intenções envolvidas nessas situações (do médico; do
paciente; de familiares; da sociedade), o sofrimento do paciente frente à realização
de tratamentos danosos e inúteis que apenas retardam sua morte, o sofrimento dos
familiares que muitas vezes autorizam a realização de tais tratamentos pelo medo
da morte de seu ente querido, bem como na esperança de uma cura ou melhora.
Enfim, percebe-se que existem diversos questionamentos, dúvidas e críticas
insurgentes da distanásia, e tal qual percebe Leo Pessini, deve-se esmiuçar esse
procedimento e analisar qual seu benefício para o paciente.
Em termos mais populares a questão seria colocada da seguinte
forma: até que ponto se deve prolongar o processo do morrer quando
não há mais esperança de reverter o quadro? Manter a pessoa
"mortaviva" interessa a quem? (PESSINI, 2009).

Cabe, portanto, estabelecer duas perspectivas sobre a distanásia. Uma sobre o
enfoque de seus pontos positivos e outra sobre os negativos. Através de tal análise
será possível demonstrar que um prolongamento desmedido e desnecessário da
morte, vem a ser pior do que a morte em si, pois prejudica a dignidade do fim da
vida.
Sob o viés dos pontos positivos é possível compreender que essa obstinação
terapêutica (PESSINI, 2007, p.30) possui o intuito de combater a morte a todo custo,
tendo em vista, ou a busca por novos tratamentos para pessoas em situação
terminal, ou o simples retardamento da morte como forma de prolongar o inevitável
fim.
Neste contexto, deve-se levar em conta que a perspectiva que justifica a realização
da distanásia tem por fundamento a manutenção desmedida da vida como combate
à morte. Contudo, já adentrando nos aspectos negativos, tal luta pela vida não quer
necessariamente dizer ser uma vida digna, no sentido de que a obstinação
terapêutica, por meio de tratamentos fúteis, sacrifica a dignidade humana (DINIZ,
2014, p.508).
O principal ponto de contradição à distanásia se afirma no fato de que muitas vezes
o prolongamento inútil e desmedido da vida, faz com que esta não seja uma vida
digna, já que promove mais sofrimento ao indivíduo do que este precisaria suportar
até seu próprio fim, vindo a ser muitas vezes uma tortura para o paciente.
O só acréscimo de dias ou horas, por vezes contra a vontade do
indivíduo, a uma existência que se tornou um ônus e uma tortura
para ele, quando o organismo já se encontra em falência global e
irremediável, não pode ser visto como um benefício nem como um
dever médico (VILLAS-BÔAS, 2005, p75).

Se faz imprescindível destacar a contraposição de dois princípios gerais da Bioética,
sendo o da beneficência e o da autonomia (DINIZ, 2014, p.508). De um dos lados há
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a autonomia do paciente, ou dos familiares, que visa expressar qual a melhor
decisão para sua própria vida, e de outro lado o princípio da beneficência, com
intuito de promover o melhor tratamento em prol da vida do paciente. Contudo, os
dois princípios se contrapõem nas situações da distanásia, uma vez que os
tratamentos, mesmo pautados pela beneficência, apenas geram o retardamento da
morte, não modificando a irreversibilidade da condição do paciente, ou seja, sendo
um procedimento inútil ou até fútil, podendo chocar-se com a autonomia do paciente
e sua família, que não desejam o sofrimento e as dores consequentes de tal
tratamento.
Nesse sentido é possível compreender que a distanásia é um procedimento muito
recorrente nos sistemas de saúde, principalmente nas unidades de tratamento
intensivo (UTI), sendo que possuem, até certo ponto, benefícios idealizados,
pautados na esperança e na luta por vida, vindo em raras exceções a salvar
algumas (DINIZ, 2014, p.508), mas contrariamente, também geram sofrimento e um
final de vida sem dignidade e autonomia.
Conclusão
A distanásia, como já visto, não se trata de procedimento unilateralmente negativo.
Pelo contrário, assume-se a existência de benefícios que podem vir a se
concretizarem, contudo, estes são raras exceções, pois em sua maioria a distanásia
é praticada como forma de prolongar a morte de pacientes em quadros clínicos
irreversíveis, estando alguns inconscientes em unidades de terapia intensiva (UTI).
Assim, tendo em vista o inevitável fim de todo ser humano, ao paciente que for
submetida a escolha entre a morte e a mamba, deve ser esclarecido todo o
procedimento, a ele ou seus responsáveis, e considerado em primeiro lugar a
proteção à vida digna, tal qual à morte digna, no intuito de que não se submeta o
paciente a um tratamento dispendioso e torturante, inútil e fútil, mais doloroso que o
fim que ele teria sem o tratamento. De tal modo, o limite no retardamento do
processo de morte deve ser o respeito à vida digna, condizente com a autonomia do
paciente em escolher uma boa morte.
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O DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA DO EMBRIÃO VERSUS O ANONIMATO
DO DOADOR DE MATERIAL GENÉTICO
THE RIGHT TO GENETIC IDENTITY OF THE EMBRYO versus ANONYMOUS
DONOR OF GENETIC MATERIAL
Annila Carine da Cruz
RESUMO: Cada vez mais atual, a reprodução humana assistida trouxe à tona várias
situações inesperadas que podem efetivamente ocorrer no mundo jurídico. No
Direito Brasileiro, inúmeras questões controvertidas permanecem sem solução,
dentre elas as que dizem respeito ao conflito entre o direito à identidade genética do
embrião versus o anonimato do doador de material genético previsto na Resolução
do Conselho Federal de Medicina n. 2.013/2013. O conflito de direitos ora
apresentado atenta para a necessidade do legislador elaborar leis específicas, pois
não se pode conceber que no ordenamento pátrio atual haja qualquer restrição legal
que impeça ou dificulte a efetivação dos direitos inerentes aos embriões
provenientes de fecundação heteróloga.
PALAVRAS-CHAVE: reprodução assistida; contrato de doação; anonimato do
doador; identidade genética; direito fundamental.
ABSTRACT: Increasingly today, assisted human reproduction has brought up
several unexpected situations that may occur effectively in the legal world. In
Brazilian law, many controversial issues remain unresolved, among them those
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concerning the conflict between the right to genetic identity of the embryo versus the
anonymity of donor genetic material imposed by resolution of the Federal Medical
Council n. 2.013/2013. The conflict of rights presented here attentive to the need to
develop specific laws legislator, because you can not conceive that the land is no
parental current legal restriction that prevents or hinders the realization of the rights
inherent in the embryos of heterologous fertilization.
KEY-WORDS: assisted reproduction; donation contract; donor anonymity; genetic
identity; fundamental right.
Com os avanços da biotecnologia, o ser humano se viu inserido em um
cenário de profundas transformações, especialmente no tocante a evolução dos
métodos de reprodução assistida.
Graças a esta evolução, atualmente um casal pode gerar filhos de maneira
artificial, pelo fato de a concepção natural não lhes ser possível, não devendo a
legislação fazer qualquer diferenciação entre os filhos concebidos de maneira
diversa da natural.
Segundo Andrea Aldrovandi (2002, online) “a reprodução humana assistida
consiste, basicamente, na intervenção do homem no processo de procriação natural,
com o objetivo de possibilitar que pessoas com problema de infertilidade e
esterilidade satisfaçam o desejo de alcançar a maternidade ou a paternidade”.
A especialista Cristiane B. Vasconcelos (2006, p. 13) explica que:
“No concernente ao lugar da fecundação, a procriação assistida pode ser
intracorpórea, sempre que a fecundação ocorre in vivo, ou seja, na cavidade
uterina da mulher, ou extracorpórea, quando ocorrer in vitro, ou seja, a
união dos gametas (concepção) é viabilizada, prescindindo-se de ato
sexual.
(...)
A inseminação artificial possui três modalidades: (I) inseminação clássica:
técnica na qual o sêmen é injetado na vagina ou na cavidade uterina; (II)
inseminação intraperitoneal direta: método no qual o sêmen é inserido na
cavidade abdominal, próximo aos ovários, para que as próprias tubas
uterinas captem os espermatozóides, da mesma forma que capturam os
óvulos; (III) inseminação intrafolicular direta: modalidade na qual o sêmen é
injetado no folículo ovariano pouco antes de ocorrer a ovulação”.

Dependendo da origem dos gametas, a inseminação ou fertilização será
homóloga ou heteróloga. Será homóloga quando a fecundação se der entre gametas
originados dos futuros pais da criança, pressupondo-se a existência de vínculo
jurídico de natureza familiar (casamento ou união estável) entre o homem e a mulher
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em cujo organismo será depositado o sêmen do marido. Será heteróloga

34

, quando

os espermatozóides ou os óvulos, ou ambos utilizados na fecundação, são
provenientes de doadores, alheios à relação matrimonial, que não serão os futuros
pais da criança gerada.
Neste contexto, não resta dúvida de que esses métodos científicos de
reprodução assistida auxiliam na formação de uma família, contemplando-a com o
filho desejado. Porém, essa nova realidade traz consigo novos problemas, pois se a
ciência deu solução à infertilidade, as questões jurídicas advindas da evolução
científica estão longe de encontrar soluções.
Tentando acompanhar esta nova concepção de vida o sistema constitucional
pátrio tem se posicionado no sentido de reestruturar os direitos fundamentais. O
pluralismo dessas reflexões trouxe à baila o direito ao reconhecimento da identidade
genética como um bem jurídico fundamental, indisponível, personalíssimo, podendo
ser exercido sem qualquer restrição, não podendo constituir objeto de renuncia por
parte de quem não os possui.
Em que pese o direito à identidade genética não esteja expressamente
escrito no texto constitucional, é um direito fundamental. Isso se justifica na medida
em que o rol de direitos fundamentais não é exaustivo na Constituição Federal,
“restando aberta a possibilidade de identificar e construir outras posições jurídicas
fundamentais que não as positivadas” (PETTERLE, 2007, p. 87).
Sobre o tema, ensina Selma Rodrigues Petterle (2007, p. 89):
“Ainda que o direito fundamental à identidade genética não esteja
expressamente consagrado na atual Constituição Federal de 1988, seu
reconhecimento e proteção podem ser deduzidos, ao menos de modo
implícito, do sistema constitucional, notadamente a partir do direito à vida e,
de modo especial, com base no princípio fundamental da dignidade
humana, no âmbito de um conceito materialmente aberto de direitos
fundamentais. De tal sorte, o fio condutor aponta o norte da continuidade
dessa investigação: a cláusula geral implícita de tutela das todas as
manifestações essenciais da personalidade humana”.

Na contramão deste novo direito fundamental, a Resolução do Conselho
Federal de Medicina n° 2.013/2013 assegura o anonimato do doador de material
genético, inclusive o contrato firmado entre o doador e a clínica de fertilização traz
34

A fertilização artificial heteróloga é recomendada em casos de infertilidade grave ou definitiva,
como a aspermia, e também para evitar a transmissão de doenças hereditárias graves (RIGO,
Gabriella Bresciani, 2009).
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em seu bojo o compromisso da clínica com o sigilo da identidade das partes
envolvidas no procedimento, não podendo, em tese, a identidade do doador ser
revelada à pessoa que nasce por meio da técnica de inseminação artificial
heteróloga. No entanto, por motivos médicos, a Resolução permite que as
informações sobre o doador sejam repassadas a médicos, desde que preservada a
sua identidade 35.
A doutrina não é uníssona sobre o tema. Dentre as posições favoráveis ao
anonimato do doador, destaca-se Eduardo de Oliveira Leite (1995, p. 145), que
justifica:
“A doação de gametas não gera ao seu autor nenhuma consequência
parental relativamente à criança daí advinda. A doação é abandono a
outrem, sem arrependimento sem possibilidade de retorno. É medida de
generosidade, medida filantrópica. Essa consideração é o fundamento da
exclusão de qualquer vínculo de filiação entre doador e a criança oriunda da
procriação. É, igualmente, a justificação do princípio do anonimato”.

Assim, o estudo do tema se mostra relevante, tendo em vista a existência de
colisão entre direitos fundamentais. Ademais, oportuno destacar que a identidade
genética não se confunde com o direito a filiação, atualmente tecido pelas relações
afetivas em detrimento da origem biológica. Neste contexto, aquele que nasce por
meio de inseminação artificial heteróloga poderia, para fins de direito da
personalidade, procurar saber quem é o doador, mas não poderia fazê-lo com o
objetivo de atribuir-lhe a paternidade.
Em que pese a Constituição Federal não tenha inserido em seu texto um
dispositivo específico de proteção ao direito da personalidade, reconhece e tutela
referido direito através do princípio da dignidade da pessoa humana, que consiste
em uma cláusula geral de concreção da proteção e do desenvolvimento da
personalidade do indivíduo.
De acordo com Priscila de Castro Morales (online), “o anonimato do doador
na inseminação artificial heteróloga, embora tenha por fito a proteção e preservação
da pessoa gerada por essa técnica, poderá tomar feições de inconstitucionalidade
quando, no confronto de interesses, for prestigiado em detrimento do direito ao
conhecimento da identidade genética”. Como solução, a autora propõe estabelecer
uma posição intermediária, no sentido de não considerar o anonimato um dogma
35

Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 2.013/2013, itens 2 e 4 do capítulo IV.
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absoluto, nem, tampouco, desconsiderá-lo totalmente, cabendo ao Estado conceber
os mecanismos legais de proteção jurídica da identidade genética.
Pelo exposto, conclui-se pela necessidade de se estabelecer uma
harmonização entre o direito ao anonimato e o direito à identidade genética. Para
tanto, basta que os nossos legisladores elaborem leis satisfatórias sobre o assunto,
que atentem para o exercício do direito à identidade genética do embrião concebido
in vitro, relativizando a preservação do direito ao anonimato do doador de material
genético, e resguardando, ainda, o parentesco civil decorrente dos laços de afeto
construídos com seus pais jurídicos.
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O DIREITO DOS DESASTRES: UMA NOVA PERSPECTIVA JURÍDICOAMBIENTAL DOS DESASTRES NATURAIS
THE LAW OF DISASTERS: A NEW LEGAL-ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE
OF NATURAL DISASTERS
Giovanna Beatriz Bortoto
Resumo: As alterações climáticas aumentaram significativamente o número de
grandes desastres naturais que afetam a humanidade. Como não poderia ser
diferente, o Direito preocupou-se em estabelecer diretrizes de tratamento para tais
desastres, cada vez mais frequentes. Surgiu assim o Direito dos Desastres que,
profundamente relacionado com o Direito Ambiental, tem por escopo a
regulamentação da prevenção, planejamento e recuperação dos ambientes afetados
pelos eventos naturais danosos. No Brasil, este nascimento se deu com a Lei de
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (12.608/12), que instituiu novo
tratamento jurídico aos desastres naturais. O presente trabalho, portanto, visa
analisar os princípios que regem a atuação do Poder Público e a coletividade frente
a tais eventos, em especial o princípio da prevenção, os conceitos de desastre e de
vulnerabilidade e as diretrizes trazidas pela Lei nº 12.608/12, para ao fim concluir
pela importância da prevenção dos desastres naturais e pela necessidade de se
desenvolverem meios mais eficazes da perspectiva preventiva do Direito dos
Desastres.
Palavras-chave: Direito dos desastres; desastres naturais; princípio da prevenção.
Abstract: Climate change significantly increased the number of major natural
disasters that affect humanity. As could not be different, the law was concerned to
establish treatment guidelines for such disasters, which have become increasingly
frequent. Thus came the Law of Disasters, that deeply related to Environmental Law,
has the scope of the regulation of prevention, planning and recovering of those
affected environments by damaging natural events. In Brazil, this creation was the
Law of National Policy on Protection and Civil Defense (12,608 / 12), which
established new legal treatment to natural disasters. Therefore, this study aims to
examine the principles that rule the activities of the government and the community in
front of such events, particularly the prevention principle, the concepts of disaster
and vulnerability, and guidelines introduced by Law No. 12,608 / 12, to conclude that
the order by the importance of prevention of natural disasters and the need to
develop more effective ways of preventive perspective of Law of Disasters.
Keywords: Right of disasters; natural disasters; prevention principle
Introdução
Frente os eventos climáticos extremos, também chamados de desastres naturais,
quase sempre causados pelas instabilidades atmosféricas decorrentes das
mudanças climáticas que vêm se apresentando nos últimos anos, o Direito não
poderia ficar inerte. Percebe-se, inclusive, que os desastres estão, nos últimos, se
intensificando, em quantidade e em proporção.
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No contexto do Estado Democrático de Direito, onde tanto a vida e a saúde do
indivíduo, como o meio ambiente sadio são direitos fundamentais
constitucionalmente garantidos, surge o Direito dos Desastres, intimamente ligado
com o Direito Ambiental, com o escopo de estabelecer normas de prevenção, de
planejamento, e de recuperação do ambiente afetado pelo desastre.
Assim, foi sancionada em 2012 a Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(12.608/12), que instituiu novo tratamento jurídico aos desastres naturais. A grande
inovação trazida por tal Lei foi justamente a inclusão da perspectiva preventiva como
prioritária na administração dos desastres naturais
No presente trabalho, portanto, considerar-se-á os princípios e direitos
constitucionais referentes ao meio ambiente sadio e o dever do Poder Público na
realização das medidas trazidas pelo Direito dos desastres como forma de
efetivação dos direitos preconizados pela Constituição Federal de 1988, e fim de
analisar a importância da nova perspectiva preventiva, que gradualmente se inserirá
no ordenamento jurídico brasileiro.
Desenvolvimento
Pode-se afirmar que o meio ambiente equilibrado, apregoado no artigo 225 da
Constituição Federal, como um bem de uso comum do povo essencial à sadia
qualidade de vida, cujo dever de proteção impõe-se ao Poder Público e à
coletividade, adquiriu caráter de direito/dever constitucional, se tratando de um
direito difuso (DUARTE, 2003, p. 90).
Nesse sentido, conforme o entendimento José Afonso da Silva, o patrimônio
ambiental ultrapassa a classificação do Código Civil de bens particulares ou
públicos, nesse último englobando os bens de uso comum do povo. No entanto,
existe a tentativa de criar uma nova categoria, a dos bens de interesse público, na
qual são incluídas bens públicos e particulares com finalidade de interesse público.
O patrimônio ambiental pertenceria também a essa nova classificação, vinculandose ao interesse da coletividade. (SILVA, 2004, p. 83).
Assim sendo, desastre natural, conceituado pelo art. 2º, II, do Decreto nº 7.257/10, é
o “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e
consequentes prejuízos econômicos e sociais”. O desastre natural, portanto, lesiona
o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e, muitas vezes, os direitos à
saúde e à vida, que acabam por ferir a dignidade da pessoa humana.
Ressalta-se, conforme o próprio conceito legal de desastre, que a vulnerabilidade
está intimamente ligada à existência dele. A noção de vulnerabilidade envolve os
fatores de risco e suas consequências econômicas, sociais, ambientais, entre
outras, que se vinculam a certos grupos de indivíduos manifestamente mais
carentes, porém numerosos. Vulneráveis são, portanto, os segmentos sociais
frágeis, cuja condição socioeconômica afeta a disposição de recursos e que os
colocam em exposição aos fatores que ampliam as consequências desastrosas dos
eventos naturais (MOURA; SILVA, 2009, p. 59).
Tal contexto evidencia a imprescindibilidade a atuação do Estado a fim de mitigar os
resultados desastrosos. O planejamento estatal deve, pois, se pautar no
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desenvolvimento econômico aliado aos valores ambientais, sem olvidar os possíveis
riscos causados aos indivíduos (DUARTE, 2003, p. 90).
Considerando, então, que os danos humanos, materiais ou ambientais causados
pelos desastres naturais são, muitas irreversíveis ou de difícil reparação, se faz
necessário que essa atuação do Poder Público e da coletividade seja orientada pelo
aspecto preventivo. O princípio da prevenção é um preceito fundamental do direito
ambiental, que acaba por ser também do direito dos desastres, e está
expressamente previsto no já referido art. 225, caput, da Constituição Federal,
quando estabelece o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as
gerações presentes e futuras (FIORILLO, 2013, p. 119).
Tanto o texto constitucional com a legislação infraconstitucional trouxeram
instrumentos preventivos: a educação ambiental, o licenciamento ambiental, o
estudo prévio de impacto ambiental, entre outros. Esse último, especialmente, se
baseia em dados técnicos multidisciplinares que avaliam a viabilidade ambiental,
econômica, social e cultural de um empreendimento (FREITAS, 2005, p. 70).
Um exemplo a ser citado é o fenômeno de favelização no Brasil. Primordialmente, as
favelas se originaram de ocupações urbanas irregulares, em terras públicas ou
particulares muitas vezes impróprias e perigosas para a ocupação humana devido a
fatores geográficos, como na hipótese de encosta de morros, que são mais
suscetíveis aos desmoronamentos (FERNANDES, 1999, p.128). Trata-se de uma
população carente, em um meio extremamente vulnerável, e que por muito tempo
não foi alvo das políticas públicas.
Refletindo o novo modelo de compreensão e tratamento jurídico da problemática dos
desastres naturais, a Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº
12.608/12) é dirigida principalmente à medidas preventivas e de gestão de riscos,
que se tornaram prioridade. Tal orientação se percebe a partir da leitura do artigo
referente às diretrizes, no qual se insere as ações preventivas como prioritárias (art.
4, III), bem como o artigo que elenca seus objetivos, como a redução dos riscos de
desastres (art. 5, I) (CARVALHO, 2013, p. 410).
Resultados e discussões
Os efeitos dos desastres naturais envolvem, muitas vezes, grandes quantidades de
vítimas e efeitos danosos sobre moradias e infraestrutura dos equipamentos sociais,
de maneira que são potencializados em decorrência da condição de pobreza da
região, como deficiência nos instrumentos para o socorro, alojamentos, distribuição
de água e alimento, entre outros.
Uma das maiores características dos desastres é a imprevisão, reforçando a
importância dos instrumentos permanentes de prevenção e de minoração dos riscos.
(MOURA; SILVA, 2009, p. 59).
Faz-se necessário, assim, que sejam determinadas competências e funções para
cada agente ou instituição que atua em tais casos, tanto na prevenção como nas
emergências, para que sejam diminuídos ao máximo os efeitos danosos. À vista
disso, podem ser apontados como estratégias de prevenção que devem ser
impostas e fiscalizadas pelo Poder Público a realização de obras capazes de
suportar os eventos naturais, mapas de risco, estudos de impacto ambiental, planos
diretores municipais, entre outros, sempre precedidos de estudos e pesquisas que
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determinem as condições geográficas do ambiente, como a vulnerabilidade do solo,
por exemplo. (CARVALHO, 2013, p. 407).
Não significa, no entanto, abandonar todas as práticas emergenciais pós-desastre.
Significa, de fato, diminuir as situações emergenciais pela mitigação dos riscos, bem
como amenizar os danos causados pelo evento natural.
Conclusão
Diante das mudanças climáticas e o consequente aumento de eventos ambientais
classificados como desastres, nasce um novo ramo chamado Direito dos Desastres,
cujo escopo é estruturas o tratamento unificado de prevenção e gestão de riscos
entre todos os profissionais envolvidos.
Ressalta-se que, de fato, não são desastres “naturais”, isto é, os eventos naturais só
ganham a denominação de “desastres” quando inseridos em um contexto
antropológico. Da mesma forma que são os humanos que sofrem as maiores
consequências danosas de tais eventos, são eles os verdadeiros causadores das
condições que potencializaram tais danos. São eles, portanto, os responsáveis por
prevenir, reduzir os riscos, e mitigar os danos.
Outro ponto a ser destacado é que, muitas vezes, é a população mais carente de
recursos que são os mais vulneráveis aos desastres. Não pode, portanto, ficarem o
Poder Público e a coletividade inertes. Esse é, inclusive, o entendimento de
direito/dever do meio ambiente equilibrado preconizado pela Constituição Federal.
Não se pode olvidar, ainda que os elementos estruturais do Direito dos Desastres se
inserem no contexto de constitucionalização de direitos e devem, portanto, ser
instrumentos de efetivação dos direitos fundamentais constitucionalmente
garantidos, sob fundamento na dignidade da pessoa humana.
Pode-se concluir, portanto, que as medidas preventivas devem respeitar as
particularidades do contexto sociocultural e aspectos geográficos e ambientais de
cada região vulnerável, cabendo ao Poder Público municipal o estabelecimento das
diretrizes específicas aplicáveis.
A nova perspectiva jurídico-ambiental dos desastres naturais, pautada na prevenção
e na minimização dos riscos e danos e trazida pela Lei 12.608/12 e por outros
diplomas legislativos, todos recentes, representa uma inovação que senão
acompanhada por uma mudança de entendimento na abordagem dos desastres,
não terá o resultado pretendido. A realidade fática demonstra que a sociedade atual
ainda não está consciente da importância da concepção preventiva que deve nortear
suas ações. Ainda se vê uma atuação voltada ao tratamento pós-desastres,
causando um dispêndio de recursos e até mesmo vidas.
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O FENÔMENO BULLYING E A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL
BULLYING PHENOMENON AND CIVIL LIABILITY OF EDUCATIONAL
INSTITUTION
DOUGLAS YOSHIO HIRAI
VITOR DE MEDEIROS MARÇAL

Resumo: O crescente fenômeno denominado de bullying vem causando
consequência nas mais diversas esferas, incluindo a do direito. Se tempos atrás
condutas de intimidação entre estudantes eram tratadas e indenizadas através de
seus atos isolados, atualmente a jurisprudência e a doutrina começam a tratar do
fenômeno em sua totalidade e completude. O presente trabalho visa analisar os
aspectos jurídicos relacionados à responsabilidade civil da instituição educacional
pela conduta bullying praticada entre estudantes no interior do estabelecimento
educacional, seja público ou privado. Para tanto, a pesquisa basear-se-á em obras
específicas de bullying escolar, bem como livros de responsabilidade civil e julgados
de tribunais estaduais.

Palavras-Chave: Responsabilidade civil; extrapatrimonial; bullying; instituição
educacional.
Abstract: The growing phenomenon called bullying is causing a consequence in the
most diverse spheres, including the Law. Some time ago bullying behavior between
students were treated and compensated through their isolated acts, but now, the
currently jurisprudence and doctrine are beginning to treat the phenomenon in its
totality and completeness. This paper aims to examine the legal issues related to civil
liability for the conduct of the educational institution bullying practiced among
students within the educational establishment, whether public or private. To do so,
the research will be based on specific works of school bullying, as well as books of
civil liability and prosecuted in state courts.
Key-Words: Civil Liability; emolument; bullying; educational institution.
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Introdução

Outrora, considerado uma brincadeira inocente, com o passar do tempo o bullying
mostrou-se uma prática reprovável e danosa, e como tal, capaz de exalar
consequências jurídicas, em especial, no plano do direito civil. Longe de se mostrar
uma brincadeira, o bullying tem como principais características a desigualdade de
poder entre autor e vítima, reiteração da conduta, ânimo de humilhar/agredir e como
consequência um forte abalo físico, patrimonial ou psicológico.
O nascedouro do fenômeno é discutido e debatido, sendo que ambientes familiares
desestruturados e o modelo social capitalista são apontados como os principais
desencadeadores da conduta agressiva. O modelo da concorrência desenfreada, da
busca por maiores condições de poder (macro) refletem no ambiente escolar (micro),
sendo um dos fundamentos do fenômeno.
No âmbito legal, aquele que causa dano a outrem, nos dizeres da lei civilista, deve
ressarcir o abalo sofrido, sendo que a responsabilidade civil extrapatrimonial é
pautada pelos elementos: 1) Conduta; 2) Nexo de causalidade; 3) Dano; 4) e caso
seja subjetiva, a culpa. Ocorre que diversos dispositivos legais, buscando atingir
uma real igualdade, fomentam o estudo e o convívio conjunto de desiguais (Ex.
inclusão social escolar), à exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (lei 9394/95). Desse modo, a mesma legislação que busca incluir,
posteriormente condena o ente estatal e os educandários particulares ao pagamento
de danos materiais e morais em virtude de atitudes desrespeitosas entre diferentes,
mostrando-se um aparente contra senso.
Ademais, se o fenômeno apresentar-se uma "questão" pública (macro), seria
correto responsabilizar o particular (micro) e "impor" tal ônus àqueles que não são
isoladamente responsáveis pela correta estrutura e postura social? Por isso, faz-se
necessário analisar atentamente os limites da responsabilidade civil quando da
consumação da conduta bullying, bem como verificar as atitudes que possam eximir
ou amenizar o rigor das condenações, além do enfrentamento da caracterização da
responsabilidade civil, verificando, em especial, o nexo de causalidade.
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Por fim, vale mencionar que o bullying não deve ser tratado através de condenações
e sanções a atos isolados, pois o fenômeno é complexo e de difícil controle, visto
que, de certa forma, os combates ocorridos entre estudantes, crianças e
adolescentes, fazem parte de uma etapa imprescindível na construção da
personalidade e do caráter dos mesmos.
Desenvolvimento
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) expressamente afirma que a
responsabilidade do fornecedor de serviços, dentre eles os educacionais,
responsabilizar-se-ão independentemente de culpa por suas ações e omissões no
trato com o consumidor. Na mesma esteira, observa-se que a responsabilidade
estatal em casos de omissão, que a princípio seria subjetiva, quando em jogo
deveres de vigilância e cuidado como aqueles decorrentes de fiscalização de alunos
nas escolas públicas, a jurisprudência vem tornando-a objetiva. De igual maneira,
inexistem dúvidas de que agindo comissivamente, o educandário, público ou
privado, responderá objetivamente, como quando o agressor for funcionário ou
professor.
Por outro lado, quando tratar-se de atitudes envolvendo alunos, dentro do
estabelecimento educacional, questões das mais diversas surgem, em especial,
aquelas relacionadas a necessidade da comprovação do nexo de causalidade e
consequentemente das atitudes adotadas pela escola, além da constatação do dano
sofrido pela vítima, bem como as maneiras em que a responsabilidade poderia ser
eliminada ou atenuada.
Ademais, se o termo inicial da discussão partir da constatação de que o fenômeno
bullying efetivamente mostra-se uma questão social, um verdadeiro reflexo ou
espelhamento da sociedade, deve-se discutir também, os limites impostos ao
particular, pois responsabilizá-lo por atitudes que escapam de suas possibilidades,
impedir mostrar-se-ia excessivamente oneroso e pouco equânime.
Além disso, a instituição educacional, seja ela pública ou privada, para impedir todo
e qualquer conduta bullying deveria se mostrar onipresente e onipotente,
fiscalizando e vigiando de forma individualizada todos os alunos, algo que,
convenhamos, mostrar-se-ia desarrazoado.
Isto posto, em princípio, a instituição educacional deve se mostrar ativa no combate
ao bullying, já que se trata de um fenômeno presente na sociedade, em todas as
classes sociais e nos mais diversos ambientes, devendo a escola assumir sua
responsabilidade social e contribuir no combate da conduta bullying. E tal, pelo fato
de que, além da responsabilidade social do educandário, a única maneira de, na
responsabilidade objetiva, eximir a instituição educacional do dever de indenizar é
demonstrando culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou
força maior, ausência de dano ou inexistência de nexo de causalidade, sendo as
duas últimas as de maior relevância para o presente estudo.
Não se ignora que o nexo causal, independentemente da teoria adotada
(objetiva/subjetiva), se apresenta como pilar de sustentação da responsabilidade
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civil, visto que quando inexistir, não haverá dever de reparar o dano. No caso
discutido, a conduta omissiva da escola deve ser pulsante, pois, caso o educandário
tenha adotado medidas razoáveis no combate ao fenômeno, tais como eventos de
conscientização, repreensão do agressor, convocação dos pais para que sejam
parceiros da escola no combate ao bullying, contratação de profissionais
capacitados para que reprima e previna o fenômeno intimidador, tais como
psicólogos e pedagogos. Assim, caso a escola tenha tomado medidas eficazes no
combate ao bullying, não existirá dever de reparar, pois não houve, no caso,
omissão, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da escola e o dano sofrido
pela vítima.
Sobre o dano, vale dizer que sua comprovação demandará prova categórica,
nalguns casos através de perícia, demonstrando um forte abalo emocional ou lesões
físicas e psíquicas, além de depoimento testemunhal ou, quando praticado também
por meios escritos e documentais, a respectiva prova documental.
Outra questão envolvendo o fenômeno bullying diz respeito à inclusão social escolar
de pessoas deficientes (físicas e intelectuais). O bullying nada mais é do que uma
disputa por poder, tendo como protagonistas pessoas em desigualdade de poder,
algo que, não olvida-se, expõe o estudante incluído. Assim, pensamos que no caso
de ser o estudante incluído vítima de bullying, a escola, para se eximir, deveria
tomar atitudes efetivas, visto que assumiu o ônus da inclusão social escolar.
Não se olvida que o combate ao fenômeno bullying carece de atitudes conjuntas,
seja no âmbito social, familiar e até mesmo jurídico. A repressão da conduta através
da condenação de instituições educacionais não irá extirpar o fenômeno do meio
social e escolar, pelo contrário, será uma medida paliativa, reparadora de um mal já
consumado.
Conclusão
As instituições educacionais não têm somente a incumbência de formar
intelectualmente os seus alunos, mas também, o ônus de conjuntamente com outros
órgãos sociais (família, igreja, esporte, entre outros) formar o caráter dos indivíduos.
Hodiernamente, os ambientes escolares estão sendo contaminado por uma conduta
covarde e agressiva, o chamado bullying.
É cediço que considerando a crueldade humana, na vida sempre teremos
transtornos e aborrecimentos quando nos relacionamos com outros, porém, quando
esses meros transtornos ultrapassam a barreira do tolerável, principalmente no
ambiente escolar, é inegável a intervenção do Direito, visando extirpar esse tipo de
comportamento.
No que tange a responsabilidade civil das instituições educacionais diante do
denominado bullying praticado entre os estudantes, deve haver um sopesamento no
aferimento da responsabilidade de tal ente, especificamente, em relação à conduta
omissiva. Pois, embora a instituição educacional tenha a obrigação de zelar pelos
alunos, não é razoável, responsabilizar tal instituição sempre que houver um bullying
nas suas dependências, em virtude da referida conduta ser desempenhada por
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terceiros, a qual nunca terá o absoluto controle, podendo, todavia, assumindo sua
responsabilidade social, tomar atitudes razoáveis no sentido de reprimir e prevenir o
fenômeno bullying e automaticamente romper o nexo de causalidade entre a
conduta e o dano causado a vítima.
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O IPTU PROGRESSIVO COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO
SOCIAL DA PROPRIEDADE PRIVADA URBANA
THE PROGRESSIVE IPTU TAX AS A WARRANTY TO FULFIL THE SOCIAL
FUNCTION OF THE PRIVATE PROPERTY
JULIANA MACHADO SORGI
Resumo: Diante do crescente processo de urbanização como realidade
contemporânea, este trabalho tem o objetivo de reafirmar a importância da busca do
equilíbrio entre o poder econômico do progresso e a realidade social do
desenvolvimento. Neste sentido, procura-se desenvolver o tema função social da
propriedade privada em sentido pleno, abrangendo interesses sociais relevantes
gerais. Como uma alternativa a garantir o cumprimento dessa função social da
propriedade privada urbana, o trabalho indica o IPTU progressivo, apontando
discussões e atualidades sobre a implantação deste tributo progressivo.
Palavras-Chave: propriedade; desenvolvimento; função social; IPTU progressivo.
Abstract: Assuming the fast-growing urbanization process as a modern conjecture,
this paper intends to reafirm the major importance of mantaining the balance
between economic forces and social development. Therefore, it aims to perceive the
social function of private property in a broad way, embracing social needs and
interests. As an alternative possibility to ensure and guarantee the inherence of the
social function to private property, this paper suggests the aplication of IPTU in a
progressive way, indicating current perspectives that has been built over the
progressive uses of taxes.
Key-Words: property; development; social function; progressive IPTU tax.

Introdução
Mais de 80% da população brasileira vive (ou sobrevive) na zona urbana. Segundo o
Censo, em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas e em 2010, data da
última pesquisa, esta porcentagem já correspondia a 84%.(IBGE, 2010).
Este crescente processo de urbanização é uma realidade da sociedade
contemporânea e deve ser tratado com atenção especial para que não haja apenas
o progresso pelo progresso, mas sim um desenvolvimento pleno das cidades, com
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equilíbrio entre o poder econômico, a realidade social e o desenvolvimento
sustentável.

Desenvolvimento
O Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado a todos pela
nossa Carta Magna já vem sendo amplamente discutido, a regra do artigo 225 da
Constituição Federal de 1988, que se refere ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impõe ao Poder Publico e à coletividade a defesa e proteção do meio ambiente
para as gerações futuras. Essa defesa e proteção expressas na Constituição
Federal, por obvio, também incluem a prevenção do meio ambiente artificial, já que
em outros dispositivos constitucionais, como o artigo 182 e 183, o legislador
constituinte se atentou a realidade da urbanização ao proteger as políticas para o
desenvolvimento urbano saudável. (SOUZA, 2010, 01).
Entretanto, mesmo diante da existência de normais legais de proteção, as cidades
crescem de forma desordenada, muitas vezes sem adotar medidas preventivas ou
repressivas para resguardar o direito ao bem estar e qualidade de vida de seus
habitantes. Os paradigmas “desenvolvimento econômico x qualidade de vida” e
“Progresso x Sustentabilidade” permeiam o dia-a-dia das políticas públicas das
cidades que, muitas vezes vêm se omitindo ao deixar de lado o desenvolvimento
sustentável em busca do crescimento desenfreado.
Diante deste prisma, faz-se necessário um olhar diferenciado acerca da propriedade
privada urbana. A propriedade privada não pode mais ser entendida com a antiga
concepção individualista de direito absoluto do possuidor, que detinha apenas
limitações de caráter negativo, como obrigações de não fazer. O novo olhar que
deve ser dado à propriedade privada urbana é o de concepção funcional da
propriedade em atendimento aos interesses sociais. Ou seja, não há que se falar
mais em propriedade de uso solitário e sim de propriedade com uso solidário.
Entretanto, este conceito de função social da propriedade é entendido com muitas
incertezas. Ainda permeia a existência do conceito ideológico de que abrir espaço
para a função social da propriedade seria uma negação à propriedade privada e ao
próprio sistema capitalista e que esta atitude estaria sendo antagônica ao progresso
urbano almejado. Entretanto, a função social da propriedade não tem o condão de
aniquilar os direitos individuais ou ser contrária ao progresso e ao capitalismo, muito
pelo contrário; a função social, ao impor ao proprietário a observância de
determinados valores sociais, legitima a propriedade capitalista e compatibiliza os
ditames constitucionais da democracia social contemporânea. Ou seja, nesta nova
concepção, a propriedade passa a ser tutelada em conformidade com os interesses
sociais relevantes do momento, sendo que a conduta do proprietário passa a estar
condicionada ao atendimento da função social, exigindo-se dele atenção aos
anseios mais graves do organismo social que, inclusive, o próprio proprietário está
inserido.
Muitos doutrinadores diferenciam a função social da função ambiental da
propriedade ou, até mesmo, falam da existência de uma função socioambiental - que
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englobaria os dois gêneros. Entretanto, ao analisar a Constituição Federal como um
todo, nota-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um
interesse essencial, fundamental, vinculado a proteção da vida, ou seja, está
intimamente ligado a função social em si. Não há como alcançar a função social
plena se distanciando da função ambiental. Assim, pode-se dizer que na expressão
função social estão inseridos os interesses sociais relevantes, entre eles o de direito
ao meio ambiente saudável. Desta forma, a função social das cidades não pode
deixar de abranger a sua função ambiental: proteção do meio ambiente urbano e da
qualidade de vida de seus habitantes, devendo haver uma busca constante pelo
meio ambiente urbano equilibrado. (LEMOS, 2012, 93.).
Entretanto estes “interesses sociais relevantes” ainda são dotados de certa
indefinição, pois não existem critérios objetivos que enquadrem o que
especificamente estaria inserido no interesse social relevante. Essa indefinição
acaba por abrir portas à arbitrariedade. Assim, se faz extremamente necessário
estabelecer alguns critérios objetivos da abrangência da função social, pois a
subjetividade beneficia parte da população economicamente mais forte que pode
arcar com os custos das despesas geradas pela arbitrariedade.
O Principio da função social enraíza muito valores existenciais firmados pelo
ordenamento constitucional que devem prevalecer quando em conflito com valores
meramente patrimoniais. Não obstante, a justa aplicação do direito de propriedade
depende do ponto de equilíbrio entre interesse coletivo e individual, de modo a
garantir a menor restrição possível a ambos e evitar a supressão de um em
detrimento do outro. (SCHREIBER, 2000.).
Para evitar frustrações, já experimentadas no passado, o constituinte indicou
parâmetros objetivos para aferição do cumprimento da função social da propriedade
urbana, colocando, a serviço do Poder Público, instrumentos à coerção do
proprietário que não atenda aos interesses sociais relevantes.
Um instrumento muito importante e gerador de controvérsias é o IPTU Progressivo,
situado no artigo 182, § 4°, inciso II e também no artigo 156, § 1° do texto
constitucional. Esses dispositivos tratam o IPTU progressivo como forma de efetivar
a função social da propriedade urbana. É evidente que a efetiva aplicação do IPTU
progressivo tem que ser excepcional, pois sua incidência deve ser limitada às
hipóteses que haja necessidade de garantia do cumprimento da função social. Ou
seja, este instrumento não deve ficar limitado apenas aos casos de violação do
plano diretor, deve ser utilizado como meio garantidor da efetivação dos interesses
sociais relevantes.
A aplicação do IPTU progressivo é um forte aliado do crescente processo de
urbanização, pois muitas cidades estão com dificuldades de acomodação do
contingente humano. A excessiva concentração de pessoas nos grandes centros
urbanos gera reflexos sociais danosos como, por exemplo, os desastres ambientais
e a marginalização de comunidades.
Se de um lado se tem um grande contingente humano amontoado nas cidades, de
outro se tem muitas propriedades urbanas vazias, que não atendem aos interesses
sociais relevantes e servem unicamente como objeto de especulação imobiliária.
Nesses casos, a cobrança do IPTU progressivo, tendo como base a área do imóvel,
garante a função social urbana, sem representar apenas punição aos grandes
proprietários. Com este tributo progressivo é possível assegurar a propriedade
privada urbana e ao mesmo financiar o atendimento a população marginalizada e ao
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meio ambiente urbano. Ou seja, o proprietário de extensas áreas urbanas estaria
fazendo uso da função social de suas propriedades ao pagar tributo progressivo.
(SCHREIBER, 2000.).
Recentemente, inclusive, a Prefeitura de São Paulo informou que irá começar a
cobrar IPTU progressivo para imóveis ociosos ou subutilizados na cidade a partir do
próximo ano. O anúncio foi realizado no dia 24 de outubro de 2014 pelo prefeito
Fernando Haddad durante cerimônia de assinatura de um acordo para a construção
de moradias populares na zona sul da cidade.
O projeto da Prefeitura de São Paulo é para que nos próximos meses o município
entre em contato com os proprietários para estabelecer um prazo para que eles
apresentem projetos de uso social do imóvel. Caso os proprietários não apresentem
seus projetos o IPTU será aumentado progressivamente até atingir o valor de 15%
do imóvel. (FOLHA DE S. PAULO, 2014.).
Essa iniciativa da prefeitura de São Paulo mostra preocupação do município com a
ociosidade das propriedades urbanas que deveriam estar cumprindo sua função
social e não estão. Com a implantação do IPTU progressivo em São Paulo, os
proprietários de áreas urbanas ociosas terão de compensar o prejuízo social de
alguma forma, ou com projetos de uso social dos imóveis ou com pagamento pela
ociosidade. De uma forma ou de outra quem ganha é a comunidade e o próprio
município que não está sendo omisso em seu dever constitucional de defender e
preservar o direito de seus habitantes, presentes e futuros, a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

Conclusão
Diante do exposto temos que para o cumprimento da função social das cidades, qual
seja: a de proporcionar um ambiente saudável a seus habitantes é de fundamental
importância que haja a aplicação de critérios mais objetivos para o efetivo
cumprimento da função social da propriedade privada urbana. O IPTU progressivo é
um forte aliado da sociedade contemporânea para tentar dirimir os prejuízos trazidos
por um crescimento urbano desordenado, onde há de um lado, uma grande
concentração de pessoas em pequenos espaços territoriais e, de outro, um pequeno
número de pessoas detentoras de extensas propriedades inutilizadas.
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O PAPEL DO EMPRESÁRIO NA CONCRETIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA
THE ROLE OF THE BUSINESSMAN IN THE CONCRECTION OF THE FIRM
SOCIAL ROLE
RAUL DURIZZO DE OLIVEIRA
Resumo
O trabalho aborda, dentro do campo do Direito Empresarial, a questão do papel do
empresário na concretização da função social da empresa. A empresa no cenário
jurídico nacional tem por elemento indissociável a sua função social. Entretanto, nas
doutrinas antigas, sobretudo na dos atos de comércio, proveniente do Código de
Napoleão, do século XIX, o Direito Comercial se mostrava extremamente
individualista, devido ao fato de atender aos interesses do modelo capitalista de
produção. A empresa nada mais era do que o meio pelo qual o comerciante obtia
seu lucro, não tendo nenhum compromisso com os interesses coletivos. Por isso, a
figura do comerciante foi se impregnando de egoísmo, uma vez que geria a empresa
unicamente para si. A perspectiva que se tinha de propriedade privada, sendo esta
um direito absoluto, contribuía para esse conceito egocêntrico de empresa e
comerciante. A partir da Constituição de 1988, as bases para um novo pensamento
a respeito da propriedade como instrumento de manutenção da ordem econômica,
imbuída de função social, são lançadas. A empresa, dessa forma, deve executar de
forma plena a sua função social. O empresário, entendido como o indivíduo que
empreende esforços a fim de organizar uma atividade econômica de produção ou
circulação de bens e produtos profissionalmente, possui papel fundamental nesse
contexto. Por ser ele o principal responsável pela gestão da empresa, exige-se dele
conduta ativa e proativa no sentido de dar cumprimento a função social de sua
empresa.
Palavras-chave: função social; empresário; propriedade.
Abstract
The work approaches, in the field of the Commercial Law, the question of the role of
the businessman on the concretion of social role of the firm. The firm in the national
legal scenario has by element inseparable its social role. However, in the old
doctrines, especially in the commerce acts, coming of the Napoleon’s Code, of the
19th century, the Commercial Law was extremely individualistic, due to the fact of
answer the interests of the capitalist system of production. The firm was nothing but
the way by the merchant got the profit, having no compromise with the collective
interests. Therefore, the figure of the merchant was impregnated with egoism, since
the merchant managed the firm only for itself. The perspective that was had about
the private property as an absolute right, contributed for that egocentric concept
about the firm and merchant. Starting of the 1988 Constitution, the bases by a new
thought about the property as maintenance instrument of the economical order,
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imbued of the social role, were launched. The businessman, understood like the
individual that undertakes efforts in order to organize an economical activity of
production or circulation of goods and products professionally, has a fundamental
role in that process. The businessman is the main responsible by the management of
the firm, so, it’s required active and proactive behavior to give the fulfillment for the
social role of the firm.
Key-words: social role; businessman; property.
Introdução
Dentro do prisma atual do Direito Empresarial, é impossível conceber-se a empresa
desvinculada de sua função social. Esta, inserida dentro de uma sociedade, possui
responsabilidade para com os interesses daqueles indivíduos, bem como com os de
seus colaboradores e empregados. O papel do empresário é essencial na efetiva
concretização da função social da empresa. Este, estando à frente das decisões que
interferem diretamente no destino da empresa e, por consequência, nos indivíduos
que fazem parte da realidade na qual ela se insere, tem em suas mãos a
responsabilidade de fazer acontecer as ações que contribuem para que empresa
execute plenamente sua função social. É verdade, entretanto, que nem sempre foi
assim. Na antiga doutrina comercial, o empresário era investido de uma conduta
individualista, onde a empresa era apenas meio pelo qual obtinha lucro, e o Direito
Comercial\Empresarial estava a serviço dos interesses capitalistas de produção,
apenas.
Desenvolvimento
Atualmente, no direito brasileiro, o empresário é definido pelo atual Código Civil no
art. 966 como quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para
a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Dessa forma, entende-se como
empresário o indivíduo que empreende esforços a fim de organizar uma atividade
econômica de produção ou circulação de bens e produtos de forma profissional. De
acordo com Mamede (2009, p. 38) é ele quem possibilita a empresa, que é um ente
abstrato, entretanto com existência legal; é ele quem produz ou faz circular os bens
e serviços, praticando todos os atos negociais que são imprescindíveis para a
existência da empresa. O intuito mercantil e a pretensão de se obter vantagem
econômica, bem como a prática de uma atividade profissional organizada de
produção ou circulação de bens ou serviços também são traços característicos do
empresário. Além disso, é mister que exerça profissionalmente a empresa em nome
próprio. Esclarece Requião (2007, p. 76-7) que o empresário é aquele que
desenvolve atividade organizada e técnica; é sua a função de, dentro do quadro
organizacional, liderar a empresa, a fim de assegurar a eficiência e o sucesso de
seu empreendimento. Destarte, a iniciativa e o risco são elementos fundamentais do
empresário, cabendo exclusivamente a ele nortear o destino da empresa e o ritmo
de sua atividade. É evidente, e assim assevera Requião (2007, p. 110), que para o
direito moderno o empresário nada mais é senão o antigo comerciante. Este
conceito - o do comerciante - provém da antiga doutrina de Direito Comercial que se
inaugura, segundo alguns doutrinadores, com o Código de Napoleão. O Código de
Napoleão não conceituava comerciante, mas sim os atos de comércio,
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caracterizando-o por via de consequência. Assim sendo, comerciante era o
indivíduo que realizava os atos de comércio, elencados no código. Conforme
definido por Alfredo Rocco (2003, p. 295) à época, comerciante era todo sujeito de
direitos que exercia profissionalmente o comércio, ou seja, que exercia de modo
permanente uma atividade intermediária de troca visando a partir dela, obter lucro.
Essa doutrina influenciou sobremaneira as legislações comerciais do Brasil no
século XIX – o Código Comercial e o Regulamento 737. Historicamente, sobretudo
com a teoria proveniente do Código de Napoleão que instituía o Direito Comercial
como disciplina dos atos de comércio, valorizando o elemento objetivo, ou seja, o
ato, e não o subjetivo, o comerciante, o Direito Comercial foi marcado por extremo
individualismo, como explicita Requião (idem), cujas regras serviam ao sistema
capitalista de produção, alavancado pela forte influência do liberalismo econômico.
O principal objetivo do Direito Comercial era proteger os interesses exclusivos do
comerciante, sem qualquer tipo de preocupação com o social. Esse mesmo
liberalismo influenciou diretamente a maneira de se entender jurídica e socialmente
a propriedade privada. Ambas as constituições que regeram o Brasil durante o
século XIX, a Constituição do Império, de 1824, e a Constituição Federal, de 1891,
garantiram proteção quase que ilimitada à propriedade privada. Nessa mesma linha
de raciocínio, o Código Civil brasileiro, de 1916, foi redigido tendo como um de seus
principais fundamentos a propriedade privada, estabelecendo no art. 524 o direito de
o proprietário usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem
quer que injustamente os possua, e no art. 527 que domínio presumia-se exclusivo e
ilimitado, até prova em contrário. Nota-se que os interesses individuais do
proprietário se sobrepujavam aos sociais e coletivos, sendo este um direito absoluto,
em que a propriedade de forma alguma necessitava atender a funções sociais.
Assim sendo, a empresa como propriedade privada, atendia unicamente aos
anseios do empresário. Esses fatores – um Direito Comercial que atendia às
exigências de um sistema capitalista de produção, juntamente com a visão da
propriedade como direito absoluto – colaboraram para uma visão egocêntrica e
exclusivista da figura do empresário, estando este divorciado dos interesses gerais,
gerindo sua empresa impulsionado apenas pela obtenção do lucro. Entretanto, a
partir da constituinte de 1988 há uma completa reviravolta nesse cenário. A partir da
nova Magna Carta outra ótica a respeito da função social da propriedade é
estabelecida, passando a ser uma das bases que norteiam a ordem econômica. A
ordem econômica, de acordo com art. 170 da Constituição Federal de 1988, é
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, sendo
que a função social da propriedade aparece no inciso III do mesmo artigo como um
de seus princípios basilares. Vale dizer que a propriedade aqui tratada não é aquela
estática, a que o caput do art. 5º da Constituição Federal se refere, como uma casa
ou sítio, por exemplo, mas sim a propriedade sobre bens relevantes à manutenção
da ordem econômica. Segundo Comparato (1996, apud LEMOS JUNIOR, 2009, p.
153) a função social é um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, no interesse
de outrem, jamais em proveito próprio. É evidente que a propriedade empresarial,
como instrumento de ordem econômica, deve harmonizar-se com sua destinação
social e com os fins legítimos da coletividade. Com a atual fase de
constitucionalização do direito privado, aspectos humanísticos e democratizantes
são incorporados pelo Direito Comercial, fazendo com que empresa e o empresário
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estejam intimamente ligados com a realidade social na qual estão inseridos. O lucro
não deve ser mais o único intuito da atividade empresária. A empresa, além disso,
tem por funções sociais primordiais a garantia às condições dignas de trabalho, a
proteção de seus consumidores e concorrentes, a preservação ambiental, além das
demais funções que garantem a ordem social. Se antes a figura do comerciante era
impregnada de egoísmo, atualmente o empresário deve ter em mente que possui
imprescindível papel na efetividade da função social de sua empresa. Por ser o
empresário o indivíduo que está à frente da empresa, que toma a iniciativa de
organizá-la, decidindo e norteando o destino de sua atividade, além de ser o gestor
e líder de um grupo de colaboradores, cabe a ele a responsabilidade de realizar,
com êxito, a função social de sua atividade empresária. O empresário deve ter
sensibilidade para interpretar a realidade social em que sua empresa está envolvida
e, a partir dessa leitura, ter uma atitude ativa na concretização da função social. É
essencial que empresário busque em suas decisões uma sociedade sustentável,
coesa e ordenada, tendo em vista princípios não somente morais, mas também
constitucionais, que garantem a existência digna como o da dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho, a função social da propriedade, a defesa do
consumidor, do meio ambiente etc. Elucida Zanoti (2009, p. 125) que o empresário
deve ter a consciência de que há uma comunidade no interior das corporações e no
entorno destas, que é afetada pelo impacto de suas decisões. Assim sendo, a
função social da empresa atende a interesses coletivos internos e externos a ela:
internamente existem os trabalhadores, colaboradores e investidores que carecem
de atitudes que os resguardem, e externamente há a comunidade na qual a
empresa está inserida. Nesse sentido, discorre Lemos Junior (2009, p. 156) que a
propriedade empresária, por ser trabalhada, gerida e administrada por uma
coletividade de pessoas, possui natureza social e, dessa forma, sendo credora e
devedora de todos. Há a necessidade, também de se observar a função social em
meio às relações de consumo e aos contratos de trabalho. Destarte, a presença de
boa fé objetiva é fundamental. Além disso, explica Coelho (2014, p. 129) que o
empresário deve cumprir algumas obrigações a fim de garantir não só o controle da
própria empresa, como também a segurança de todos os interessados. São elas:
registrar seu empreendimento na junta comercial, manter de forma regular a
escrituração de seu negócio e levantar demonstrações contábeis periódicas. Está
mais do que claro que a empresa não atua apenas para atender aos anseios do
empresário, mas de toda a coletividade, externa ou interna, a ela. Assevera Zanotti
(ibidem, p. 107) que a empresa encontra-se inserida em um ambiente social e é
dependente deste para justificar a sua existência, devendo, por isso, contribuir com
ele para que a dignidade da pessoa humana mantenha a soberania no ordenamento
jurídico nacional. Entretanto, a atitude ativa e proativa do empresário é fundamental
para que a empresa atenda de fato a sua função social e contribua para a
consolidação dos princípios constitucionais referentes à atividade empresária na
ordem econômica.
Conclusão
A empresa não é mero instrumento pelo qual o empresário explora uma atividade
em busca de vantagem econômica. Ao empresário não cabe mais aquela imagem
individualista que envolveu a figura do antigo comerciante, visto a ordem jurídica que
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vigora atualmente tem como princípio inalienável da propriedade a função social. Se
outrora o Direito Empresarial protegia os interesses capitalistas de produção, hoje
em dia, sobretudo com a constitucionalização do direito privado, que introduz uma
série de princípios humanísticos e democratizantes, a empresa passa a ter por
escopo atender as demandas coletivas, dentro e fora de seus limites. Ao empresário
é imprescindível que, como indivíduo responsável pelas decisões que nortearão a
empresa, tenha atitude ativa e proativa no sentido de implementar a função social
na empresa, patrocinando, assim, o ideal tão almejado da justiça social.
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OS EFEITOS DO SILÊNCIO NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS36
THE EFECTS OF SILENCE IN LEGAL TRANSACTIONS
Ana Laura Oliva Veschi
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo estudar o silêncio nas relações negociais sob
as peculiaridades do plano da existência, além da averiguação da possibilidade de
configuração do silêncio como forma de aceitação à proposta na fase de formação
do contrato. Diante da falta de unanimidade sobre a matéria, analise-a ambas
correntes doutrinárias sobre o tema: aquela que define o silêncio puro como
ausência de manifestação de vontade, ação ou ato jurídico; e a que considera o
silêncio como manifestação tácita ou implícita de vontade. Ao fim, conclui-se que,
para ser valorado juridicamente, o silêncio deve encontrar previsão legal ou
contratual, sendo preferível separar o silêncio que representa nada das declarações
tácitas ou implícitas de vontade.
Palavras-Chave: Negócio Jurídico; silêncio; validade; efeitos jurídicos.
Abstract:
The present work aims to study the silence in legal transactions under the
peculiarities of the plane of existence beyond the investigation of the possibility of
setting the silence as a form of acceptance of the proposal during contract formation.
Given the lack of unanimity on the subject, analyze it both doctrinal trends on the
subject: one that defines the pure silence as the absence of evidence of intention,
action or legal act; and considering silence as tacit or implicit declaration of intent. At
the end, we conclude that to be valued legally, silence must meet legal or contractual
provisions, it is preferable to separate the silence that is nothing of the tacit or implicit
declarations of will.
Key-Words: Legal Transactions; silence; validity; legal effects.

Introdução
No Código Civil de 1916 não havia previsão específica em relação à valoração
jurídica do silêncio como forma declaração negocial: as únicas formas declarativas
contempladas pelo antigo diploma eram a expressa e a tácita. No entanto, a
doutrina e a jurisprudência, em alguma medida, admitiam o silêncio como forma
de declaração, usualmente como sendo uma subespécie da declaração tácita.
36
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Já no Código Civil vigente, no título referente ao Negócio Jurídico, há previsão
disciplinando o silêncio como anuência no campo negocial, se presentes os
elementos qualificadores do artigo 111 desse diploma. Uma vez que
expressamente admitida a valoração do silêncio como anuência pela lei civil,
importa analisar, de modo especial, se essa valoração pode ser verificada no
momento de criação do vínculo, de formação do contrato.
Desenvolvimento
Preleciona o art. 111 do Código de Civil que “o silêncio importa anuência, quando as
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de
vontade expressa.”
A redação do artigo deixa claro que o silêncio no direito privado implica anuência, ou
seja, um consentimento tácito, uma aceitação do negócio jurídico, requerendo-se
vontade expressa, embora a problemática trazida pela doutrina torne evidente a
complexidade da matéria e a inadequação da previsão legal à totalidade das
situações.
O legislador impôs duas diretrizes para que o silêncio tenha a característica de
aceitação: (i) as circunstâncias em que o silêncio foi utilizado ou quando o uso do
silêncio indica claramente, usualmente ou costumeiramente uma aceitação; e (ii)
ausência de obrigatoriedade de vontade expressa, por força de lei, para a realização
do negócio jurídico lícito.
Tomemos como exemplo julgado do TJRS que relativiza a questão do silêncio num
contrato de seguro:
“Considerando que a normalidade é a contratação do seguro
de veículo pelo prazo de um ano, o silêncio do contrato de
financiamento sobre o mesmo não poderia levar o autor a
presumir que o seguro teria vigência de três anos, mesmo
prazo para quitação do financiamento.”
O fato de alguém presumir que o silêncio contratual lhe atribui direitos é um
equívoco, pois sempre se observará as circunstâncias em que o silêncio sobre o
negócio jurídico se perfaz.
Não se toma o silêncio como negativo sempre. No sentido de que “quem cala
consente”. Este pensamento não tem validade jurídica entre nós. O silêncio é uma
instância de um ato jurídico lícito desde que a lei dispense as formalidades na
formação do contrato.
No que tange a concretização do silêncio contratual na materialização do contrato,
alude Silvio de Salvo Venosa “que o silêncio somente estará apto a materializar um
consentimento contratual quando vier acompanhado de outras circunstâncias ou
condições, que envolvem a vontade contratual no caso concreto.”
Neste sentido, acrescenta Priscila David Sansone Tutikian, em sua dissertação de
mestrado:
“Nada obstante a conclusão da aparente desnecessidade da
referência à declaração expressa no artigo 111, cumpre avaliar
quando tal ressalva interferirá na valoração do silêncio. Assim,
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no que diz respeito à exigência de aceitação, no campo
específico da formação contratual, por meio de declaração
expressa, não há exemplos no Código Civil que a exijam,
salvo, naturalmente, os casos que recaiam na exigência de
forma especial.”

Conclusão
Em síntese do exposto, o silêncio em regra é nada e não produz efeitos na ordem
jurídica, mas em certas circunstâncias deve ser interpretado como anuência a uma
declaração de vontade. Seja por questões impostas pelo costume local ou por
prescrição da lei, o silêncio pode assumir papel de essencial relevância ao
nascimento de um negócio jurídico.
A atribuição de valor jurídico ao silêncio em toda e qualquer hipótese geraria uma
instabilidade no tocante à segurança jurídica na realização de um determinado
negócio, de forma que “uma parte poderia aproveitar-se de outra, se tal fosse válido,
pelo fato de o declaratório ser tímido” (Silvio de Salvo Venosa, Direito Civil, 2001).
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REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DOS PLANOS DE SAÚDE E O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

READJUSTMENT FOR AGE OF HEALTH PLANS AND THE CODE OF
CONSUMER PROTECTION
Ana Flávia Terra Alves Mortati
Carolina Parducci Brandão

RESUMO
Discorre sobre os reajustes dos planos de saúde, em específico o reajuste por
mudança de faixa etária. Analisa a legalidade e os limites deste reajuste, uma vez
que há hipervulnerabilidade dos usuários. Especifica quais as legislações que tal
reajuste deve estar em conformidade, sendo elas a Lei 9.656/98, o Código de
Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Conclui que os reajustes são
necessários para a manutenção do equilíbrio contratual, porém, devem respeitar os
limites e percentuais legais para garantir o acesso digno ao direito fundamental
saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Reajuste; faixa etária; plano de saúde.

ABSTRACT
Discusses the readjustment of health plans, in particular the readjustment by
changing age. Analyzes the legality and the limits of this readjustment, due to hyper
vulnerability of users. Specifies the legislation that such readjustment must be in
accordance, these being Law 9.656/98, the Code of Consumer Protection and the
Elderly. Concludes that the readjustment is necessary to maintain the contractual
balance, however, must comply with the legal limits and percentages to ensure
access to decent health care.
KEYWORDS: Readjustment; age; health plan.
INTRODUÇÃO
Todo cidadão tem direito a saúde, como um direito supremo, o qual garante também
o direito à vida, também fundamental, como preleciona a Constituição Federal. O
direito a saúde está previsto na Carta Magna e consiste em um dever do Estado, o
qual o deve integrar em suas políticas públicas. Sendo um dever do Estado, este
deveria proporcionar o acesso à saúde a todos os cidadãos, porém esse acesso não
é eficaz, e devido a isso, o mesmo permite que a iniciativa privada preste tais
serviços médicos e hospitalares como forma de assistência complementar à saúde,
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remetendo-se, assim, aos planos de saúde. Os planos de saúde sofrem reajustes
com a justificativa de manutenção do equilíbrio contratual.
DESENVOLVIMENTO
A Lei nº 9.656/98, Lei dos Planos de Saúde, dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde; juntamente com essa lei, os planos de saúde são
sujeitos à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao seu órgão, o
Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU) e são regulamentados pelo
Código de Defesa do Consumidor, para que não haja abusos dos contratantes para
com seus contratados, como prevê a Súmula nº 469 do STJ: “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Contratos de planos de saúde são de longa duração, envolvendo fornecedor e
consumidor, com a finalidade de assegurar para o consumidor o tratamento e ajudálo a suportar os riscos futuros envolvendo a sua saúde. Além da finalidade de
assegurar o consumidor e seus dependentes contra os riscos relacionados com a
saúde e manutenção da vida, os planos de saúde envolvem serviços, de prestação
médica, de trato sucessivo, isto é, de longa duração, os quais possuem importância
social e individual (MARQUES, 2011).
Estes contratos são uma típica relação de consumo, estando presentes a figura do
consumidor, do fornecedor e da prestação de serviço (SOUZA, 2005). Em razão
desta relação de consumo, tanto a operadora quanto o usuário se enquadram nos
parâmetros do CDC, devendo estar, então, de acordo com o direito do consumidor e
os princípios que o norteiam. Em todas as modalidades de planos de saúde há
possibilidades de reajustes, existindo três tipos deles: anual, por faixa etária e por
risco. Mas, como todo o contrato, os reajustes são limitados pelas normas da ANS,
do CONSU e do Código de Defesa do Consumidor.
O reajuste por faixa etária existe de acordo com a variação de idade do usuário do
plano de saúde e baseia-se no risco, ao passo que, quanto maior a idade, maior a
probabilidade de utilização dos serviços, e consequentemente, maior o risco
assumido pela contratante (HALBRITTER, 2010). A justificativa das operadoras é
que, com o passar do tempo, a tendência é o consumidor se utilizar cada vez mais
dos serviços por ela prestados; porém, é proibido o aumento por faixa etária se não
houver previsão expressa e clara no contrato, independente da data em que este foi
firmado, sendo, assim, uma regra geral a todos os contratos de planos de saúde
(GONDAR, 2014).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante da análise dos reajustes por faixa etária, é possível notar grande mobilidade
em relação à aplicação dos mesmos nos planos de saúde, o que causa instabilidade
e insegurança para os usuários, os quais são considerados duplamente vulneráveis,
pois sofrem tais reajustes justamente no momento em que mais precisam dos planos
(FERREIRA, 2014). A instabilidade ocorre, pois há diferentes regras e aplicações
dos reajustes levando-se em conta o momento em que o contrato da prestação de
serviço de saúde foi firmado.
Aos contratos firmados antes da Lei 9.656/98, os chamados contratos antigos,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo que a Lei dos Planos de Saúde
é aplicada de forma indireta, como forma de orientação. Aos contratos realizados
depois da Lei 9.656/98, decide-se com base no art. 15 da mesma lei, em
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consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Aos contratos posteriores ao
Estatuto do Idoso, incide o art. 15 da Lei 9.656/98, juntamente com o Código de
Defesa do Consumidor e a Resolução Normativa nº 63/2003.
Porém, mesmo com a variação de regras quanto à aplicação dos reajustes por faixa
etária, de acordo com o Estatuto do Idoso, é proibido o aumento do plano de saúde
a usuários acima de 60 (sessenta) anos, como preleciona o art. 15 §3º: “É vedada a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados
em razão da idade”. Segundo o IDEC, tal regra deve ser aplicada a todos os
contratos, sejam eles novos ou antigos, independente do momento em que foi
firmado o plano de saúde; além disso, o mesmo Instituto estabelece que o
percentual de aumento muito alto de uma única vez resulta em cláusula abusiva,
mesmo que esteja prevista no contrato, como expresso no art. 51 do Código de
Defesa do Consumidor (IDEC, 2014).
Além de o idoso ser considerado hipervulnerável na relação consumerista, é preciso
que seja mantida a isonomia entre os contratantes, lembrando-se que a defesa do
consumidor é um direito fundamental devendo-se primar o direito social ao direito
contratual (FERREIRA, 2014). Importante ressaltar o posicionamento do Tribunal
Superior de Justiça, o qual julga a favor da anulação das cláusulas abusivas
recorrentes dos ajustes por faixa etária dos planos de saúde, como exemplificação o
agravo regimental nos embargos de declaração do recurso especial nº 1113069 SP
2009/0066512-2:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE
MENSALIDADE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (IDOSO).
INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E DE
ABUSIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. A jurisprudência
deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser abusiva a
cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade de plano de saúde
com base exclusivamente em mudança de faixa etária, mormente se for
consumidor que atingir a idade de 60 anos, o que o qualifica como idoso,
sendo vedada, portanto, a sua discriminação. Agravo regimental improvido.

Os reajustes decorrentes da mudança de faixa etária podem incidir, respeitando os
limites estabelecidos em lei, até o usuário completar 59 (cinquenta e nove) anos,
pois, a partir dos 60 (sessenta) anos o usuário é considerado idoso, como
estabelece o Estatuto do Idoso, e tal reajuste é expressamente proibido.
CONCLUSÕES
Em razão dos maiores riscos assumidos pela prestadora do serviço de saúde quanto
à mudança de faixa etária dos usuários, pois se pressupõe que quanto maior a
idade, maior será a utilização dos planos de saúde, é preciso a manutenção do
equilíbrio contratual por meio dos reajustes. Porém, os limites percentuais e de
frequência dos reajustes devem ser atendidos e respeitados.
Diante de cláusulas abusivas, que resultam na anulação das mesmas, e frente a
percentuais geradores de excessiva onerosidade aos consumidores, o Poder
Judiciário deve atuar para que sejam respeitadas todas as legislações referentes ao
assunto tratado, sendo elas a Lei 9.656/89, o Código de Defesa do Consumidor e o
Estatuto do Idoso, os quais devem estar em conformidade e devem ser aplicados
conjuntamente, para que os direitos fundamentais dos cidadãos, em especial dos
idosos, sejam garantidos e o equilíbrio contratual seja mantido, sendo, neste caso,
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irrelevante o momento em que o contrato do plano de saúde foi firmado e quais são
as regras de reajustes por mudança que faixa etária que incidem sobre o mesmo.
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RONALD DWORKIN E O JUIZ HÉRCULES
Everton Willian Pona
Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do Amaral37
RESUMO
O trabalho demonstra o modelo de direito proposto por Ronald Dworkin e a figura
pensada a fim de desenvolver a interpretação e aplicação dessa construção jurídicoteórica, o juiz Hércules.
Palavras-chave: Ronald Dworkin. Juiz Hércules. Integridade.
ABSTRACT
This paper aims at demonstrating which are the Ronald Dworkin’s law conception
and the character developed to interpret and apply such theoretical construction.
Keywords: Ronald Dworkin. Judge Hércules. Integrity.
As teorias da jurisdição preocupam-se em encontrar um ideal de
universalidade que se traduz na pretensão de correção das decisões judiciais
estruturadas num procedimento jurídico-argumentativo. Em regra, o cuidado maior
em torno da decisão judicial assenta-se na possibilidade de existência de uma única
resposta correta para cada caso, e essa constitui uma questão inquietante no
pensamento de Ronald Dworkin, que se contrapõe à ideia de que os juízes exerçam
um poder discricionário e criador do direito. Considera que nos casos difíceis,
portanto, ao invés de criar o direito, os juízes devem recorrer aos princípios
(DWORKIN, 2002).
Na busca de uma única resposta correta para cada caso, Dworkin
desenvolveu a teoria do direito como integridade, que, segundo argumenta,
apresenta uma acepção política, exigindo coerência legislativa durante o processo
monogenético e restringindo o âmbito de atuação legislativa; e uma acepção
jurídica, ou de aplicação no julgamento (principle of integrity in adjudication), a qual
demanda dos juízes o tratamento do sistema jurídico “como se este expressasse e
respeitasse um conjunto coerente de princípios”, interpretando as normas desse
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conjunto a fim de descobrir quais são as “implícitas entre e sobre as normas
explícitas” (DWORKIN, 2003, p. 261).
O modelo de direito pensado por Dworkin (direito como integridade)
apresenta em sua composição, em contraposição ao modelo positivista, regras e
princípios, distintos entre si em decorrência de questões estruturais e não
meramente em decorrência do grau de generalidade. Por consequência, para a
aplicação e interpretação desse modelo, o autor idealiza a figura do juiz Hércules.
Quando uma análise preliminar de um caso é feita e não se tem certeza de
qual interpretação possível deve prevalecer no caso, o juiz depara-se com um caso
difícil. Nessas situações, o juiz Hércules, que tem “capacidade, sabedoria, paciência
e sagacidade sobre humanas” e “aceita as principais regras não controversas que
constituem e regem o direito em sua jurisdição” (DWORKIN, 2002, p. 165),
apresenta-se como o modelo de juiz da concepção do direito como integridade, e,
por esse motivo, serve como guia aos juízes que aceitam essa construção e que
procuram encontrar “algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e
deveres das pessoas” e chegar à “melhor interpretação da estrutura política e da
doutrina jurídica de sua comunidade” (DWORKIN, 2003, p. 305) para solucionar o
caso em questão.
O julgamento de Hércules, fundado na integridade, deve observar e
considerar as diferentes dimensões de interpretação e os diferentes aspectos
dessas, bem como as convicções a respeito da equidade, justiça e devido processo,
mesclando-os na opinião geral de que a interpretação que levar em conta todos os
aspectos considerados tornará o histórico legal da comunidade o melhor possível
segundo o ponto de vista da moral política (DWORKIN, 2003, p. 489). Mesmo que o
direito não apresente uma estrutura simples e contínua, Hércules deve encará-lo
como se ele fosse um “tecido sem costuras” (seamless web). A utilidade do juiz
Hércules reside em sua maior reflexão e autoconsciência quando comparado a
qualquer juiz real, mostrando a estrutura oculta das sentenças, deixando-as abertas
ao estudo e à crítica (DWORKIN, 2003, p. 316).
Diante da necessidade de justificação de uma lei, apresenta-se ao juiz
Hércules uma escolha acerca das diferentes teorias sobre a intenção da lei em
questão que melhor realize esta tarefa (DWORKIN, 2002, p. 165-171). O
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questionamento a ser feito reside em saber qual intepretação dessa lei evidenciará
mais claramente o desenvolvimento político que a inclui e a envolve (DWORKIN,
2003, p. 377). A ideia do propósito ou da intenção da lei, para Hércules, trata-se da
adoção de uma “atitude interpretativa com relação aos eventos políticos que incluem
a aprovação da lei” e não uma evidência de um “estado de espírito” que se esconde
na lei. A história interpretada por Hércules inicia-se antes mesmo da aprovação da
lei e estende-se até o momento em que deve decidir o que ela declara para o agora
(DWORKIN, 2003, p. 380), dentro da perspectiva da melhor interpretação do
processo legislativo como um todo.
Um olhar crítico em face do direito positivo é inerente à posição do juiz
Hércules, que procura corrigir os possíveis erros, podendo introduzir variações na
hierarquia dos princípios e objetivos, pois a sua proposta é a de descobrir o conjunto
coerente de princípios que justifica em termos de equidade (fairness) a história
institucional do sistema jurídico, cuja justiça reside no resultado de um processo
contínuo de aprendizagem. Perante a inafastável necessidade de resolver todos os
casos litigiosos e com a suposição de que sempre haverá uma solução, o direito não
admite lacunas e não permite antinomias. Essa obrigação dada aos juízes de decidir
todos os casos obriga-os a desenvolver uma teoria “omnicompreensiva” do direito,
de proporções “hercúleas” (PEREZ, 2003, p. 355), que reconcilia as “decisões
racionalmente reconstruídas do passado com a pretensão de aceitabilidade racional
no presente (HABERMAS, 2005, p. 283). Ciente da tensão entre a necessidade de
que toda questão seja resolvida e a segurança que a comunidade demanda na
solução dos litígios, Dworkin lança mão de um modelo de direito como integridade a
fim de aprimorar a interpretação e aplicação do direito como fenômeno complexo.
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SEGURO PARA RISCOS AMBIENTAIS: TENDÊNCIAS E EMPECILHOS
SECURITY FOR ENVIROMENTAL RISKS: TRENDS AND IMPEDIMENTS
PROPRIEDADE PRIVADA E SUA PROTEÇÃO AMBIENTAL
GABRIEL ZEMUNER PAIVA ROSSINI
PEDRO HENRIQUE ARCAIN RICCETTO

Resumo: Analisa a contratação dos seguros para riscos ambientais, modalidade
contratual que vem ganhando espaço no mercado securitário brasileiro nos últimos
anos. Apresenta rápido panorama histórico do modelo, ingressando brevemente na
influência do Direito Comparado, notadamente da prática empresarial norteamericana e europeia. Discorre sobre os pontos favoráveis à sua popularização e as
principais dificuldades ao delimitar a cobertura contratual.
Palavras-Chave: Responsabilidade Civil; Dano Ambiental; Seguro para Riscos
Ambientais.
Abstract: Analyzes the insurance for enivironmental risks hiring, contractual modality
that is gaining contractors in the Brazilian insurance Market in recente years.
Presents quick historical overview of the contract model, showing briefly the influence
of comparative law, especially the US and European corporate practice. Discusses
the favorable points to its popularity and the main difficulties in defining the
contractual coverage.
Keywords: Civil Liability; Environmental damage; Insurance for Environmental Risk.
Introdução
Seguro para riscos ambientais é modalidade contratual que vem sendo
gradativamente introduzida no mercado securitário brasileiro. A crescente demanda
pelas novas formas de seguro não decorre de fato exclusivo, mas de diversas
diretrizes sociais que anseiam por um desenvolvimento econômico cada vez mais
sustentável.
Acrescenta-se à sustentabilidade a progressiva conscientização ambiental da
população, maior normatização e alargamento da responsabilização dos causadores
de dano, além da manutenção de uma imagem ecologicamente correta (marketing
verde), o que compele a alteração da postura dos potenciais lesadores.
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Embora a contratação de seguros ambientais ainda não atinja considerável parcela
das empresas potencialmente causadoras de dano, há grande tendência na
popularização dessa modalidade contratual nos próximos anos. Todavia, mesmo
diante da promoção de meios de assegurar o efetivo ressarcimento patrimonial,
diversos empecilhos são encontrados para a implementação de uma cultura de
seguros ambientais em nosso cotidiano, o que ora se analisa de forma sucinta.
Desenvolvimento
Timidamente introduzido na prática empresarial brasileira no final da década de
1970, o seguro ambiental foi inicialmente elaborado com a criação da chamada
Divisão de Responsabilidade Civil Geral, integrante do IRB – Instituto de Resseguros
do Brasil. Limitava-se, à época, às hipóteses de fato acidental e súbito ocorridos
dentro da vigência do contrato – não se falava, naquele momento, na cobertura do
risco de natureza gradual ou outras modalidades.
Indiscutível grande avanço que o seguro para riscos ambientais teve nas
experiências do mercado estadunidense e europeu, mantendo-se consolidada até os
dias de hoje. Teoricamente relevante para o presente estudo, aponta-se a
contextualização desta modalidade securitária no ordenamento norte-americano, em
que, nas palavras de Polido:
[...] a cobertura é comercializada individualmente pelas Seguradoras,
com respaldo dos seus Resseguradores. Os norte-americanos, até
mesmo pelo regime jurídico do common law – sempre foram mais
arrojados em matéria de responsabilização por danos ambientais e,
por isso mesmo, existem naquele país clausulados de coberturas de
seguros bastante amplos, abrangendo inclusive os chamados danos
ecológicos puros – pois que garantem textualmente a perda de uso
de determinado local atingido pelo desastre ecológico. Tal mercado,
sendo o mais desenvolvido nesta área especial de seguros, uma vez
iniciada as operações nesse segmento nos anos 80, certamente
deverá ser copiado pelos demais países do mundo (POLIDO, 2007,
p. 13).

Reconhecidamente adotado o instituto dos punitive damages pelos Estados Unidos,
nada mais natural que o rápido desenvolvimento e especialização deste segmento
de contratos de seguro fosse notado em razão das elevadas condenações
arbitradas pelo Judiciário. A permanência dessa prática contratual permitiu uma
melhor elaboração de suas cláusulas, além de uma maior estabilidade da
modalidade contratada no decorrer das décadas.
Como consequência da estabilidade adquirida, permitiu-se às empresas
potencialmente contratantes promoverem o contingenciamento de valores com a
finalidade específica de aderir ao seguro ambiental, mantendo sua situação
financeira hígida diante da previsibilidade dos gastos com a adesão ao contrato.
Retomando a realidade brasileira, temos que a ausência prolongada de
regulamentação legal sobre a matéria acabou por reclamar a criação de grupos de
trabalho específicos, dentro das seguradoras, para o desenvolvimento dessa
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espécie securitária – que, embora adotada desde 1970, não foi tão aceita pelos
empresários até os últimos anos.
Todavia, o cenário está se revertendo: o advento da Lei 6.938/81 (Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente), a superveniência da Constituição Federal de 1988 e a
entrada em vigência da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) foram essenciais
ao novo paradigma de responsabilização civil, administrativa e criminal pelos danos
ambientais e, diante de tal eclosão, as sanções passaram a ser mais presentes no
dia-a-dia empresarial. É aí que surge a preocupação com o desembolso de grandes
quantias para o pagamento de indenizações ambientais e, por consequência, da
contratação de seguros para riscos ambientais.
No entanto, são apontadas algumas dificuldades práticas na implementação desta
sistemática securitária – notadamente no que tange à definição dos limites da
cobertura -, o que acaba por desacelerar sua contratação pelas empresas
potencialmente causadoras de dano ambiental.
Dentre os principais pontos conflitantes, destaca-se, num primeiro momento, o risco
de desenvolvimento (stateofheart). Segundo Polido, o risco de desenvolvimento do
estágio atual de conhecimento acerca da capacidade nociva de determinados
produtos ou processos dificulta uma prospecção do que será indenizável algum
tempo após a celebração do contrato e, por isso, são comumente excluídos da
cobertura das apólices de seguro (2007, p. 15/16).
O rol de substâncias que a ciência atual conhece e caracteriza como potencial
agente poluidor ou causador de dano ambiental não se manterá estável frente ao
desenvolvimento tecnológico-científico a ser experimentado com o passar dos anos
– porque em constante modificação. Diante da natureza aleatória dos contratos de
seguro, o dever de cobrir determinado dano ambiental acaba hipoteticamente se
alargando mais do que o esperado pela seguradora, diminuindo seu lucro em
potencial e evidenciando o desinteresse da contratada.
O empecilho é facilmente retratado em situação prática recentemente reconhecida
pela ciência e posteriormente levada ao Supremo Tribunal Federal: a questão do
amianto. Os efeitos nocivos do amianto à saúde dos trabalhadores que manipulam
diretamente a substância, inalando-a, acabaram sendo mais expostos aos riscos de
desenvolvimento de câncer no pulmão, o popularmente chamado “pulmão de pedra”.
Todavia, a exposição da população em geral ao produto gera riscos à coletividade
passíveis de indenização, a ser arcada pela empresa que dele se utiliza, ainda que
inicialmente desconhecido o caráter prejudicial do amianto.
Em razão da surpresa por parte das empresas e seguradoras quanto à nocividade
do elemento, passou-se a constar, corriqueiramente, expressa cláusula de exclusão
da cobertura por danos advindas da utilização do amianto.
Acrescenta-se ao fator mencionado a dificuldade da seguradora de mensurar o
passivo ambiental, tendo em vista a impossibilidade técnica de se projetar a
cobertura levando em conta os danos preexistentes e seu impacto futuro. Ademais,
o custo com a equipe e os equipamentos necessários à mensuração são elevados, o
que leva as seguradoras a considerar, inclusive, a formação de um pool para
redução dos custos.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

395

Igualmente, deve ser levado em consideração o alto valor devido pelas empresas a
título de multas ambientais ou outras sanções, que não são abarcadas por nenhuma
apólice de seguro devido ao seu caráter intransferível e punitivo. Assim, o alto valor
despendido para a contratação do seguro ambiental pode passar a não ser tão
atrativo para as empresas contratantes, que mesmo assim deverão despender de
altos valores para a quitação das multas.
Polido também ressalta a dificuldade da utilização de termos técnicos nas cláusulas
contratuais, essencialmente em decorrência da utilização de terminologia advinda
diretamente do direito norte-americano, cuja interpretação passa a depender,
reflexamente, do entendimento dado pelas Cortes daquele país quanto à sua
aplicabilidade, limitação e literalidade (2007, p. 16).
Conclusão
Diante das dificuldades cotidianas relatadas e a ausência de uma cultura de
contratação de seguro para riscos ambientais, a modalidade contratual ainda exige
maior amadurecimento no mercado brasileiro. Embora a proposta seja viável e,
dentro de determinadas limitações, recomendável, os efeitos diretos e acessórios
trazidos por esses contratos aleatórios são por ora desconhecidos em sua
integralidade.
O atual cenário econômico-ambiental exige uma nova postura por parte dos
empresários, observando-se não somente o ressarcimento integral do dano, mas
também o caráter preventivo que deve possuir a responsabilidade civil. Em última
análise, deve-se obedecer ao desenvolvimento sustentável. Nesse contexto é
encontrado campo fértil para uma análise mais apurada do seguro ambiental como
um dos meios de efetivação da Política Nacional do Meio Ambiente, observando-se,
porém, as dificuldades em sua implementação e a complexidade que envolve as
propostas de torná-lo obrigatório.
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SOCIEDADE DE CONSUMO: NOVAS CONFIGURAÇÕES DAS ESTRUTURAS
SOCIAIS E A BUSCA DA PROTEÇÃO E EFETIVIDADE DE DIREITOS.

Tânia Lobo Muniz
Lourival José de Oliveira
Resumo:
A pesquisa aborda, a partir do fenômeno da globalização, a sociedade de consumo,
sua formação e características e as relações humanas transnacionalizadas.
Constata que as relações sociais ocorrem cada vez mais em ambiente global e
analisa a busca de harmonização do direito material e de normas protetivas
questionando da (in)adequação dessas e dos mecanismos de solução de conflitos,
em especial os dependentes da cooperação internacional, em trazer acesso à
justiça, proteção e segurança jurídica àquelas. Conclui-se, baseado na configuração
do Estado contemporâneo e da economia, que para alcance da estabilidade,
segurança e efetividade do direito nas relações transnacionais, é necessário o
estabelecimento de novas perspectivas na construção de um direito global e de uma
nova concepção de jurisdição internacional que permitam a concretização do direito
e a proteção do ser humano. Ou seja, é necessário revisitar os instrumentos atuais
de proteção e efetivação do direito a partir das necessidades apresentadas pela
complexidade das relações econômicas, políticas e sociais transnacionais
contemporâneas, analisando sua pertinência ou não no que diz respeito ao acesso à
justiça e à segurança jurídica.
Palavras chave: sociedade de consumo, globalização e relações transnacionais,
acesso à justiça e segurança jurídica.
01. Introdução:
No mundo contemporâneo globalizado, as relações internacionais apontam uma
dependência da relação entre a normatização estatal e internacional. A utilização
dos mecanismos de proteção e conservação dos direitos dos indivíduos e das
empresas não pode ser entendida sem a participação do Estado, que lhes dá força e
reconhecimento, mas que está diretamente ligada à atuação política, econômica e a
consciência social e a atuação empresarial.
Neste ambiente, observa-se o desenvolvimento do sistema normativo ligado ao
estabelecimento de condutas e à harmonização da visão jurídica, contudo, destacase a ausência de eficiência no que diz respeito aos mecanismos de implementação
dessas normas no contexto internacional, principalmente voltados à solucionar as
questões conflituosas que afetam o cotidiano dessa sociedade cada vez mais global.
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O estudo ganha ainda mais relevância quando se acresce o fenômeno da
transnacionalidade e seus desdobramentos, apontando a necessidade da
constituição de instrumentos transnacionais validadores dos preceitos
internacionalmente estabelecidos, que promovam sua efetividade e permitam a
aplicação dos mecanismos de coação e coerção necessários a tal, promovendo a
segurança jurídica.
Nesse ambiente, atingidas por essa deficiência, encontram-se as relações de
trabalho, as relações de consumo, as relações cíveis, contratuais etc. Essas
relações ganham roupagens novas, advindas do mundo globalizado e das
transformações sociais e econômicas oriundas dessa, que são atendidas por
mecanismos e estruturas nacionais, lastreadas em uma compreensão clássica de
soberania e em conexões e cooperação internacional insuficientes, insatisfatórias,
tornando-se verdadeiros obstáculos à segurança jurídica e a efetivação dos direitos
consagrados.
Justifica-se a presente pesquisa na necessidade de uma sistematização das normas
e da teoria relativas a estas questões, não somente no campo interno, mas que
alcance também o âmbito internacional, visando permitir sua visualização, utilização
e efetividade.
02. Desenvolvimento
Alguns autores já tiveram a oportunidade de estudar o tema aqui proposto. Segundo
Cruz e Bodnar (CRUZ, 2011, p. 56), o Estado e o Direito Transnacional poderiam ser
propostos a partir de um ou mais espaços públicos transnacionais, ou seja, a criação
de espaços públicos que possam perpassar estados nacionais. É importante deixar
claro, examinando o artigo dos autores citados por último, que não se trata de criar
um super Estado ou uma organização supra estatal. Seria por assim dizer o
surgimento de novas instituições que transpusessem os espaços nacionais,
tornando possível formar novos espaços que possibilitassem a discussão e o
oferecimento de respostas satisfatórias aos problemas decorrentes de todas as
modificações operadas.
Seria um espaço que adotaria práticas de cooperação e de solidariedade
internacional, com destaque para temas sociais, em especial presos à construção da
dignidade da pessoa humana, onde os Estados nacionais atuariam na condição de
participantes, juntamente com outros entes internacionais, construindo uma
regulamentação internacional de proteção, que envolvesse não somente a questão
do trabalho, como já dito, mas também outras questões ligadas aos direitos
fundamentais, tornando-os de fato temais públicos da maior valia, de tal maneira
que fosse intensificada uma política pública internacional, com ações estatais e de
entes não estatais, por assim dizer privados, com poder de pressão internacional.
Dentro dessa visão de criação de espaços públicos com a atuação global, seria
construída uma força de proteção transnacional, que se sintetizaria em ações
conjuntas. O posicionamento adotado sobre a criação de espaços públicos de
discussão vem no sentido contrário ao que hoje acontece.
A adoção da existência de outros atores internacionais tem a possibilidade da
construção de um coletivo internacional, que juntamente com o Estado nacional,
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poderão ser capazes de construir um direito transnacional, sem o qual, no caso do
tema apresentado, não será possível enfrentar questões como a crescente
precarização do trabalho humano.
Segundo Trubeck (TRUBECK, 2000, p. 1187), os sistemas internacionais podem ao
mesmo tempo assumir um caráter complementar e reforçar os sistemas nacionais,
considerando o processo de interação, como se fosse uma retroalimentação,
proporcionando uma ligação direta entre os sistemas, consistindo em um conjunto
de estruturas e variadas normas que sustentam práticas nacionais, podendo
inclusive substituí-las. Volta a ser afirmado que os objetivos e a estrutura aqui
apresentada somente se desenvolvem na medida em que vários atores
internacionais possam participar da sua construção
03. Resultados e discussão
Pode-se dizer que, no mundo globalizado as relações internacionais atingiram um
patamar não visto anteriormente e conceitos antes adstritos a pequenos nichos,
passam a fazer parte da vida de todos e a ter relevância no desempenho do
cotidiano. Assim, a noção da existência de empresas transnacionais, bolsa de
valores, ações, câmbio, serviços, organizações internacionais, jurisdição
internacional, cortes internacionais, relações de trabalho transnacionais, consumo
internacional, direitos humanos, incoterms etc., passam a apontar a necessidade de
verificação, delimitação e análise desse ambiente, para que se possa vislumbrar
soluções capazes de atuar nos conflitos daí advindos.
Uma das mudanças verificadas e fomentadoras da globalização, principalmente com
a modernização da comunicação e transporte e a aproximação dos indivíduos, foi a
dinamização da economia, que em seu desenvolvimento promoveu a desvinculação
da economia e do comércio do Estado, o qual por meio de barreiras, imposições
legais e econômicas limitativas, muitas vezes assumia o polo da relação em
detrimento dos entes privados, fazendo com que o advento de conflitos contratuais e
comerciais necessitassem da utilização do aparato estatal.
A desvinculação modificou o modelo de produção tradicional, centrado, até então, na
territorialidade, na estrutura produtiva em um determinado local, inserida dentro de
marcos nacionais e tornando-se desterritorializada, cujo padrão produtivo se
estrutura pela fragmentação e especialização da produção, organizada em redes de
micro processos independes que se integram e se somam, permitindo que haja a
agregação de componentes elaborados e oriundos de diferentes territórios, assim
como a transferência do aparato produtivo de um local para outro, de acordo com as
necessidades da empresa e/ou das vantagens encontradas.
São resultados desse processo: a intensificação com a participação acentuada de
entes privados e, principalmente, dos indivíduos, que por meio das tecnologias de
transporte e comunicação, já não mais dependem de pessoas altamente
especializadas para agir; do ponto de vista das relações de trabalho, esses
procedimentos fazem com que trabalhadores de várias nacionalidades se juntem na
produção de um mesmo bem ou prestação de certo serviço, ainda que localizados
geograficamente em Estados diferentes, na maioria das vezes também de
nacionalidades diferentes, tratando-se da transnaciolização da prestação de
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trabalho; no aspecto financeiro, verifica-se a mobilidade e flexibilidade dos capitais
financeiros.
O cenário formado pela disseminação global da produção, dos mercados e das
finanças, aliados às novas tecnologias, enfatizam a interdependência entre os
sujeitos, atores e agentes das relações internacionais, diante de um ambiente
inóspito e volátil, imprevisível quanto às regras do jogo, norteado por interesses dos
agentes do mercado e das políticas econômicas vigentes. (SENNETT, p.24)
A pacificação de conflitos econômicos pode envolver partes distintas, órgãos
variados, pode realizar-se em determinados âmbitos, dar-se por meio de diferentes
meios e modelos, com a implementação de diversas medidas e, ainda, talvez como
quesito principal, deve ter a eficácia pretendida, a qual deve ser mensurada e
analisada.
Não se pode perder de vista que a solução desses conflitos sempre visa a paz, seja
ela política, econômica ou social, assim como deve promover o desenvolvimento
econômico e também os seres humanos como um todo.
A construção do sistema de solução de conflitos considera dois fatores essenciais às
relações internacionais: a confiabilidade e a segurança jurídica, associados à noção
moderna sobre a função do Direito, que se conecta a relação entre
jurisdicionalização de procedimentos e confiabilidade sistêmica, como busca da
estabilidade e previsibilidade das relações humanas, e a noção atual de jurisdição e
suas nuances a serem cobertas quando a ser aplicada na vida internacional - noção
de segurança jurídica.
A consciência da necessidade de um acordo internacional para a regulação de
condutas e solução de litígios, como forma de garantir confiabilidade, leva à
necessidade de evolução dos sistemas de solução de controvérsias no DI, com o
fenômeno da jurisdicionalização desses procedimentos.
Quatro tendências marcam estas transformações dos meios de soluções de
controvérsias: institucionalização, procedimentalização, jurisdicionalização e
universalização.
O fortalecimento do sistema internacional de solução de
controvérsias depende desse processo de jurisdicionalização e de criação de
normas de adjudicação, pois faz com que as normas internacionais adquiram mais
força impositiva, sendo menos dependentes da vontade dos Estados e passando a
valer por si só e garantindo maior automaticidade às decisões.
No âmbito privado, geralmente os organismos internacionais não criam mecanismos
de solução de controvérsias voltados a atender esse caráter das relações, sendo a
participação dos indivíduos ou empresas extremamente limitada, em regra, esses
instrumentos são voltados para os Estados-partes.
Com esse objetivo, (re)surgiram novas formas – chamadas alternativas, face aos
judiciários e ao direito aplicável escolhido pelas partes por meio de sua autonomia
da vontade, a recomendação tem sido pelo uso desses meios alternativos
(negociação e arbitragem), razão pela qual os Estados têm simplificado e unificado
as normas para seu uso e funcionamento.
Diante massificação e popularização da globalização houve o incremento das
relações internacionais e/ou transnacionais comerciais e contratuais privadas, se
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estabelecendo a tendência de não se limitarem mais às fronteiras nacionais outrora
impostas por razões logísticas ou de política externa dos países, construídas sobre o
paradigma do Estado nacional.
Revisitar esses conceitos se torna primordial quando se denota que a ampliação da
vida internacional também gera o aumento da litigiosidade e a existência de fatos
jurídicos prementes de apreciação e solução, demandas concretas que transbordam
os sistemas jurídicos nacionais, Nesse sentido, expõem Pozzatti e Ribas (2013) que
a complexidade da prestação jurisdicional na atualidade atua na construção do
sistema normativo internacional e ao mesmo tempo demanda por esse e que sua
efetividade se dá por meio da cooperação jurisdicional. Contudo, o que se percebe,
é que a construção do sistema normativo internacional se deu em descompasso
com a construção de mecanismos de efetivação da justiça transnacional, cuja
prestação ainda ocorre a partir de elementos de conexão e dos sistemas nacionais,
incapazes de atenderem à complexidade das novas demandas com conexão
internacional, proporcionando mais entraves, inclusive econômicos pela necessidade
de se comunicarem com sistemas jurídicos externos, tanto na busca e concretização
dos atos processuais como na implementação das decisões.
04. Conclusões
O modelo nacionalista não atende às demandas globalizadas onerando-as em
vários aspectos pela necessidade da cooperação jurisdicional, apontando a
necessidade de uma revisita, releitura, atualização e transformação nos referenciais
teóricos e práticos da jurisdição, das funções dos órgãos e estruturas ligados ao
exercício desta, extremamente arraigada ao conceito clássico de soberania e à
noção nacionalista, assim como a implementação de novos mecanismos de
atuação e auxílio à jurisdição transfronteiriça, proporcionando que a prestação
jurisdicional possa voltar a fazer frente às demandas da sociedade globalizada e a
garantir o acesso à justiça e à segurança jurídica.
05. Referências bibliográficas:
CRUZ. Paulo Márcio; BODNAR. Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do
estado e do direito transnacionais. Direito e Transnacionalidade. Paulo Márcio Cruz,
Joana Stelzer (orgs). 1ed., 2009, 2 reimp., Curitiba: Juruá, 2011.
FARIA, José Eduardo. A globalização econômica e sua arquitetura jurídica (dez
tendências do direito contemporâneo). Revista da Academia Judicial. a. I, n. 0, pp.
41-60, São Paulo: Conceito Editorial, 2010; Org: Academia Judicial, Disponível em:
http://acadjud.tjsc.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=8b54cf78-b1c0-4c02-8b9d63bcaf0807fa&groupId=10157. Acessado em 02/10/2013.
GORENDER, Jacob. Globalização, tecnologia e relações de trabalho, In Estudos
Avançados, 11 (29), São Paulo: USP, p. 311, 1997.
MUNIZ, Tânia Lobo. Reflexões sobre as relações internacionais globalizadas e as
relações de consumo. In: ARAÚJO JR, Miguel Etinger e KEMPFER, Marlene (orgs).
Estudos em Direito Negocial e relações de consumo, pp. 160 a 185, Barigui :Boreal
Editora, 2013.
ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

401

OLIVEIRA, Lourival José de & TERIN, Kátia A. Pastori. Capitalismo criativo:
transformações econômicas e a efetividade dos direitos humanos nas relações de
trabalho. Revista Jurídica Cesumar, v.10, pp.347 a 364, jul. dez., Maringá, 2010.
POZZATTI JR. Ademar, RIBAS DO NASCIMENTO, Valéria. Do pluralismo
constitucional à cooperação jurisdicional: os desafios para a prestação jurisdicional
internacional em um mundo cosmopolita. Revista Mestrado em Direito, Osasco, ano
13, n. 2, p. 185-212, jul-dez/2013.
SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. São Paulo: Record, 2006.
TRUBECK, David M. Transnationalism in the Regulation of Labour Relations: International
Regimes and Transnational Advocacy Networks. Law and Social Inquiry, Vol. 25, nº 4.
University of Chicago, 2000.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

402

TEORIA DO BEM JURÍDICO E SUPERPROTEÇÃO PENAL DO PATRIMÔNIO
LEGAL GOOD THEORY AND PENAL OVERPROTECTION OF PROPERTY
BRUNO CORTEZ TORRES CASTELO BRANCO
LUCAS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

Resumo: A população carcerária do Brasil, em seu grande espectro, é constituída
por indivíduos condenados por crimes patrimoniais, o que, sob o enfoque da
Criminologia Crítica, demonstra o olhar seletivo do sistema penal às classes
miseráveis. Para compreender essa ferrenha proteção do patrimônio e sua
sobreposição ante a própria dignidade do ser humano numa ímpia relação de troca
equivalente, imprescindível compreender o momento histórico no qual se dá a
escolha da prisão como mecanismo punitivo por excelência e o Direito Penal como
técnica e expressão legitimadora desse sociedade excludente. A teoria do bem
jurídico, inobstante tenha exsurgido num contexto de crítica pela descriminalização
de condutas penalmente irrelevantes, hodiernamente tem sido o principal
fundamento de uma sedenta força criminalizadora que explicitamente opõe
proprietários e não-proprietários.
Palavras-Chave: bem jurídico; seletividade penal; patrimônio.
Abstract: The prison population of Brazil, in its broad spectrum, consists of
individuals convicted of crimes against property, which, under the approach of Critical
Criminology, demonstrates the selective eye of the penal system to the impoverished
classes. To understand this fierce protection of heritage and its overlap against the
dignity of the human being in an unholy relationship equivalent, essential to
understand the historical moment in which is given the choice of prison as a punitive
mechanism par excellence and the Criminal Law as a technical expression and
exchange legitimizing this exclusive society. The theory of legal right, inobstante has
exsurgido amid criticism for the decriminalization of criminal conduct irrelevant, in our
times has been the main foundation of a thirsty explicitly criminalizing force that
opposes owners and non-owners.
Key words: legal good; criminal selectivity; property.
Introdução
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Criminalização é o termo que se usa para definir o processo de seleção de
um reduzido número de pessoas pelo poder estatal, impondo-lhes uma sanção
acaso não se submetam aos seus ditames. Essa seletividade, entretanto, não é
aleatória, sendo o produto da ação das agências que constituem o sistema penal.
No Brasil, havia mais de 548 (quinhentos e quarenta e oito) mil presos em dezembro
de 2012 sendo que, destes, 267.975 (duzentos e sessenta e sete mil novecentos e
setenta e cinco) apenas por crimes contra o patrimônio.
Para entender por que a criminalidade patrimonial é, de longe, a mais
perseguida pelas instâncias oficiais de controle, imperativo se faz compreender as
transformações operadas entre a Alta Idade Média e o início da Idade Moderna. O
século XV foi marcado pela piora nas condições de vida e a intensificação de
conflitos sociais, com a expulsão de camponeses do campo e a concentração
abundante de mão-de-obra apta ao trabalho. O feudalismo vai cedendo espaço a
uma nova modalidade de produção cuja locomotiva será o capital, superando a
produção para mera subsistência. O direito punitivo também muda de foco, pois se
antes a principal vítima era o Estado arrecadador de impostos, a ascensão da
burguesa tornou esta a principal vítima das novas ilegalidades alçadas à tutela penal
sob a forma de "bem jurídico".
Desenvolvimento
A privação de liberdade, cuja duração é determinada por uma sentença
judicial, é a forma específica pela qual o Direito Penal moderno concretiza o princípio
da reparação equivalente, valendo-se da inconsciente representação do trabalho
humano abstrato mensurável pelo tempo. A igualdade no capitalismo é medida pelo
trabalho, desconsiderando-se as desigualdades físicas e intelectuais de cada um,
quando na verdade, como lembra Marx, os indivíduos desiguais (e não seriam
indivíduos diferentes se não fossem desiguais) só podem ser medidos por uma
mesma medida sempre e quando sejam considerados sob um ponto de vista igual.
A sociedade capitalista é, antes de tudo, constituída por proprietários de
mercadorias. As relações sociais entre os homens no processo de produção
assumem um aspecto coisificado, em que a mercadoria conquista o seu valor
independentemente da vontade do sujeito que a produz, mas cuja realização desse
valor no processo de troca pressupõe um ato voluntário e consciente. Se o vínculo
social apresenta-se, por um lado, como valor de mercadoria, por outro surge como
capacidade do homem de ser sujeito de direito.
Uma vez que a teoria do contrato social, depois da Revolução Francesa,
afigurou-se como um ideal defendido apenas por um grupo particular (partido dos
liberais), não era mais cientificamente viável tê-la como fundamentação da teoria da
lesividade social. A superação desse paradigma foi realizada pela teoria de proteção
a bens de Birnbaum em 1834, posteriormente revisada pela teoria do bem jurídico
de Binding, que vinculava o bem jurídico expressamente à valoração do legislador.
Lizst elaborou um conceito material de injusto, mas nunca o impôs contra o direito
positivo de modo a delimitar a atuação legislativa. Num contexto que urgia por
direitos humanos após a Segunda Guerra, Hans Welzel rematerializou a teoria do
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delito e atribui dupla função ao Direito Penal: o reforço dos valores ético-sociais e a
proteção de bens jurídicos, senda a primeira mais importante que a segunda, mas
não definiu, todavia, o que é e quem decide o que seja socialmente relevante.
Diante da incapacidade de uma formulação positiva de quais bens seriam
penalmente relevantes, Claus Roxin desenvolve um modelo de legitimidade
negativa com a intenção de fazer exatamente o contrário: determinar quais condutas
não deveriam ser tipificadas por não agredirem o livre desenvolvimento do indivíduo.
Assim, são ilegítimas aquelas criminalizações de autolesões ou autoexposição a
risco; as que atentem contra os direitos humanos; as da mera violação de preceitos
morais ou de sentimentos; as que apenas delimitam a finalidade da lei; assim como
as leis dotadas de eficácia meramente simbólica.
A doutrina, inclusive a brasileira (Juarez Tavares, Nilo Batista, Busato, Régis
Prado, Luiz Flávio Gomes, Paulo Queiroz, etc), tem considerado a teoria do bem
jurídico hábil a limitar o poder punitivo estatal, na medida em que a justificativa da
incriminação de condutas estaria condicionada à lesão de "bens jurídicos".
Saavedra chega mesmo a acreditar ─ ou mais precisamente se autoiludir ─ que o
poder punitivo garante a todos o reconhecimento de seu igual valor, sem privilégios
ou exceções, e que os bens jurídicos seriam os interesses fundamentais a serem
protegidos para garantir tal reconhecimento.
Ocorre que a orientação burocrática da criminalização secundária é a
pessoas desprovidas de acesso ao poder e cuja (falta de) educação só lhes permite
realizar delitos toscos, facilmente detectáveis, ao contrário dos que são cometidos
em gabinetes hermeticamente fechados e impenetráveis pelo mundo externo.
Ademais, o indivíduo vai introjetando o papel que é constantemente atribuído ao seu
estereótipo e, assim, faz exatamente o que os outros esperam dele. Logo, tem-se
que o processo de criminalização envolve menos a prática delitiva em si e mais a
imagem socialmente distorcida de pessoas que não se adequam ao modelo padrão
e, consequentemente, às expectativas do todo - se pobre, negro e maltrapilho, então
propenso ao delito.
Parte-se, então, do pressuposto de que a criminalidade está vinculada às
pessoas das classes mais baixas e que, portanto, a pobreza e a ausência de
educação formal seriam causas do crime. Esta concepção bastante difundida no
senso comum é, entretanto, completamente falaciosa, pois são tais fatores que, em
conjunto com o sistema penal, condicionam a prática de ilícitos e sua criminalização,
em detrimento das outras classes que também praticam delitos rotineiramente, mas
o fazem com refinamento, em espaços difíceis de serem descobertos e fáceis de
escapar das agências penais.
Uma sociedade que é coagida, pelo estado das suas forças produtivas, a
manter uma relação de equivalência entre o dispêndio de trabalho e a remuneração
sob uma forma que remete à troca de valores-mercadorias será coagida igualmente
a manter a forma jurídica. Isso é o que justifica a recorrência a uma doutrina
legitimadora do direito penal, como é a teoria do bem jurídico, como instrumento
para se evadir da própria lógica punitiva interna, posto que apenas quando restar
superada a ideia de retribuição equivalente é que se poderá afinal prescindir da
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absurda mensuração da gravidade de um delito pela troca da liberdade por meses
ou anos de prisão.

Conclusão
A aplicação seletiva do direito penal não só reflete as desigualdades
existentes como também as produz e reproduz. O cárcere atua como superestrutura
necessária à manutenção da verticalidade dentro da sociedade de modo a impedir a
ascensão dos estratos mais baixos e, simbolicamente, punir comportamentos ilegais
para coibir a ocorrência de outros. A teoria do bem jurídico e seu intento redutor do
poder punitivo estatal a partir da Dogmática Penal continua a fechar os olhos para a
gestão diferencial de ilegalidades e a fomentar o encarceramento em massa da
pobreza.
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UMA BREVE ANÁLISE DOS BENEFICIOS ECONOMICOS DA ÉTICA E
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A BRIEF ANALYSIS OF THE ECONOMIC BENEFITS OF ETHICS AND
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
LUÍS FERNANDO TICIANELLI
MARLENE KEMPFER
Resumo: Contemporaneamente, as empresas e suas atividades e práticas
negociais conexas são de suma importância para o desenvolvimento
socioeconômico dos Estados. São inúmeros os agrupamentos empresariais com
sedes em diversos países. Dessa forma, a atividade empresarial se faz presente em
todos os âmbitos da economia e representa uma realidade irrevogável. Sob essa
perspectiva, a função social decorre do desenvolvimento das políticas sociais e da
globalização do mercado. Assim, as empresas passaram a se preocupar com a
transparência de suas ações e transações, prezando pela ética máxima e bem estar
de seus funcionários e os benefícios econômicos que isso lhes trariam.
Palavras-chave: globalização;
transparência; função social.

responsabilidade

social;

ética

empresarial;

Abstract: Contemporaneously, the companies and their activities and business
practices are extremely important for the socioeconomic development of the States.
Many are the business grouping with head offices in several countries. This way, the
business activities are present in every aspect of economy and represent an
irrevocable reality. From this perspective, the social function arises from the
development of social policies and market globalization. Therefore, the companies
started to concern about the transparency of their actions and transactions, valuing
for ethics and welfare of their employees and the economic benefits that it would
bring of them.
Key-Words: welfare; social policies; ethic; business practices; market globalization
Introdução
O trabalho em pauta busca tecer análise sobre o desenvolvimento da ética e da
responsabilidade social empresarial em face dos benefícios econômicos por eles
causados.
A evolução histórica do conceito e da prática da ética empresarial é extremamente
recente, tendo se estabelecido principalmente durante o século XX, considerando
que as maiores mudanças foram acontecendo especialmente a partir dos anos
1950.
Até a década de 1950 alguns acontecimentos como o estabelecimento de leis
trabalhistas em vários países – inclusive o Brasil -, com a observância dos direitos
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elementares dos trabalhadores (salário mínimo, férias, descanso semanal
remunerado, alimentação, saúde) e lutas em pro dos direitos civis e um tímido início
de atividades em prol da defesa do meio-ambiente podem ser considerados os
grandes avanços no tema ético.
Já na década de 1970 foi possível presenciar um crescimento do interesse público
nas questões organizacionais, consequentemente, esforços acadêmicos surgem no
intuito de definir esse fenômeno. Durante esse período, questões importantes
ganharam destaque como a segurança de produtos, a preservação do meio
ambiente, cartéis ou a publicidade enganosa, alertando o grande público da
necessidade de se cobrar das empresas um comportamento mais correto e justo em
relação à sociedade. Como exemplo desses movimentos, tem-se a Conferência de
Estocolmo realizada em 1972, a qual foi à primeira atitude mundial de tentar
organizar as relações do Homem e do Meio Ambiente.
À frente, a partir da década de 80, a ética empresarial passou a ser associada ao
conceito de Responsabilidade Social, visto que são termos afins no que tange seus
objetivos e finalidades, mas constituem conceitos diferentes, já que
Responsabilidade refere-se às obrigações assumidas pelas empresas junto à
sociedade, com o intuito de socializar os efeitos positivos da sua atuação juntamente
a comunidade que a acolheu e, numa visão mais ampla, estender essa atuação
relativamente à própria humanidade.
Foi sob esse Prisma que surgiu na América Latina, pela primeira vez, a preocupação
com a ética das empresas. Destarte, através de esforços isolados empreendidos por
pesquisadores e professores ao lado de subsidiárias de empresas multinacionais em
toda a América Latina foi realizado, no Brasil, o I Congresso Latino-Americano de
Ética, Negócios e Economia, em julho de 1998. Nessa ocasião, foi possível
conhecer as iniciativas no campo da ética nos negócios, semelhanças e diferenças
entre os vários países, especialmente da América do Sul.
Foi através desses atos que começou a surgiu o conceito de empresa competente,
ou seja, empresa competente é a empresa ética.
“Uma empresa competente é a que tem consciência ética, expressa
pelos valores existenciais que compõe sua identidade cultura. Essa é
a força que a mantém como uma organização de qualidade, através
da qual projeta sua imagem publica.” (GOMES DE MATOS, 2013)

Com a expansão da globalização, surgiu a preocupação empresarial em se
apresentar competente perante a sociedade. Desse modo, passou-se a elaborar
normas de conduta com embasamento ético, visando uma produção mais clara e
transparente. Como resultado, as empresas começaram a objetivar mais a qualidade
de vida de seus empregados, surgindo então o que chamamos de Responsabilidade
Social Empresarial a qual deseja, claramente, o bem estar de seus funcionários e
colaboradores.
O conceito de Responsabilidade Social Empresarial foi utilizado no Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável em 1998, estabelecendo
que “se trata de comprometimento permanente dos empresários de adotar um
comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando
simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da
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comunidade local e da sociedade como um todo”. São ressaltadas nesse momento,
a seriedade da ética e a transparência nas relações com todos os seus públicos, a
preservação do meio ambiente, o respeito à diversidade e a promoção da redução
das desigualdades sociais.
Uma empresa ética, limpa e transparente só têm a acrescentar a economia de um
país, pois, ao agir sob tal conduta crimes como corrupção, improbidade, e outros,
são evitados e, consequentemente, produzem uma cultura econômica mais limpa.
Desenvolvimento
A ética na empresa surgiu em um momento em que as preocupações pela lisura das
transações se tornaram fator chave no mercado globalizado.
Com o acirramento das leis em vários países e, juntamente, o combate à corrupção
de maneira global, as gigantes do mercado começaram a se preocupar não só com
o modus operandi da atuação de seus funcionários e como eles estavam exercendo
suas funções, mas também se eles detinham uma qualidade de vida razoável, pois a
possibilidade de um funcionário ser anti-ético dentro dessas condições é mínima.
Dessa forma, como a atividade empresarial se faz presente em todos os ramos da
economia de um país, a função social surge, em harmonia com ética, como dever
jurídico, a ser atendido pelos agentes econômicos quando no exercício da atividade
empresarial.
“Vivencia-se, então, momento de valorização à ética empresarial,
conceito para o qual é de fundamental importância os estudos
desenvolvidos por Adela Cortina. A atuação empresarial socialmente
responsável se verifica quando a empresa atua de forma ética, indo
além dos deveres legais decorrentes da função social
constitucionalmente imposta.”(LEAL JUNIOR,2012)

Partindo disso, é que se defende a responsabilidade social empresarial, dever de
atuar eticamente e retribuir à sociedade pelo fato de viabilizar sua atividade. É
crescente o número de empresas que optam por ir além de seus deveres jurídicos,
entendendo possuir um papel maior no cenário social.
“O investimento empresarial em serviços que, em última análise,
seriam de incumbência do Estado, ocorre tanto diretamente, com a
empresa criando fundações ou organizações sem fins lucrativos –
Terceiro Setor empresarial – com o intuito de realizar esses escopos,
quanto indiretamente, com a ajuda de custo, fornecimento de capital,
estrutura logística e pessoal – como, por exemplo, no incentivo de
empregados a trabalhar como voluntários – em organizações nãogovernamentais e sem fins lucrativos” (SOUZA, 2010)

Um projeto de responsabilidade social só traz conseqüências positivas para a
sociedade, e para a empresa, se for realizada de forma legitima. Um programa de
responsabilidade social se for bem elaborado pela empresa estabelecendo
princípios ambientalistas como o uso de materiais reciclados e promoção da
diversidade no local de trabalho podem trazer diversos benefícios sociais. Dessa
forma, o rol de possibilidades para que o empresariado atue em conformidade com o
ideal ético e de responsabilidade social em prol de seus funcionários é enorme
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“... embora não se encontre no rol de seus deveres jurídicos, por
meio da responsabilidade social, podem as empresas colaborar com
a efetivação dos direitos sociais, tais como: i) direito à saúde,
proporcionando oportunidade de acesso aos planos de saúde aos
seus empregados e familiares; contratando profissionais da saúde
para prestar serviços, especialmente de conscientização para a
prevenção, a seus funcionários e famílias; ii) do direito a um meio
ambiente sadio, utilizando-se, no processo produtivo, de “insumos
verdes”; praticando a separação de lixo; destinando recursos a
projetos de despoluição de rios e mananciais; iii) do direito à
alimentação, em programas de educação alimentar, apoio as
iniciativas comunitárias de qualidade alimentar em creches,
custeando refeições cujo ingredientes sejam adquiridos de
programas comunitários para fomentar a ideia de economia verde
local; iv) direito à educação, investindo no acesso e aprimoramento
do conhecimento de seus empregados e familiares; v) direito aos
benefícios da cultura, fomentando a identidade regional por meios
das diversas formas de manifestação que são teatro, musicas,
danças, revitalização de espaços históricos”(LEAL JUNIOR,2012)

Partindo de uma análise superficial chega-se a conclusão de que o empresário ao
agir assim e, oferecer tamanhos benefícios aos seus funcionários e colaboradores
não estaria lucrando, todavia, uma atuação empresarial guiada na responsabilidade
social, acaba por trazer retornos positivos ao agente econômico. Trata-se do
“retorno social institucional”, que ocorre com o reconhecimento público e,
consequentemente, valorização da empresa por agir seguindo o aludido modelo.
É importante frisar que a responsabilidade social empresarial é, primeiramente, uma
atitude que reflete a ética da empresa. Portanto, tendo em vista a busca por uma
contínua melhoria, já existem normas que norteiam as atividades da empresa dentro
de um gerenciamento ético e social, é o caso da nova Lei de Anticorrupção
Empresarial, lei 12.846/2013, a qual atribui a responsabilidade objetiva da empresa
pelos atos cometidos por seus funcionários e colaboradores, ou seja, o diploma legal
vem como uma força coercitiva incentivando as empresas ao agir ético.
Conclusão
A responsabilidade social é o modo de pensar e agir eticamente de uma relação
interpessoal. Assim sendo, no universo empresarial, a responsabilidade social pode
ser traduzida como um princípio ético, aplicado à realidade através de uma gestão
que leva em consideração as necessidades e opiniões dos diferentes stakeholders,
isto é, dos públicos envolvidos ou impactados pelo negócio das empresas: clientes,
funcionários, acionistas, comunidades, meio ambiente, fornecedores, governo e
outros. Tal noção de responsabilidade e ética contribui de forma decisiva no
mercado econômico, pois além de contribuir para um melhoramento social de seus
funcionários e envolvidos com suas atividades direta e indiretamente, contribuem
com o próprio motor econômico, visto que proporciona uma ascensão social, mesmo
que mínima, para seus envolvidos e, fomenta o mercado de consumo. Além do
mais, incorpora de vez a ideia de que as organizações devem atuar para atingir um
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objetivo alinhado aos desejos da sociedade, objetivando a concretização das metas
assumidas na Rio +20.
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WRONGFUL BIRTH E WRONGFUL LIFE ACTIONS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO
AFFAIRE PERRUCHE

WRONGFUL BIRTH AND WRONGFUL LIFE ACTIONS: A CRITICAL ANALISYS
OF THE AFFAIRE PERRUCHE

EDGARD RODRIGUES ROCHA JUNIOR
PROFª. DRª RITA TARIFA ESPOLADOR

RESUMO: O presente trabalho tratará das ações por wrongful birth e wrongful life
através de uma análise crítica de um dos mais emblemáticos casos que versam
sobre a reparação de danos médicos nos tribunais franceses. Trata-se do Affaire
Perruche, pelo qual Nicolas Perruche pleiteia a perda de uma chance de não-existir
enquanto sua mãe, Josette Perruche, demanda pela perda de uma chance de
aborto.
PALAVRAS-CHAVE: wrongful action; wrongful birth action; wrongful life action;
perda de uma chance; Nicolas Perruche.
ABSTRACT: The current work will treat about wrongful birth and wrongful life actions
through a critical analysis of one of the most iconic cases that cover the repair of
medical harm in the French courts. This is the Affaire Perruche, which Nicolas
Perruche pleads

the loss of a chance of non-existing while his mother, Josette

Perruche, demands for the loss of a chance of abortion.

KEY-WORDS: wrongful action; wrongful birth action; wrongful life action; loss of a
chance; Nicolas Perruche

INTRODUÇÃO
Dentro do instituto a perda de uma chance, que consiste na reparação de um dano
patrimonial decorrente de uma chance perdida, algumas problemáticas vêm à tona
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representadas pelas ações de wrongful birth e wrongful life. Uma ação por wrongful
birth (nascimento injusto), é aquela impetrada, por exemplo, pelos pais que, na
oportunidade de interromper uma gravidez para se evitar dar à luz a um filho com
problemas congênitos, não o fazem, por desconhecimento do fato, devido a um erro
médico. A ação por wrongful life (vida injusta), em muito se assemelha com a de
wrongful birth, a exceção dá-se perante o autor da ação. Neste caso, a ação não é
mais figurada pelos pais e, sim, pelo filho que reclama viver uma vida penosa. Por
causa das diferentes sequelas inerentes às deficiências congênitas, é comum aos
pais, quando acionam a justiça alegando wrongful birth, representarem o filho,
quando incapaz, em uma ação por wrongful life. À luz da experiência francesa, o
presente trabalho buscará analisar o intrigante Affaire Perruche que é considerado
um marco no tocante às ações por wrongful birth e wrongful life, pois relata a história
de um infante que, representado por seus pais, reclama a perda de uma chance de
não nascer.

WRONGFUL BIRTH E WRONGFUL LIFE ACTIONS: O DANO DECORRENTE DO
NASCIMENTO E DA VIDA INJUSTA
A francesa Josette Perruche, durante a quarta semana de sua segunda gestação,
contraiu rubéola de sua filha primogênita e, preocupada com sua gravidez, procurou
um médico para que fosse aferido se o feto também teria sido afetado pela doença.
Caso o fosse, Josette deixou clara sua intenção de interromper a gravidez.
Entretanto, o médico, munido dos exames laboratoriais, disse que tudo estava bem
com o bebê e que Josette poderia, sem maiores problemas, dar à luz a criança.
Assim, no dia 14 de janeiro de 1983, nasceu o menino Nicolas Perruche. Tempos
mais tarde, o garoto passou a apresentar graves problemas neurológicos, além de
surdez, cardiopatias e deficiência intelectual. Obviamente, um erro de diagnóstico
havia ocorrido e, a partir de então, a família Perruche passou a travar diversos
conflitos pelos tribunais franceses. Levando-se em consideração a wrongful birth
action, poder-se-á discutir se o nascimento de Nicolas poderia ser considerado um
dano. O nascimento de Nicolas, per si, não configuraria um dano nem aos pais, nem
à criança. Entretanto, no momento em que ocorre uma negligência por parte do
médico em diagnosticar o feto corretamente, este mina as possibilidades de Josette
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Perruche findar sua gravidez e, assim, evitar futuras despesas financeiras inerentes
à condição física de seu filho. Por isso, uma indenização na importância de
$250.000,00, relativo aos custos que teriam com Nicolas, foi concedida aos pais pela
justiça francesa (LYSAUGHT, 2002, p. 165). Deste modo, comprova-se que Josette
Perruche, de fato, perdera uma oportunidade de realizar um aborto, ou, assim
interpretado juridicamente pela Cour de Cassation, a chance de se evitar prejuízos
futuros. Outra problemática sobre o Caso Perruche repousa sobre o pleito por
wrongful life, pelo qual Nicolas figura como autor. Representado por seus pais, uma
vez que este é considerado juridicamente incapaz, Nicolas reivindica reparação de
danos por viver uma vida injusta. Em outras palavras, dessuma-se que a vida de
Nicolas, mesmo que injusta, é pior que a não-existência. Este fato gera um grande
entrave jurídico e filosófico, pois a vida injusta de Nicolas é decorrente, senão, de
sua condição excepcional de existência. Como já se provou, a deficiência fora
causada quando Nicolas estava no útero de sua mãe, destarte, não se pode dizer
que há nexo de casualidade entre a negligência médica e a deficiência de Nicolas.
Desse modo, o único meio pelo qual poderia ser evitado a wrongful life seria se não
houvesse um nascimento. Portanto, o único meio de se satisfazer o pleito de Nicolas
seria evitando sua doença e o único modo disso acontecer seria por meio do aborto.
Nicolas então vislumbra uma indenização não somente por levar uma vida sofrível,
mas, outrossim, pela perda de uma chance de não ter existido. Casos como o da
Família Perruche são importantes para que cada um repense sua noção pessoal de
injusto. E o caso aqui estudado está tomado por todo tipo de injusto. Muitos poderão
condenar a atitude de uma mãe que opta por abortar e, de fato, muitos condenaram
Madamme Perruche enquanto ela buscava a reparação por ter perdido a chance de
abortar seu filho caso este pudesse ter alguma deficiência. Porém, qual é a mãe que
quer ver o filho atraindo olhares melancólicos e resignados por onde passa? Não há
que se condenar Josette Perruche por querer não dar a luz a uma criança que,
inevitavelmente, atrairá sobre si o que mais há de nefasto e maldoso no homem, que
é o preconceito contra aquilo que se destoa da dita “normalidade”. Josette fora
vítima antes mesmo de ter a chance de abortar perdida. Sua vontade fora
corrompida quando, por medo da imposição de uma sociedade que sente espécie
em conviver com aquele que é diferente ou que sofra algum tipo de limitação, não
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viu outra opção que não a de praticar um aborto. Esse é o mal inerente a um mundo
em que a dinâmica não é fruto da qualidade, mas sim da velocidade em receber,
transmitir e absorver informação. E, provavelmente, em seu interim, Josette sabia
que seu filho iria sofreria do estigma por não se adaptar a este modo de vida
cosmopolita. É por este motivo que não se pode dizer que seu pleito pela perda da
chance de abortar é injusto: a mesma sociedade que a condenou é a mesma que,
veladamente, condena a condição excepcional da vida de Nicolas. Neste sentido,
acerca do preconceito contra pessoas com deficiência, corrobora JOÃO RIBAS (p.
27.):
“(...) os que encaram a vida como um conjunto de
possibilidades a serem experimentadas, sabem que a
deficiência pode ser uma delas, e não necessariamente a mais
pavorosa. Experimentando-a com intrépida intensidade, a
deficiência será um dos parâmetros mais importantes e
criativos daqueles que com ela convivem. Será a condição de
criar e recriar a vida a cada passo e a cada momento”.
Este preconceito é, pois, o problema criticado. No que toca à wrongful life, a vida de
Nicolas Perruche é injusta somente para quem o vê como algo antinatural e amorfo.
As pessoas são frutos de suas próprias convicções e preconceitos e, por isso, é que
geralmente nasce a aversão contra pessoas que possuem alguma deficiência.

CONCLUSÃO
GODOY (2007, p. 04) cita o poeta João Cabral de Melo Neto, ao expressar o
julgamento da mais alta corte francesa a qual imputou uma “resolução de morte para
uma criança que foi trazida à vida”. Por não pensar, falar, escutar e ouvir do mesmo
modo que a maioria das pessoas em virtude de suas limitações, a sociedade poderá
se inclinar em entender que a vida de Nicolas é uma vida demasiadamente injusta
de ser vivida. Independentemente de a vida ser encarada como dádiva ou como
flagelo, a triste realidade das ações por wrongful life e por wrongful birth, é que,
inevitavelmente, uma história triste as acompanha. Realmente, do nascimento do
garoto Nicolas e com as sequelas que a doença lhe impuseram, um dano de ordem
econômica fora causado aos seus pais, Sr. e Sra. Perruche, vez que a vontade em
não dar continuidade a uma gravidez que pudesse gerar uma criança enferma fora
violada. Entretanto, a wrongful birth há de ser sopesada, pois sua existência deriva
de presunção evidentemente preconceituosa. Talvez, dizer que alguém não deveria
ter existido seja uma das piores formas de se ofender a dignidade de alguém, pois
existem várias pessoas que, nas dificuldades da vida excepcional, encontram toda a
grandeza de seu espírito e a real importância de uma chance de viver.
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A AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO SOB A ÓTICA DO FIM
SOCIAL DA PROPRIEDADE

André Guilherme Dias Jorge; Felipe Mendes Tacla; e Prof.ª Daniela Braga Paiano
(orientadora)
A partir da revolução francesa, pelo belíssimo lema da “liberdade, igualdade e
fraternidade” foi consagrado o direito de todos a propriedade; porém, por meio do
liberalismo desenfreado, não se tornou possível a grande parte dos povos a
concretização de uma distribuição mínima de renda e da propriedade privada,
privilegiando-se apenas a alguns já detentores do capital, em detrimento da
coletividade.
A usucapião brasileira, por meio da Constituição Federal de 1988, deixou de ser
uma simples maneira de se adquirir a propriedade para ser um verdadeiro instituto
garantidor da funçao social da propriedade. Nosso Constituinte ao garantir o direito
de propriedade como cláusula pétrea do ordenamento brasileiro (artigo 5º, CF)
assegurou o acesso à moradia, tendo a usucapião como instrumento da realização
da função social da propriedade, determinando, desta forma, a segurança jurídica
para aqueles que atingem o prazo prescricional aquisitivo.
A prescrição aquisitiva, por ser uma forma originária de se adquirir a propriedade,
independe da vontade do antigo dono, sendo instituto garantidor do direito
personalíssimo - e fundamental - à propriedade. Tem-se como a posse direta por
determinado período de tempo, não sendo "adquirida de alguém", como afirma
Pontes de Miranda, na usucapião o fato principal constitui-se na posse, para,
originariamente, se adquirir, não de alguém, sendo até mesmo possível que o novo
direito tenha se iniciado antes do perecimento do antigo, sendo que este acaba
suplantado pelo novo.38
Desta forma, mesmo que sobre determinado bem recaiam garantias como a
hipoteca, a usucapião, por ser originária, possui o poder de transpassar a garantia,
tornando o bem livre pelo decurso do prazo prescricional aquisitivo.
Palavras-Chave: Usucapião; hipoteca; função social da propriedade.
38

Pontes de Miranda, 1958, t. XI, p. 117
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A AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS POR USUCAPIÃO39
Letícia de Menezes Batista

Conceituado como a aquisição de propriedade de bens móveis e imóveis através da
posse transcorrida em determinado lapso temporal, o usucapião também
denominado de prescrição aquisitiva, possui óbice em relação aos bens de natureza
pública, respaldado no instituto da supremacia do interesse publico em detrimento
do particular, o qual é consolidado através do artigo 183, §3, da Constituição
Federal. Questiona-se, porém, a legitimidade de tal princípio frente ao direito
fundamental da função social da propriedade, resguardado no artigo 5 da
Constituição Federal, além dos limites de influência da função social da propriedade.
Insta determinar a classificação dos bens públicos, em acordo com a finalidade a
que são dirigidos, em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens de
uso dominical. Esta ultima categoria de bens possui caráter majoritariamente
residual, sem atribuição específica de uso, como terras sem destinação própria,
devolutas, podendo ser disponíveis. Referente à imprescritibilidade dos bens
públicos, a doutrina majoritária e a jurisprudência pátria, repulsam a possibilidade de
usucapir bens públicos mesmo que não cumpram sua função social. Em
contrapartida, a doutrina minoritária divide os bens públicos em bens formalmente e
materialmente públicos, os primeiros destituídos de função social e por isso, podem
ser alvos da prescrição aquisitiva. Insurge diante das divergências, a necessidade
de considerar que a Constituição da República não isenta os bens públicos do dever
de aplicação da função social da propriedade, instituída como direito fundamental
estabelecedor de critério interpretativo e de integração da Constituição e de todo o
sistema jurídico. Apesar das correntes interpretativas possuírem forte amparo
ideológico, é imprescindível analisar as particularidades dos casos em que se requer
propriedade por usucapião, visto a probabilidade do surgimento de questões de
ordem diversas e impactantes em esferas ambientais e sociais.
PALAVRAS CHAVE: Função social, propriedade, usucapião.

39

TRABALHO VINCULADO AO PROJETO DE PESQUISA “N. 8971 – A PROPRIEDADE
PRIVADA E SUA PROTEÇÃO AMBIENTAL”.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

420

A CRISE NO ABASTECIMENTO DE AGUA E A CARENCIA DE PROTEÇÃO
JURÍDICA

BRUNO TONDELLA MIGUEL
MARIANO ANTUNES DE MORAES

A falta de água, problema que assola diversas nações, inclusive o Brasil, começa a
atingir regiões onde antes esse problema não era sequer cogitado, chegando a São
Paulo, foco do presente resumo. A crise de abastecimento que atinge o Sistema
Cantareira, que segundo a Sabesp, responsável pelo fornecimento e gerenciamento
de água em São Paulo, abastece uma população de dez milhões de pessoas, de
diferentes cidades, chega a um dos momentos mais críticos, com a falta de água em
diversas partes do estado. O Governo e a Sabesp buscam soluções para a crise,
dando desconto na fatura do usuário que reduzir o consumo, cogitando o
racionamento, o uso de agua de outros sistemas e o rodízio de uso. Sobre este
tema, caminha a doutrina pela existência de uma sexta dimensão de direitos
fundamentais, que seria o direito à água potável. Tal ideia tem sido defendida por
Zulmar Fachin e Deise da Silva, na obra Acesso à Água Potável Direito Fundamental
de Sexta Dimensão. Nesta, é defendido, baseado em Canotilho, que mesmo não
positivados na Constituição, podem existir outros direitos fundamentais e que a
água, por sua indisponibilidade para a vida, equiparar-se-ia, dentro de uma lógica
complementar, aos demais direitos fundamentais de outras dimensões. Mesmo
diante do avanço da doutrina, inexiste documento internacional que estabeleça a
água como direito humano e/ou fundamental, nem mesmo a Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Fica evidente que da falta de preocupação com uma crise de
abastecimento de água, problema que parecia, há pouco, distante dos grandes
centros, desenvolveu-se uma sociedade displicente com o uso desse recurso, fato
que se evidencia, no Brasil, pela carência de regulamentação jurídica e positivação
constitucional.
Palavras-Chave: crise; água; direito; fundamental;
Referências:
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A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO E A RELAÇÃO DE
CONSUMO

CARLA BONOMO
PEDRO TEÓPHILO DE SÁ
Resumo
O presente projeto de pesquisa versa sobre a função social da empresa de
telecomunicações na relação de consumo. A pesquisa visa averiguar se o tele
atendimento fornecido pela empresa, atende aos direitos básicos do consumidor,
dentre os quais, o direito à informação estabelecida pelo Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (CDC), buscando analisar a função social da organização no
momento da prestação do serviço de telecomunicação. Ao disponibilizar o serviço, a
empresa necessita obedecer as regras estabelecidas pelo código consumerista, não
podendo, de forma alguma, contrariar as normas dispostas por este. Dentre os
princípios básicos do CDC, estabelece-se o direito à informação, projetado como
uma norma de ordem pública. A boa fé objetiva, estampada pelo atual Código Civil,
praticamente constitui uma cópia do CDC, e também deve ser observada. Outrora,
existia, no Diploma Cível, a liberdade privada no tocante a questão da contratação.
Recentemente, a liberdade privada foi, pouco a pouco, se dilapidando e, o valor
dado às relações contratuais passou a assumir preponderância. Pode-se, a par
deste contexto, dizer que, tanto o Código Civil, como o Código de Defesa do
Consumidor, passaram a dar maior importância à autonomia da vontade (no
contexto da autonomia privada), sempre com prevalência aos princípios pautados na
confiança entre as partes contratantes e ao equilíbrio da relação contratual. Desta
forma, é de considerar-se o CDC como norma fundamental, com aplicabilidade de
todos os princípios de ordem pública, fato notório no diploma consumerista, devido a
vulnerabilidade do consumidor, como tratado no presente trabalho. É preciso saber
se a empresa de telecomunicação, quando disponibiliza o serviço de tele
atendimento, se ela atende a legislação em comento e as regras da ANATEL, diante
da situação vivenciada na atualidade. Com isso se analisará se a empresa cumpre a
função social pautado na ação do gestor na organização.
Palavras-Chave: função social; empresa; teleatendimento; relação de consumo.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL.
Melissa Camargo Gonçalves.
A função social da propriedade está prevista na Carta Magna (artigo 5º, XXIII) como
um dos princípios da ordem econômica (artigo 170, III). Ela diz respeito à adequação
da propriedade à sua função social que, por sua vez, compreende direitos e deveres
que de certa forma cerceiam o uso do domínio ou posse de determinado espaço
sendo ele rural ou urbano. Desta feita, a função social da propriedade deve estar à
frente dos interesses particulares para suprir carências básicas de todos os
cidadãos. Com relação à propriedade rural, tal função é cumprida quando da
observância dos critérios elencados no artigo 186 da CF/88. Dentre eles nota-se a
“utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente”. Ademais, tem-se o artigo 225 da Constituição cujo teor é totalmente
dedicado ao ambiente. A legislação pátria possui diversos diplomas legais que
regulam o uso do ambiente de forma a atender a prerrogativa do desenvolvimento
sustentável e regulamentar as relações de apropriação e uso da terra. A estes
dispositivos soma-se o Código Civil, em especial seu artigo 1228 demonstrando ter
adotado a função sócio-ambiental para o exercício do direito de propriedade. Assim
sendo, a função social da propriedade rural é norteada pela extensa legislação
vigente. Depreende-se, portanto, que a função social da propriedade rural é atingida
quando atende, entre outros requisitos, a preservação ambiental.
Palavras-chave: função social, propriedade, meio ambiente.
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A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE PRIVADA

Gustavo Fialkowski de Oliveira
Daniela dos Santos Pereira
TRABALHO VINCULADO AO PROJETO DE PESQUISA “N. 8971 – A
PROPRIEDADE PRIVADA E SUA PROTEÇÃO AMBIENTAL” - orientação da Profa.
Daniela B. Paiano.

Conforme as discussões, em tempos atuais, sobre o equilíbrio ecológico, este foi erigido à
categoria de Direto Fundamental, expresso na Constituição de 1988. Pode-se afirmar que
a propriedade privada passou a ser relativizada e alguns dos seus elementos constitutivos
não são absolutos. Para o Direito Ambiental, o titular dela não sofre, apenas, uma
limitação no direito de usar e gozar de seus recursos naturais, como também possui
obrigações impostas pelo Estado com a finalidade de preservar o ambiente natural de sua
propriedade. Esta ideia caracteriza a função socioambiental da propriedade. Não há como
falar sobre proteção ambiental da propriedade privada sem falar sobre este princípio. A
partir dele, é possível definir que o uso e gozo da propriedade estão condicionados ao
bem-estar social. E o art. 225 da CF define o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como um direito social. Portanto, o proprietário rural ou urbano se submete ao interesse
difuso e não pode exercer o seu direito individual de modo ilimitado, devendo zelar pela
proteção e conservação do ambiente natural. Enquanto o urbano cumpre a sua função
socioambiental quando atende às exigências do plano diretor de sua cidade, o rural a
cumpre quando utiliza e aproveita de modo racional e adequado os recursos naturais
disponíveis, preservando-os. Outrossim, os demais princípios do Direito Ambiental devem
ser observados pelo proprietário, de modo a funcionalizar a utilização de sua propriedade.
Palavras-chave: função socioambiental; meio ambiente ecologicamente equilibrado;
propriedade privada.
Referências: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do
Brasil.
Brasília,
DF:
Senado,
1988.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /Constituicao/Constituicao.htm.
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 7. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011.
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A GENTRIFICAÇÃO, A FUNÇAO SOCIAL DA PROPIEDADE E O MEIO
AMBIENTE40
Raquel Bossan
PALAVRAS-CHAVE: Gentrificação; Função Social da Propriedade; Proteção
Ambiental

À luz da hodierna Constituição Federal, o conceito de moradia está intrinsecamente
ligado à função social da propriedade, e estas se aproximam da proteção ambiental,
sobretudo no âmbito dos espaços urbanos. O constituinte posicionou-se claro na
defesa de que “a propriedade atenderá a sua função social”, no artigo 5º, inciso
XXIII. No mesmo texto, diligente foi a redação ao exprimir a “função social da
propriedade”, art. 170, inciso II, referindo-se à propriedade privada e não obstante
consigna-se a proteção do meio ambiente, no art. 225.
Entende-se, tão logo, que o constituinte debruçou-se à garantia da propriedade
contemplando a sua função social, podendo esta ser invocada em situações
cotidianas dentro dos espaços urbanos, ou “meio ambientes artificiais”. Nesse
diapasão, é devido o estudo acerca de um recente fenômeno denominado
“gentrificação” (do inglês “gentrification”, do termo “to gentry”, traduzido como “bemnascido”).
Trata-se de processo de mudança imobiliária dentro dos perfis residenciais e
culturais, mormente nas grandes capitais. A “gentrificação” cinge-se,
necessariamente, da troca de um grupo por outro com maior poder aquisitivo em um
determinado espaço que passa a ser considerado mais qualificado do que
anteriormente.
Constata-se que esse processo promoveu a “higienização social” nos espaços
urbanos, ocasionando o “afrouxamento” das leis de zoneamento, tornando-as
demasiadamente permissivas; modificando o perfil socioeconômico das regiões,
potencializando as “cidades-modelo”, que desvalorizam o cenário ambiental das
cidades.
Assevera-se que grandes áreas verdes são desmatadas para a construção de
empreendimentos que preenchem a nova paisagem urbana e “ostracisam” as
classes mais desfavorecidas, produzindo a “hierarquia de lugares”. Em suma, a
“gentrificação” fere com os as garantias constitucionais da moradia, da função social
da propriedade e da proteção do meio ambiente.

¹ Trabalho vinculado ao projeto de pesquisa “N. 8971 – A Propriedade Privada E Sua Proteção Ambiental, sob a
orientação da Prof.ª. Doutoranda Daniela Braga Paiano.
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A JUSTIÇA SOCIAL NO NEOCONSTITUCIONALISMO
ANA CAROLINA SANTOS BONOME

Palavras-Chave: Estado Democrático; Justiça Social; Neoconstitucionalismo.

Com o advento do “Estado Social”, os Governos passam a intervir formalmente na
economia

e

nas

relações

privadas

dos

indivíduos.

Mesmo com todas essas propostas, o Estado social não conseguiu efetivar os
inúmeros direitos previstos e realizar a democratização econômica e social.
Nesse contexto, a Constituição consegue se aproximar ao ideal democrático,
fazendo então surgir uma nova forma de organização jurídico-política, inexistente até
então,

“o

Estado

Democrático

de

Direito”.

Essa nova concepção de constitucionalismo é denominada por muitos doutrinadores
como “neoconstitucionalismo”, que pode ser definido como um movimento jurídicopolítico-filosófico que modifica a concepção e interpretação do Direito e de sua interrelação com os demais sistemas sociais. É tentativa de garantia material de direitos
fundamentais para todos. O novo modelo constitucional é fruto de reivindicações
sociais

históricas.

No Neoconstitucionalismo, o poder constituinte originário volta a ser exercido com a
efetiva manifestação da vontade popular, compreendido em toda a sua pluralidade.
O Neoconstitucionalismo latino-americano propõe uma nova independência e a
criação de um Estado participativo e efetivamente democrático, como mecanismo de
garantia.
Sendo assim, tanto a ordem econômica, como a social devem ser desenvolvidas
como políticas públicas para a realização da justiça social, de acordo com os seus
ditames. Em outros termos, é a justiça social que se alinha a ordem econômica para
assegurar existência digna a todos.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

427

A POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO DESAFETADO QUE NÃO
CUMPRA SUA FUNÇÃO SOCIAL
DANIELA BRAGA PAIANO

A Constituição Federal garante ao particular a possibilidade de se ter propriedade
privada, mas para tanto, exige de sua parte um exercício funcionalizado. Pode-se
aferir tal condicionante quer da leitura do art. 5. Como dos arts. 170 e 186 do
referido diploma. Ou seja, falar em legitimidade de exercício da propriedade hoje,
requer que seu titular tenha condutas não apenas de caráter individualizante, mas
sim, pensando em um coletivo e em não prejudicar terceiros – como exemplo, o
respeito que se deve ter com relação ao direito de vizinhança. Todavia, essas
condicionantes vinham sendo exigidas tão somente do particular, já que os bens
públicos, conforme menciona a própria constituição, são imprescritíveis. Porém,
cumpre destacar, que dentre os bens públicos, podem existir aqueles que são
desafetados, de modo que, segundo uma tendência atual, caso esses não cumpram
com sua função social, também poderão ser usucapidos. Pode-se verificar, desta
forma, que a conduta socializante do direito de propriedade tem sido exigida não
apenas do particular, mas tal exigência tem se estendido também ao próprio Estado.
Foi o que ocorreu, a título de ilustração, em terras que pertenciam ao DER do
Estado de Minas Gerais, no qual alguns ex-funcionários pleitearam e venceram em
primeira instância, o direito de usucapir tal propriedade uma vez que estava
desafetada e não cumpria sua função social.
Palavras-Chave: função social; propriedade; usucapião; bem público.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO SOB A
ÉGIDE DOS DESASTRES NAURAIS

VINÍCIUS LUIZ REIS MÔNACO
DANIELA BRAGA PAIANO
A celeridade do processo de expansão urbana adquiriu maior relevância com o
diagnóstico dos efeitos severos e destrutivos emanados de eventos naturais, com
especial ênfase às chuvas torrenciais, potencializados devido à dinâmica
populacional irregular no solo urbano e da inércia na adoção de medidas destinadas
a coibir ou reduzir as repercussões nocivas oriundas da ocorrência de desastres
naturais. A constituição de centros urbanos alicerçados na perpetuação da
desigualdade social acarreta a segregação dos estratos menos favorecidos da
sociedade brasileira, tornando-os o receptáculo precípuo dos desdobramentos
danosos deflagrados pelos desastres naturais. Lobriga-se a fixação de moradias em
locais impróprios, como encostas íngremes e regiões alagáveis, formando
assentamentos precários, dentre outros efeitos, motivo pelo qual é possível
vislumbrar a responsabilidade dos entes estatais. Em consonância com a
jurisprudência, constata-se a caracterização da responsabilização estatal devido à
má gestão administrativa dos agentes políticos na política urbana, consubstanciada
na ausência de sistema de drenagem das águas pluviais e da fiscalização estatal no
sentido de impedir a ocupação em locais inadequados à habitação humana, bem
como a eclosão de diversos processos de erosão do solo acarretados pela
desmedida urbanização. Essas circunstâncias revelam a omissão da Administração
Pública estribada na culpa administrativa. Assim, este trabalho almeja debruçar-se
na discussão concernente à admissibilidade da responsabilidade extracontratual do
Estado pelos efeitos decorrentes de desastres naturais como consequência da
ocupação de determinados cidadãos em locais inapropriados.
Palavras-Chave: Direito ambiental; desastres naturais; responsabilidade estatal.
Referências:
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ACESSO A BANDA LARGA OU A BANDA ESTREITA? AS VIOLAÇÕES
FREQUENTES POR PARTE DAS OPERADORAS DE TELEFONIAS NAS
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET
IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS ILÍCITAS À LUZ DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE LONDRINA
ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA

Hodiernamente com a frequência do avanço tecnológico, a telefonia passa ser
extremamente popularizada, sendo um dos meios mais utilizados para a
comunicação entre as pessoas. Os serviços de internet oferecidos aos
consumidores são conhecidos como o de banda larga e de banda estreita. A
conexão de banda estreita disponibiliza ao usuário acesso à Internet a baixas
velocidades, de até no máximo 56Kbps (quilobits por segundo). O de banda larga,
conforme a União Internacional de Telecomunicações, define como a capacidade de
transmissão que é superior à 1.5Mbps (megabits por segundo), no entanto o Brasil
ainda não tem uma regulamentação que indique qual é a velocidade mínima para
uma conexão ser considerada de banda larga. Convencionou-se chamar banda
larga para velocidades acima de 56 Kbps, que é um verdadeiro descaso aos
usuários do serviço.
Na região de Londrina a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou
no seu último relatório, de agosto de 2014, que os acessos à banda larga fixa na
cidade de Londrina passaram de 153.289, na cidade de Cambé de mais de 16.959 e
na cidade de Ibiporã de mais de 7.338.
A Anatel estabelece um limite mínimo de velocidade aos serviços de internet, que as
prestadoras deverão garantir mensalmente, em média, 80% da velocidade
contratada pelos usuários. Ou seja, num plano de 5Mbps, a média mensal de
velocidade deve ser de, no mínimo, 4Mbps. A velocidade instantânea (aquela aferida
pontualmente em uma medição) deve ser de, no mínimo, 40% do contratado, ou
seja, 2Mbps.
No entanto, sabe-se que as operadores de telefonias, de maneira ilegal, oferecem
valores aquém dos mínimos aos consumidores, violando o Código de Defesa do
Consumidor e enganando clientes, sendo um dos motivos mais recorrentes de
reclamações junto ao Procon e a outros órgãos fiscalizadores.
Palavras-Chave: Internet; velocidade mínima; prática ilegal.
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“ACESSO EFETIVO À JUSTIÇA”

THAIS DEPIERI YOSHITANI
ORIENTAÇÃO: PROF. DR. FRANCISCO EMÍLIO BALEOTTI

A organização do Processo foi renovada a partir da 2° metade do século XX, tendo
em vista o esgotamento do Positivismo frente ao desejo de uma atuação jurídica
valorativa e por assim dizer, justa. Nesse contexto, tem-se reflexo do Direito
Fundamental de segunda dimensão, já que enseja atuação do Estado na proteção
de interesses sociais e coletivos, consagrando o “acesso à justiça” como corolário do
sistema jurídico igualitário. Dessa forma, considera-se o “acesso à justiça” como o
mais básicos dos Direitos Fundamentais, já que é instrumento de atuação do
cidadão que lhe garante a exigibilidade, respeito e cumprimento do Direito na defesa
daquilo que lhe é próprio. Ainda que uma garantia constitucional, o acesso efetivo à
justiça é dificultado por circunstâncias políticas, econômicas e sociais. Obstáculos
identificados como os altos custos processuais, a tutela de interesses difusos e a
dimensão da aplicação justa. Nesse viés, destaca-se três novas concepções sobre o
acesso à justiça, objetivando ultrapassar as barreias citadas e reunir as reais
condições para atingir a finalidade do Direito Processual. Desse modo, a 1º onda
propõe assistência judiciária aos pobres, caminhando para universalização da
proteção judicial, assim como a isenção das custas do processo e atuação do
Defensoria Pública. O distanciamento do interesse privado foi a preocupação da 2º
onda de acesso, tendo em vista a representação de interesses que transcendem o
indivíduo. Questionou-se as normas diretivas do processo, o papel dos juízes,
tribunais e legitimidade das partes, representando a flexibilização de conceitos
tradicionais. Por fim, a 3º onda é a síntese do aprimoramento das duas ondas
anteriores, conduzindo a atuação do processo enquanto realizador do Direito
Material. Entretanto, a efetividade que enuncia a última onda é muito mais ampla, já
que deseja a educação e conscientização sobre o Judiciário, atuando na advocacia,
consultoria jurídica e meios de resolução alternativos de conflito, prevenindo a
disputas e contemplando a participação social.
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Palavra-chave: três ondas; justiça; efetividade

BOA-FÉ NOS CONTRATOS DE SEGURO
ANA LÚCIA MASO BORBA NAVOLAR
Após a primeira grande guerra, com o subsequente surto de industrialização, houve
a majoração exponencial do número de acidentes. Tal fato motivou o aumento da
contratação de seguros, já que dessa forma havia mais tranquilidade nas
empreitadas, e não há dúvidas que isso continua até hoje. E, uma vez que o Código
Civil estabelece o princípio de boa-fé de observância obrigatória em todos os
contratos (art. 422), constata-se também sua relevância nos contratos de seguros, o
que justifica seu estudo. A boa-fé objetiva se expressa por várias fórmulas, entre
elas o dever de confiança e lealdade recíprocas, a consideração pelos interesses do
outro etc., por tais razões, cabe à Seguradora indenizar o segurado nos termos do
contrato quando da ocorrência dos danos decorrentes dos riscos por ela assumidos
e, de outra sorte, é função do segurado, no momento de aderir ao contrato, fornecer
todas as informações necessárias e precisas, já que, somente assim a seguradora
consegue calcular a correta probabilidade de que o sinistro (dano) ocorra e assim
estabelecer os devidos valores a serem pagos a ela (prêmio) para que assuma a
responsabilidade desse risco. Por tal razão, a não observância do dever de
informação e lealdade do segurado dá azo à rescisão do contrato ou à
desnecessidade de indenizar o sinistro, podendo ainda assim a seguradora cobrar
os prêmios vencidos. Ademais, há repercussões da violação da boa-fé nos contratos
de seguro na esfera penal, equiparando tais condutas ao crime de estelionato. Ante
o exposto, percebe-se que a boa-fé possui uma imprescindibilidade de tal forma nos
contratos de seguro que o Direito estabeleceu consequências severas para seu
descumprimento.
Palavras-Chave: Contratos; Seguro; Boa-fé.
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DIREITO À PROPRIEDADE E A INTERVENÇÃO ESTATAL VINCULADA

Washington Aparecido Pinto

A propriedade privada conforme esculpida na Constituição, possuí abrangência e
relevância que transcendem a própria esfera de direitos do titular, onde gera-se
impactos na esfera de toda a coletividade, sendo que o Estado deve buscar um
equilíbrio harmônico entre tal situação. Neste passo, o direito ao meio ambiente
equilibrado é igualmente tratado no âmbito constitucional, como direito fundamental,
que pode vir a se chocar diretamente com o direito à propriedade, por ser
transcendental. Outrossim, quando existir choque entre estes, com outros direitos ou
princípios previstos, dever-se-á buscar o bem e os interesses coletivos
primariamente, como forma de preservar os interesses difusos (meio ambiente). Em
verdade, que a propriedade privada consagra-se como uma verdadeira conquista ao
longo da história, entretanto, na nova conjuntura constitucional, sua utilização fica
vinculada a novos fatores e diretrizes, em especial aos fatores da proteção
ambiental. O Direito à propriedade deve pautar nos demais direitos intrínsecos à
toda coletividade, tal como o meio ambiente. Atualmente, a propriedade privada está
cada vez mais atrelada a uma espécie de atividade econômica, desde que,
considerando a mesma como forma de riquezas e renda. Desta feita, os princípios
esculpidos no art. 170, CF/88, possuem observância obrigatória, cuja imperatividade
é alicerçada na própria necessidade de conciliar o direito à propriedade com a
devida proteção ambiental. O Estado é um dos responsáveis por zelar e fiscalizar
esta atividade. Sob sua supervisão, e encapado pelo princípio da supremacia do
interesse público, a coletividade deve ter seu direito fundamental ao meio ambiente
equilibrado, tutelado de maneira efetiva, sob pena de responsabilidade civil por
omissão do Estado, na modalidade subjetiva.
Palavras Chave: Propriedade; Meio Ambiente; Responsabilidade Estatal.
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DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E SUA
PROTEÇÃO

Lanay Kyn Custódio da Silva Torres

Devido a importância do meio ambiente, o mesmo encontra respaldo no plano
internacional e nacional, pois é tido como um Direito Humano e Direito Fundamental.
Na Constituição Federal de 1988, ele encontra assento no artigo 225, e se classifica
como direto solidário fundamental de terceira dimensão. Portanto, todos passam a
ter direito a um meio ambiente sadio, fator essencial à qualidade de vida. Da mesma
forma, o direito à propriedade é de suma importância, tendo respaldo no art. 5º da
Constituição Federal. Conforme o inciso XXIII do referido artigo, a propriedade
privada deve observar o princípio da função social, que se não observado, justificará
a intervenção do Estado sobre ela. Tal intervenção, também pode ocorrer mesmo
que a propriedade cumpra a função social, e isso se dá com base na supremacia do
interesse público sobre o particular, de forma que ela só poderá ser feita por
necessidade pública, utilidade pública, ou por interesse social. É em respeito ao
interesse público, que o Estado intervém na propriedade privada, de forma a fazê-la
cumprir sua função social ambiental, mesmo que os elementos ambientais
pertençam a propriedade privada. Isso se verifica na imposição ao proprietário rural
do dever de manter ou recompor a vegetação em áreas de preservação permanente
e reserva legal, independente se foi ele o responsável pelo desmatamento. Quanto a
esses direitos, pode-se dizer que há conflitos de interesse público e privado, sendo
que para alguns há impossibilidade de observá-los concomitantemente, ainda mais
quando eles se relacionam com desenvolvimento econômico. Esses direitos deverão
ser ponderados em busca do que é melhor para a sociedade e é aí que o meio
ambiente terá mais peso, pois se entende que ele é bem de interesse público, o qual
interfere no princípio maior, a vida. O interesse público sobrepõe ao privado, o que
se justifica pela necessidade de preservar o meio ambiente para uma vida sadia das
presentes e futuras gerações.
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Palavras-chave: meio ambiente, propriedade privada, conflitos de interesses,
supremacia ambiental.
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DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS:
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU CONCRETIZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA?

CAMILA VIEIRA CASTRO
Dois posicionamentos de relevo no Superior Tribunal de Justiça abrem azo para
análise da possível sobrecarga ao credor e eventual desequilíbrio contratual. Tratase do adimplemento substancial e duty to mitigate the loss. No primeiro, se, a
exemplo de contrato de compra e venda, o comprador não paga as 5 (cinco) últimas
parcelas num universo de 30 (trinta), a resolução do contrato, prevista no artigo 475
do Código Civil se revela desarrazoada, o que impede sua concretização, sendo ao
credor possível a exigência de seu cumprimento ou a persecução das perdas e
danos. No outro caso, a tese alienígena do duty to mitigate the loss pretende a
imputação ao credor, que não atuou para minimizar os efeitos da quebra contratual,
o não direito de ser indenizado nesta parte, com relação aos danos que poderia ter
evitado. Ambas as posições têm como fundamento a boa-fé objetiva. A princípio,
poder-se-ia afirmar que há sobrecarga ao credor e desequilíbrio contratual na esfera
privada. Contudo, há que se analisar, igualmente, que justamente sob a ótica da
boa-fé objetiva, é que o credor como parte ativa também na conclusão do contrato,
não sendo apenas o que entrega o bem ou serviço e recebe o pagamento, por
exemplo, mas também aquele que contribui para a concretização do contrato, na
medida em que dentro do conceito de boa-fé objetiva alberga-se o de lealdade e
deve ser aplicada a todos os momentos do contrato, desde a fase pré-contratual.
Com a conduta contributiva, cooperativa e participativa do credor, exsurge,
igualmente, a observação ao princípio da função social do contrato, na medida em
que se torna livre de medidas extremamente formalistas.
Palavras-Chave: equilíbrio contratual; boa-fé objetiva.
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“FORMALISMO VALORATIVO NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO”

THAIS DEPIERI YOSHITANI
ORIENTAÇÃO: PROF. DR. FRANCISCO EMÍLIO BALEOTTI

O Direito e suas ramificações são entendidos como objetos da cultura. Assim, são
frutos das necessidades sociais, tendo função de regulamentar as condutas
humanas para garantir a convivência em sociedade. Nesse contexto, o Direito
Processual se preocupa em realizar, de maneira concreta, outros direitos, visto que
sistematiza a atuação do Estado, que investido pelo Poder Judiciário, concentra em
si o domínio para resolução de conflitos intersubjetivos. Dessa maneira,
desempenha a função jurisdicional por meio da criação das reais condições para
transposição do campo do “dever ser” ao “ser”, efetivando a materialização do
direito. O cumprimento da função do Estado-juiz se concentra na atuação do
Processo. Este instrumento existe para tornar real o procedimento normativo que o
Direito material legitima, seguindo as diretivas do Formalismo. Nesse diapasão, o
Formalismo é a estrutura de organização do processo, traça sua forma e conteúdo,
ao passo que delimita os poderes, determina as faculdades e promove a igualdade
dos sujeitos processuais. Entretanto, a super valorização do aspecto estrutural em
consonância com o Positivismo Jurídico, conduziu a rigidez formalística do processo,
transformando-o na forma oca, vazia e isenta de valorações. Desse modo, os
contornos das peças que dão forma ao processo são mais valorizados que o
conteúdo tutelado. Em contrapartida a esse cenário surge, sob a luz constitucional,
uma visão doutrinária que não deixa de seguir as exigências formais e é capaz de
conciliá-las com valores de natureza moral, política, econômica e cultural. Trata-se
do Formalismo Valorativo, que busca a união da estrutura concreta com abstração
principiológica. Por corolário, tem-se como reflexo dessa nova fase a incorporação
junto à Constituição das normas processuais, especificamente com a garantia do
Devido Processo Legal, como também a democratização do acesso à justiça e a
efetividade da tutela jurisdicional, tendo como fim último o encontro, na ordem social,
dos Direitos Fundamentais.
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Palavras-chave: Processo; Formalismo; Garantia
FUNÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA PROPRIEDADE PRIVADA

LÍGIA PRADO ROSOLÉM
PROFESSORA ORIENTADORA DANIELA BRAGA PAIANO
A Constituição Federal de 1988 destacou de forma abrangente a proteção ao meio
ambiente. O texto Constitucional define o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como direito de todos e lhe dá natureza de bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e a coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É no art. 225 que a
Constituição Federal outorgou nota de fundamentalidade ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Nestas condições, o mesmo dispositivo correlaciona-se
com outros valores fundamentais consagrados pela Carta Magna, como os direitos
sociais, individuais e coletivos, tais como o direito à vida, à função social da
propriedade e ação popular. No que concerne ao exercício e ao direito de
propriedade privada, a Constituição Federal, no seu art. 5º, diz que todos são iguais
perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à propriedade privada. Neste
sentido, José Afonso da Silva entende que a garantia constitucional da propriedade
está condicionada ao atendimento de sua função social, o que significa que o direito
não disciplina a propriedade, mas apenas regula as relações civis a ela pertinentes.
A função social consiste na atividade exercida no interesse não apenas do sujeito
que a executa, mas, principalmente, no interesse voltado a toda sociedade. Na
perspectiva ambiental, esta função volta-se para a manutenção do equilíbrio
ecológico enquanto interesse de todos, beneficiando a sociedade e aquele que a
exerce, implicando na repartição da responsabilidade de promoção do bem comum.
Nesta acepção a função social ambiental da propriedade privada, refere-se a uma
atividade do proprietário e do Poder Público, exercida, conforme o texto
Constitucional, como poder-dever em favor de toda a coletividade, que nada mais é,
que o próprio titular do direito difuso que é o meio ambiente.
Palavras-Chave: função social, propriedade privada, ambiente.
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O DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AO NASCITURO: UM OLHAR
ACERCA DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL PÁTRIA

VINÍCIUS LUIZ REIS MÔNACO
RITA DE CÁSSIA RESQUETTI TARIFA ESPOLADO

O termo inicial da personalidade civil no ordenamento jurídico pátrio, como é de
sabença, congrega ampla divergência doutrinária. Lobriga-se que o sustentáculo
precípuo da discussão da referida temática está estribada na disposição insculpida
no artigo 2° do Código Civil vigente, o qual estabelece a salvaguarda dos direitos do
nascituro desde a concepção. Neste diapasão, torna-se oportuno enaltecer a
existência de três vertentes teóricas destinadas a discorrer sobre a delimitação do
início da personalidade jurídica humana, quais sejam: a teoria natalista; da
personalidade condicional e a concepcionista. Embora persista certa controvérsia,
constata-se uma convergência de ideais, pois as referidas correntes doutrinárias
defendem que o nascituro, enquanto entidade humana concebida, porém inserida na
ambiência intra-uterina, de fato, titulariza alguns direitos. A simples circunstância da
permanência do vínculo biofisiológico entre o feto e o organismo materno, bem como
a consequente ausência de consciência acerca da lesividade do ato, não configuram
óbices intransponíveis capazes de afastar, de forma absolutista, a imputação de
dano moral ao nascituro. A legislação brasileira, em consonância com a
jurisprudência, estende seu manto protetivo ao ente humano ainda que situado na
fase preambular de seu ciclo vital, com o escopo precípuo de preservar seu status
dignitatis, consagrado na ordem constitucional e também os direitos personalíssimos
encartados do Codex civilista. Ex positis, o recorte teórico almeja debruçar-se no
direito de indenização por dano moral ao ser humano inserido ainda no meio intrauterino e, consequentemente, da titularidade de direitos personalíssimos por parte
do nascituro.
Palavras-Chave: Biodireito; personalidade civil; dano moral.
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O JOVEM NO DIREITO INTERNACIONAL A PARTIR DA CONVENÇÃO IBEROAMERICANA DE DIREITOS DA JUVENTUDE
GUILHERME AUGUSTO LIPPI GARBIN
ORIENTADOR: PROF. DR. GIOVANNE HENRIQUE BRESSAN SCHIVAON
A juventude é um segmento social plural e complexo, com real destaque na história
da humanidade, considerada referência de futuro e mudança, dessa sorte merece
atenção especial do direito internacional. A Convenção Ibero-americana de Direitos
da Juventude, promovida pela Organização Ibero-americana de Juventude,
organismo internacional, composto por 21 países (dentre eles o Brasil), confere a
juventude tal atenção, alçando os jovens à condição de sujeitos de direitos humanos
especiais. A Convenção é resultado de uma série de conferências realizadas pela
Organização Ibero-americana de Juventude. Configura-se como tratado de direitos
humanos, especializado em juventudes, dessa sorte, estipula quem é considerado
jovem (pessoas de 15 a 24 anos), confere aos jovens direitos especiais,
garantidores de seu pleno desenvolvimento e participação no meio social, bem como
aponta diretrizes norteadoras da atuação governamental nas políticas de juventude
realizadas pelos Estados-membros. O Estado brasileiro assinou a referida
convenção, contudo ainda não foi ratificada, assim sua aplicação não é feita no
território nacional. Nesse diapasão a Convenção Ibero-americana de Direitos da
Juventude vem como marco legal internacional dos direitos dos jovens, dando a
juventude uma nova perspectiva legal na comunidade internacional, em especial a
Ibero-americana, garantindo o desenvolvimento de uma juventude juridicamente
ativa, protegida e participativa da sociedade.
Palavras-Chave: convenção; ibero-americana; juventude.
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PERSONALIDADE CIVIL NOS CONTRATOS DO BIODIREITO
ISABEL SOARES DA CONCEIÇÃO

Diante das relações privadas complexas celebradas pelos indivíduos na atualidade,
os cenários jurídico e biotecnológico se conjugam, sendo que nessa conjugação o
biotecnológico por vezes precede o jurídico. Das muitas questões que emergem
disso, optou-se por estudar no presente trabalho a que diz respeito à personalidade
civil nos contratos do biodireito. Personalidade civil é instituto que ganha visibilidade
a partir da valorização da pessoa humana inserida no ordenamento jurídico por meio
do art. 5º da CF/88, o qual tem por fonte ética a dignidade da pessoa humana através dessa dignidade, a pessoa passa a ser vista como bem supremo, fim e
fundamento da ordem jurídica. Essa valorização deságua no Código Civil brasileiro
que, por sua vez, concede, no art. 2º, proteção aos direitos do nascituro e deixa
claro no mesmo dispositivo que a personalidade civil se inicia após o nascimento
com vida. Da interpretação literal desse dispositivo, concluem-se existentes dois
momentos caracterizadores da personalidade civil no biodireito. O primeiro momento
se dá antes do nascimento (quando ainda se usa a terminologia “nascituro”); o
segundo, a partir do nascimento. Quanto ao término/fim da personalidade civil, a
interpretação doutrinária é a de que uma vez que seu início decorre do nascimento
com vida, seu término/fim decorre da morte, quando a pessoa natural deixa de
existir (art. 6º CC/02). Mesmo com o fim da pessoa natural, e, por conseguinte, da
personalidade civil, perdura como efeito da valorização da pessoa humana a
proteção pós mortem da personalidade. A conclusão a que se chega quanto ao tema
personalidade civil nos contratos do biodireito é a de que este tem por fonte
subsidiária o direito civil, em razão do que há que se falar tanto na proteção da
pessoa (sujeito que nasce com vida), como na proteção do nascituro (sujeito que
tem potencial para nascer com vida).
Palavras-Chave: Biodireito; Direito Civil; Contratos do biodireito; Personalidade civil.
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RESERVA LEGAL

MANUELA FERNANDES VALENTE
PAULA BARBOSA DE GÓIS
ORIENTADORA: Professora Ms. Daniela Braga Paiano.
PROJETO DE PESQUISA: A Propriedade Privada e Sua Proteção Ambiental
A propriedade florestal possui três principais limitações: (I) as Áreas de Preservação
Permanentes; (II) as Reservas Legais; e (III) o corte somente com autorização do
Poder Público. A Reserva Florestal Legal é uma área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, excetuada e de preservação permanente, necessária ao
uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos e da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, cujo
percentual é definido em lei e varia conforme as peculiaridades ecológicas. A
legislação federal prevê quatro espécies deste instituto: (a) 80% da propriedade rural
situada em área de floresta na Amazônia Legal; (b) 35% da propriedade rural em
cerrado na Amazônia Legal; (c) 20% da propriedade rural em área de campos gerais
localizada em qualquer região do País; e (d) 20% da propriedade rural situada em
área de florestas ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais
regiões do País. Vale trazer a lume, ainda, que as principais características da
Reserva Florestal Legal são (I) a inalterabilidade relativa da destinação refere-se a
vedação de alteração de sua destinação nos casos de transmissão, a qualquer
título, ou de desmembramento da área, como ocorria antes de 1989; (II) o regime de
manejo florestal sustentável que permite a limitação da propriedade, mas não sua
inviabilidade por completo; (III) a gratuidade de constituição da Reserva Legal
Floresta devido ao fato de não caber indenização ao proprietário por parte do Poder
Público; e, por fim, (IV) a necessidade de averbação da Reserva Legal no Registro
de Imóveis. Portanto, este instituto visa a garantir a função social da propriedade,
bem como a sustentabilidade.
Palavras-Chave: Reserva Legal; Limitações da Propriedade; Reserva Florestal
Legal.
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VISTA BELA – MINHA CASA MINHA VIDA, UMA ANÁLISE À LUZ DO DIREITO À
MORADIA DIGNA E ADEQUADA

JUSSARA ROMERO SANCHES - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
ORIENTAÇÃO – MIGUEL ETINGER DE ARAUJO JUNIOR
Resumo: O presente estudo teve como objetivo uma reflexão sobre o Programa
Minha Casa Minha Vida – PMCMV e sua relação com a problemática habitacional,
sob a luz do direito à moradia digna e adequada. Como objeto, foi selecionado o
Residencial Vista Bela, construído na região norte da cidade de Londrina, Paraná. A
época de sua execução, considerado o maior campo de obras do programa no país,
com 2.712 unidades habitacionais. O desenvolvimento da pesquisa se deu em duas
etapas principais, a primeira concentrou-se na realização de um levantamento
bibliográfico sobre o tema, para localizar a discussão sobre a questão fundiária e
habitacional de um modo geral. Integrado à etapa da pesquisa encontra-se a
discussão sobre a construção e o desenvolvimento do conceito de direito à moradia
digna e adequada, no âmbito jurídico nacional e internacional, bem como a análise
das principais legislações que o abordam e regulamentam. O texto norteador foi
Comentário Geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que
aborda os elementos constitutivos do direito à moradia digna e adequada.
Internamente, a referência são os arts. 182 e 183 da Constituição e a Lei nº
10.257/2001, Estatuto da Cidade. A segunda etapa voltou-se para o levantamento
de material sobre o residencial, a fim de contrapor o modelo de empreendimento
desenvolvido pelo programa na cidade e os elementos constituidores do que se
entende por direito à moradia digna e adequada. Esta reflexão permitiu perceber
que, mesmo diante de avanços legais no sentido de se consolidar uma visão social
sobre a questão da moradia e da propriedade, a materialização da funcionalização
da propriedade encontra obstáculos sociais, econômicos e políticos. A concentração
fundiária e a condução da construção do espaço urbano de acordo com interesses
econômicos individuais são aspectos que ainda marcam a construção da cidade de
Londrina.
Palavras-Chave: Programa Minha Casa Minha Vida. Direito à moradia digna e
adequada. Residencial Vista Bela.

ANAIS DO III FÓRUM DOS PROJETOS DE PESQUISA EM DIREITO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
14 de novembro de 2014 - ISSN 2316-5480

