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Apresentação
Kélen Camargo dos Santos 1

Esta obra é o resultado teórico das pesquisas realizadas pelos acadêmicos e acadêmicas do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional – IMED. Demonstra
uma pesquisa séria e comprometida com dois dos maiores temas do
mundo contemporâneo: democracia e direitos humanos.
Nesse sentido, o livro busca sensibilizar o(a) leitor(a) para grandes
problemas resultantes do desenvolvimento no século XXI, bem como informá-lo(a) sobre questões pertinentes e resultantes da globalização.
O primeiro capítulo, escrito pelas acadêmicas, Bruna Chechi Biorchi
e Michele dos Santos Freitas trata de um dos temas mais importantes na
sociedade globalizada, o empoderamento feminino. A pesquisa realizada
tendo como base o livro Desenvolvimento como Liberdade de Amartya
Sen, traz a consolidação da democracia, como forma de desenvolvimento
como liberdade na busca pela eliminação da discriminação e das privações
sofridas pelas mulheres, elevando-as a uma condição de agente ativa.
Escrito também por Bruna Chechi Biorchi e Michele dos Santos Freitas, o segundo capítulo trata da democracia e da sua influência no filtro
digital. Nesse sentido, o texto aborda a democracia e sua relação com a
liberdade dos usuários da internet, bem com a proteção desses pela Lei nº
12.965/2014 - Marco Civil da Internet.
Sequencialmente, no terceiro capítulo, os autores Rui Carlos Dipp Júnior e Érica Virgínia Ferrari, tratam da democracia em um contexto
diferenciado, relacionando essa ao Rock brasileiro dos anos 80. A pesquisa
1
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circunda-se a uma explanação e esclarecimento de como as músicas daquela época podem ser utilizadas em debates num atual contexto políticojurídico-social do país.
O quarto capítulo tem por objetivo relacionar a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, além de verificar como a música pode ser inserida
no âmbito da reponsabilidade social. Escrito por Rui Carlos Dipp Júnior e Alcione Marisa Giolo, o texto demonstra como a música pode ser um vetor para
o fortalecimento da responsabilidade socioambiental das empresas.
No quinto capítulo, os autores Bruna Chechi Biorchi e João Pedro de
Carvalho Portinho, avaliam o trabalho da autora Hannah Arendt, sobre a
liberdade e a política. Os autores objetivam investigar de fato se a política
pode ser uma interpretação da liberdade.
Por sua vez, o sexto capítulo, escrito pelos autores Gizele Godinho e
Luiz Antonio da Silva Oliveira, é dedicado a análise do financiamento público de campanha eleitoral através do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, e se com esse modelo de financiamento é possível
combater a corrupção.
No sétimo capítulo, os autores Luiz Antonio da Silva Oliveira e Gizele
Godinho, analisam a efetividade dos princípios no julgamento da prestação de contas partidária como condição para o aprimoramento da
democracia. O texto aborda a democracia; o partido político; o direito eleitoral; os princípios aplicáveis no direito eleitoral; a hierarquia das normas;
e a prestação de contas partidária, todos divididos em tópicos.
O oitavo capítulo, objetiva verificar em que medida o poder judiciário
está autorizado a agir no processo eleitoral. Os autores Luiz Antonio da
Silva Oliveira e Gizele Godinho, buscam analisar e problematizar o poder
do judiciário de estabelecer medidas restritivas de direitos fundamentais
de liberdade de expressão, como forma de combater os efeitos deletérios
das Fake News.
No nono capítulo, ainda os autores Gizele Godinho e Luiz Antonio da
Silva Oliveira, têm como objetivo analisar o fundo partidário e suas principais modificações decorrentes da Emenda Constitucional 97/2017, a qual
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institui a “cláusula de barreira”, tanto para partidos políticos como para
candidatos.
Escrito por Michele dos Santos Freitas e Alcione Marisa Giolo, no décimo capítulo objetiva-se analisar as severas mudanças sociais, culturais,
jurídico-políticas desde a chegada das sociedades em redes e da personalização da informação. Traz-se uma breve análise do desenvolvimento da
tecnologia em nível global, bem como do declínio da soberania do Estado
e as rupturas das fronteiras, especialmente ocorridas pelos fluxos globalizatórios e trabalha a preocupação com os filtros invisíveis e a deformidade
na percepção do mundo frente as limitações da Era da Personalização.
Em seguida, o décimo primeiro capítulo apresenta estudos desenvolvidos que foram direcionados para o aprofundamento do Direito da
Regulação frente às novas tecnologias. Os autores João Pedro de Carvalho
Portinho e Bruna Chechi Biorchi, trabalham a compreensão e o enfrentamento dos desafios da democracia contemporânea de tutelar os direitos
fundamentais na sociedade da informação mediante as alternativas regulatórias que possam conciliar o interesse público com a compreensão da
natureza do progresso tecnológico e da sustentabilidade, por meio de uma
breve análise, em relação ao aplicativo UBER.
No décimo segundo capítulo, as autoras Alcione Marisa Giolo e Michele dos Santos Freitas, objetivam conceituar biotecnologia moderna na
agricultura, identificar aspectos positivos e negativos da soja transgênica
no brasil e analisar impactos da soja transgênica sobre o meio ambiente e
os efeitos à saúde.
O décimo terceiro capítulo apresenta a Ética da Estética como fundamento da Mediação, dentro da perspectiva de estar o Mediador frente ao
desafio de desenvolver nas partes, a escuta, o diálogo, a percepção das
emoções e sentimentos, que emergem no processo de mediação e da Estética, o que também revela a dimensão ética. Os autores Alcione Marisa
Giolo e Rui Carlos Dipp Júnior, objetivam conceituar a ética da estética:
sentido harmonioso, identificar a Mediação como sustentabilidade social
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nas relações de conflitos e analisar a responsabilidade social e sustentabilidade.
No décimo quarto capítulo, os autores Érica Virgínia Ferrari e Rui
Carlos Dipp Júnior, buscam demonstrar que o ATCA - Alien Tort Claims
Act é uma ferramenta eficaz e satisfatória à responsabilização das empresas transnacionais na garantia da proteção à violação dos Direitos
Humanos, de modo a atender as demandas da sociedade global, sem, no
entanto, anular a soberania do Estado nacional.
Por fim, no décimo quinto e último capítulo, a autora Kélen Camargo
dos Santos, apresenta a problemática das pessoas que precisam deixar
suas residências devido aos desastres ambientais, e que são quase que invisíveis perante a sociedade e órgãos governamentais. O artigo analisa se
o Estado brasileiro está cumprindo com seu dever, garantindo segurança
e proteção, bem como fornecendo a assistência necessária aos deslocados
forçados por motivo de desastres ambientais.

Prefácio
Vinícius Borges Fortes 1

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Direito
da IMED - Faculdade Meridional (PPGD/IMED) iniciou suas atividades no
segundo semestre de 2013, com reconhecimento e recomendação da
CAPES, tendo obtido Conceito 3, em uma escala que vai de 1 a 7. Desde lá,
o PPGD/IMED desenvolve suas pesquisas com aderência à área de concentração “DIREITO, DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE”, e às duas
linhas de pesquisa, quais sejam “Fundamentos do Direito, da Democracia
e da Sustentabilidade” e “Efetividade do Direito, da Democracia e da Sustentabilidade”.
O Mestrado tem por objetivos a formação humanista de pesquisadores aptos a estabelecer críticas e proposições na temática de Direito,
Democracia e Sustentabilidade, de forma comprometida com as presentes
e futuras gerações, sem descuidar de toda a construção teórica e fática estabelecida.
Junto a isso, tem como pressupostos fundantes compromissos para
proporcionar espaço acadêmico para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas dentro da temática de Direito, Democracia e Sustentabilidade;
estimular pesquisadores a desenvolverem investigações empíricas e teóricas, produzindo impacto social, econômico, político, jurídico e de inovação
para se potencializar a consolidação do Estado de Direito, a expansão da
Democracia e a articulação de modelos de Sustentabilidade; fortalecer e
consolidar os grupos de pesquisa, de modo a propiciar espaço para investigações aprofundadas entre docentes, discentes, colaboradores e
1
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visitantes, com desiderato para potencialização de relações intersubjetivas,
interinstitucionais de interação entre o PPGD/IMED, o Curso de Graduação em Direito e a sociedade; oferecer condições institucionais para que
egressos do Bacharelado em Direito possam dar continuidade aos seus estudos em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu; possibilitar condições
para que pesquisadores possam desenvolver parcerias com órgãos públicos e privados no sentido de se diagnosticar eventuais problemas
regionais, nacionais e transnacionais no âmbito da área de concentração
do programa, buscando investigar possíveis soluções para os mesmos.
Esta obra reflete esse espírito de solidariedade e engajamento dos discentes do PPGD/IMED, que representam o viés de criticidade
indispensável e inerente à academia. Reflete, ainda, o encorajamento acadêmico oportunizado pelo corpo docente em suas disciplinas e seminários,
espaços a partir dos quais muitos dos textos aqui publicados foram construídos. Esta obra reproduz, portanto, o resultado das pesquisas
desenvolvidas e o aprofundamento teórico condizente com a proposta curricular do PPGD/IMED.
Com imensa felicidade, ofertar à sociedade os textos aqui publicados
é afirmar, sem dúvidas, o trabalho de excelência desenvolvido pela comunidade acadêmica do PPGD/IMED.
Portanto, é um privilégio celebrar o sexto ano de existência do
PPGD/IMED com um grupo de professores com ampla experiência e produção em sua área de concentração e linhas de pesquisa, bem como um
corpo discente atuante, participativo e comprometido com a qualidade de
suas produções acadêmicas e com o impacto de seus resultados para a sociedade.
Uma ótima leitura!

Capítulo 1
A busca pelo empoderamento feminino e a
descaracterização da cultura patriarcal:
democracia e desenvolvimento como liberdade
Bruna Chechi Biorchi 1
Michele dos Santos Freitas

1.1 Introdução
Ao longo dos anos, as mulheres lutam e reivindicam pela obtenção de
direitos que, atualmente, são considerados direitos básicos como a inserção no mercado de trabalho, direito ao voto, direito a educação, direito de
tomada de decisões na sociedade, e liberdades.
As mulheres possuíam poucos direitos os quais eram atrelados aos
afazeres doméstico, cuidados com a casa e com o marido. Portanto, a dominação do homem sobre a mulher era aparente.
Essa posição de inferioridade das mulheres, relacionadas a sua exclusão no espaço público, só passou a ter mudanças já na época do Brasil
Império, onde as mulheres passaram a conquistar poucos direitos como o
direito a educação, embora fosse restrito ao primeiro grau e os ensinamentos voltados a técnicas domésticas.
Os movimentos sociais como os movimentos feministas tornam-se
grandes trunfos na erradicação dessa cultura de dominação imposta por

1
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um sistema patriarcal e capitalista, que embora já tenha alcançado algumas vitórias, caminha a passos lentos.
É inevitável uma mudança de paradigmas e de reversão do olhar que
é voltado às mulheres, possibilitando a visibilidade dos seus verdadeiros
valores indispensáveis, com base nos valores democráticos e liberdades.
Assim, as lutas defendidas pelos movimentos feministas, bem como a solidificação de novos valores sociais sobre o papel da mulher no mundo
contemporâneo, o reconhecimento da igualdade de gênero e a devida consideração em relação à sexualidade e reprodução feminina, assim como o
bem-estar e as liberdades são buscas necessárias no mundo contemporâneo.
O objetivo do presente artigo é refletir o papel da democracia e destacar as condições necessárias para instituir processos de desenvolvimento
em relação às liberdades das mulheres tendo como base o livro Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen. Desse modo, a problemática que
envolve o artigo está em analisar a respeito da consolidação da democracia, como forma de desenvolvimento como liberdade na busca pela
eliminação da discriminação e das privações sofridas pelas mulheres, elevando-as a uma condição de agente ativa, pois amplia as condições de
escolha e de liberdade e tem uma contribuição instrumental na construção
de valores e normas de convivência social.
Assim, em um primeiro momento o objetivo específico da presente
pesquisa será demonstrar a dominação imposta às mulheres e a necessidade de descaracterização do patriarcado. Posteriormente, demonstrar a
busca pelos direitos e liberdades, empoderamento e a luta pela igualdade
de gênero.
Por fim, o objetivo é destacar os estudos de Amartya Sen em relação
à democracia e ao desenvolvimento como liberdades, a condição de agente
das mulheres e a mudança social.
Desse modo, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de demonstrar a importância e íntima ligação do desenvolvimento como
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liberdade e a democracia na descaracterização da dominação sofrida pelas
mulheres e a condição de agente ativa.
1.2 A dominação da mulher e a descaracterização patriarcal
No Brasil, desde muito cedo, especificamente entre os anos de 1500 a
1822, denominado à época do Brasil Colônia, as mulheres eram expostas
a situações de subordinação e inferioridade seja em relação aos pais quanto
em relação aos maridos.
Para Saffioti, o casamento configurava um contrato sexual que colocava em elevação a figura do marido, sendo que era possível constatar o
caráter de desigualdade do casamento quando o marido, em troca da proteção da mulher, a tratava como subordinada (2004, p.128).
Aos homens eram conferidos papéis importantes, e tomadas das decisões, enquanto às mulheres eram atribuídas apenas funções domésticas,
criação e educação dos filhos e cuidado com o marido.
Assim, a identificação da mulher ficou limitada ao marido, com fortes
raízes no regime patriarcal marcado pela cultura de dominação e subordinação do homem sobre a mulher, inclusive sendo a mulher incapaz ao
exercício de certos atos, enquanto casada fosse conforme Código Civil de
1916 (1916, s.p.).
Esse regime se apoia em uma economia doméstica, sendo uma maneira de garantir meios para a produção e sustento, onde os homens
estabelecem uma hierarquia entre faixas etárias e desempenho de funções,
cabendo a mulher apenas a função de reprodutora, a fim de manter a dominação do sexo masculino sobre o feminino (SAFFIOTI, 2004, p. 125).
O ponto básico a caracterizar a situação da mulher é que a ela é vetada a ação:
ela não pode fazer, produzir, criar, ultrapassar-se em direção à totalidade do
universo. Presa ao lar, ela é destinada a ser confinada à imanência, suas atividades não têm um sentido em si, não se projetam para o futuro, mas apenas
mantêm a vida. A transcendência lhe é permitida unicamente através da intermediação do homem, o qual revestirá de um valor humano a contingente
factilidade dela (ARDAILLON, 1984, p. 4).
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Na época do Brasil Império, as mulheres podiam estudar pouco, pois
as tarefas dessas se restringia às funções domésticas. Segundo Maria Teles
(1993, p.13) as mulheres só poderiam estudar até o primeiro grau, não
podendo alcançar níveis superiores.
Assim, a passos lentos começou o fortalecimento da mulher. Com o
Brasil Republicano, as mulheres passaram a conquistar espaços no mercado de trabalho. Com a Revolução Industrial, passaram a trabalhar fora
de casa: em fábricas e indústrias e, embora com papel de inferiorização
diante dos homens ainda, evidencia-se uma certa autonomia.
Destarte, o movimento feminista foi dividido em três ondas. A primeira onda, que durou entre o final do século XIX e o início do século XX,
ficou conhecida através da reivindicação e obtenção do direito ao sufrágio
para as mulheres. A segunda onda, entre os anos de 1960 a 1980, apresentou como ponto central a luta pela autonomia sexual e reprodutiva das
mulheres. Por fim, a terceira onda do feminismo, entre os anos de 1990 a
2000, ergueu a bandeira da luta pela preservação e conservação do meio
ambiente, sendo que, muitos a apontam como atuante até o momento
(DUARTE, 2017, p. 44).
A mulher era privada de ter e exercer direitos ficando restrita apenas
ao lar, assim, originou-se manifestos, ONGs e grupos feministas começaram a agir em prol dos direitos e liberdades das mulheres, como é o caso
do movimento feminista.
1.3 Em defesa das mulheres: a busca pelos direitos e liberdades,
empoderamento e igualdade de gênero
As mulheres fazem parte dos grupos considerados em desvantagem
social, econômica e cultural, desde muito tempo e, ainda permanecem em
estado desigual perante a sociedade. Em razão de tais vulnerabilidades, há
uma busca constante para o fim de uma vida cotidiana mais justa.
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As mulheres, apesar dos avanços políticos e jurídicos, ainda encontram-se em
desvantagem empírica para com os homens, justamente em função da desigualdade de gênero. Apesar de terem os mesmos direitos e liberdades, elas
ainda recebem salário menor do que os homens por igual função, ainda detém
participação inferior na política e na economia na grande maioria dos países a
nível mundial, ainda exercem dupla jornada de trabalho, bem como são expostas, com maior frequência, à violência, inclusive doméstica ( GRUBBA,
2017, p. 116).

De acordo com Sen, os movimentos feministas exigem o bem-estar e
também à elevação das mulheres à condição de livres agentes. A ênfase
dos programas e políticas sociais sempre foram mais voltados ao primeiro
tipo de reivindicação, sendo prioritário possibilitar a mulheres que não sejam apenas receptoras passivas de auxílio no sentido de melhorar seu
bem-estar, mas que sejam vistas, “[...] tanto pelos homens como por elas
próprias, como agentes ativos de mudança: promotoras dinâmicas de
transformações sociais que podem alterar a vida das mulheres e dos homens” (SEN, 2000, p. 221).
A luta pela igualdade de gênero, desde o surgimento das Nações Unidas, encontra diversas frentes jurídicas, inclusive na Carta das Nações Unidas, na
Declaração Universal dos Direitos Humanos(1948), no Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, instrumentos esses que afirmam a igualdade
de direitos entre homens e mulheres, vedadas quaisquer discriminações fundadas no gênero ou sexo ( GRUBBA, 2017, p. 118).

As mulheres representam a maioria dos pobres nos países em desenvolvimento, em um fenômeno social denominado de feminização da
pobreza, o que as impede de exercer sua cidadania e conseqüentemente
sua condição de reagir às dificuldades sociais. Para Sen, “[...]a mulher que
sofre privação nem sequer é capaz de avaliar seu grau de privação relativa”
(2000, p. 224).
Em julho de 2010, a Assembléia-Geral das Nações Unidas criou a entidade
ONU-Mulheres com o intuito de promover concretamente o empoderamento
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das mulheres e a igualdade de gênero. A ONU-Mulheres nasceu da constatação
de que as mulheres ainda no século XXI, são seres humanos cuja vulnerabilidade estrutural faz com que sejam mais afetadas pelas guerras, pelos
movimentos migratórios, pela dupla jornada de trabalho e pela pobreza. Também apresentam, em média mundial, salários inferiores aos homens pelo
mesmo trabalho. As mulheres detêm menor participação política e, muitas vezes, social, como a falta de acesso à saúde e à educação básica. Além disso,
mulheres, no mundo todo, sofrem discriminação e violência de gênero, inclusive no âmbito familiar (GRUBBA, 2017, p. 118).

Assim, o fortalecimento das redes de proteção social voltadas para as
mulheres, bem como as ONGS, e todo os trabalhos que envolvem os movimentos feministas, seriam o triunfo dessa problemática, promovendo de
forma mais adequada e racional, os seus valores e princípios, dentro de
uma vida digna e igualitária.
Certamente o movimento feminista, bem como conferências relacionadas à saúde e reprodução da mulher tiveram papel fundamental para
que hoje se possa falar em violação dos direitos fundamentais das mulheres, principalmente quando fala-se em autonomia sexual e reprodutiva.
As mulheres precisam da liberdade de tomar decisões relativas à reprodução
não apenas para reivindicar o direito de serem deixadas em paz, mas sim, na
maior parte das vezes, para fortalecer os laços que as unem aos demais; para
planejar responsavelmente uma família cujo sustento possam prover, para dar
conta de seus compromissos profissionais assumidos com o mundo exterior,
ou para continuar a sustentar suas famílias ou comunidades (DWORKIN,
2009, p. 80).

O reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres
como direitos humanos percorreu uma longa trajetória, que teve como
momentos decisivos a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), realizada em 1994, conhecida como Conferência de Cairo,
e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995, em Pequim
(HC Nº 124.036, p. 10).
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Ainda no âmbito do movimento feminista, outro exemplo interessante da convocação estratégica dos direitos humanos surge por via do tema do tráfico de
mulheres para fins de exploração sexual. A este despeito vemos que o grande
impulsionador à nível internacional foi a Convenção contra o tráfico de seres
humanos, proposta pelo Conselho da Europa e ratificada pelos Estados–membros em 2005 (SANTOS, p. 202-203).

Ainda, na luta pela igualdade de gênero no centro da agenda mundial,
a organização das Nações Unidas realizou quatro Conferências Mundiais
sobre as Mulheres, dentre as quais deu origem a Carta Internacional de
Direitos da Mulher (GRUBBA, 2017, p. 120).
A Carta Internacional da Mulher define o que é a discriminação contra a mulher, além de construir uma agenda para ações nacionais que tenham por
objetivo erradicar com tal discriminação. Segundo o seu texto expresso, a discriminação deve ser entendida como qualquer distinção, exclusão ou restrição
feita com base no sexo, que tem como efeito ou objetivo prejudicar ou anular
o reconhecimento, o gozo ou o exercício pela mulher, independentemente de
seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no campo político, econômico,
social, cultural, civil ou qualquer outro (GRUBBA, 2017, p. 120).

Assim, a Carta Internacional de Direitos da Mulher, tornou-se de fato
o grande instrumento jurídico internacional para o empoderamento feminino e para a concretização da igualdade de gênero nas diversas
sociedades.
Essa busca pelo fortalecimento de proteção social voltadas para as
mulheres é tão importante para elas quanto para a vida de todas as pessoas, já que é visto a dependência uma das outras.
O Surgimento da ONU (Organização das Nações Unidas) fundada em
1945, logo após a Segunda Mundial, vem com o intuito de proclamar a paz
e garantir a dignidade de todo cidadão, como direitos universais e inerentes ao ser humano, independente de classe, cor, religião, país, sexo, partido
político, etc.
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Objetiva-se, com as Nações Unidas constituir um alcance global.
Composta atualmente por cento e noventa e três países, dentre eles o Brasil, traz-se em seu arcabouço o progresso social e a melhora de relações
entre as nações.
Assim, em 1948 foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, preceituando direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, bem como valores universais como a igualdade e a fraternidade,
incluindo no rol, a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra mulher, enfoque desta pesquisa.
Assim demonstrado, conforme Leilane Grubba:
A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das
Nações Unidas proclamou diversos outros instrumentos internacionais que
aprofundaram os direitos já proclamados em 1948, bem como criaram outros
direitos já não dispostos. Dentre as normativas internacionais proclamadas, é
possível mencionar a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951;
o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966; o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, sociais e Culturais, de 1966; a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial,
de 1969; a Convenção sobre a Eliminação de Todas Formas de Discriminação
contra a Mulher, de 1979; a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Intolerância e Discriminação baseadas em Religião ou Crença, de 1981; a
Convenção contra a Tortura e outras formas de Tratamento ou Punição Cruel
ou Degradante, de 1984; a Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1990;
bem como a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, de 2008
(GRUBBA, 2017, p. 34).

Certifica-se, portanto que o Direito Internacional dos Direitos Humanos constitui obrigações que os Estados devem respeitar, proteger e
cumprir evitando assim os abusos e eventuais excessos, tem por finalidade
concretizar a dignidade de todos e para todos, alicerçando principalmente
os grupos vulneráveis.
Assim, as lutas defendidas pelas mulheres, a solidificação de novos
valores sociais sobre o papel desta no mundo contemporâneo, o reconhecimento da igualdade de gênero e a devida consideração em relação à
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sexualidade e reprodução feminina, o bem-estar e as liberdades são buscas
necessárias no mundo contemporâneo.
1.4 Democracia e desenvolvimento como liberdade: a condição de
agente das mulheres
Nessa busca constante por direitos e liberdades, as mulheres cada vez
mais ganham aliados e enfrentam as privações através de movimentos feministas e de ONGs de Direitos Humanos.
Amartya Sen fala sobre a condição de agente da mulher, que já não
mais receptoras passivas de auxílio para melhorar seu bem-estar, as mulheres são vistas cada vez mais, tanto pelos homens como por elas
próprias, como agentes ativos de mudança (2000, p. 221).
Assim, com essa condição de agente, as mulheres buscam sua autonomia, que consequentemente aumentam seu poder de voz dentro e fora
da família, permitindo a sua inclusão onde antes não era permitido.
[...] compreender o papel de condição de agente é essencial para reconhecer
os indivíduos como pessoas responsáveis: nós não estamos sãos ou enfermos,
mas também agimos ou nos recusamos a agir, e podemos optar por agir de
um modo e não de outro. Assim, nós –mulheres e homens- temos de assumir
a responsabilidade por fazer ou não fazer as coisas. Isso faz diferença e precisamos atentar para essa diferença (SEN, 2000, p. 221).

Tudo isso refere-se a expansão das liberdades que tanto Sen fala em
sua obra. Para Sen a expansão das liberdades é considerada o principal
meio de desenvolvimento. E é nesse caminho que a mulher começa a ter o
seu espaço, deixando o patriarcado de lado, e inserindo cada vez mais uma
igualdade entre homem e mulher.
O papel limitado da condição de agente ativa das mulheres afeta gravemente
a vida de todas as pessoas – homens e mulheres, crianças e adultos. Ainda que
haja razões de sobra para não abrandar a preocupação com o bem-estar e o
mal-estar das mulheres e para que se continue a atentar para as privações e
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sofrimento femininos, existe também uma necessidade urgente e básica, particularmente neste momento, de adotar uma abordagem voltada para a
condição de agente na pauta feminina (SEN, 2000, p. 222).

A partir do momento em que as mulheres conseguem assumir a condição de agente ativa, trabalhando fora de casa, percebendo importantes
rendimentos, tomando decisões, qualificando-se cada vez mais, consequentemente, evidenciam o seu potencial e ganham respeito e
consideração.
[...] sua contribuição para a prosperidade da família, nesse caso é mais visível,
e a mulher também ganha mais voz ativa, pois depende menos dos outros.
Além disso, com frequência o emprego fora de casa tem efeitos “educativos”,
expondo a mulher ao mundo fora de casa, aumentando a eficácia de sua condição de agente. Analogamente, a instrução da mulher reforça sua condição de
agente e tende a torná-la mais bem informada e qualificada. A propriedade de
bens também pode tornar a mulher mais poderosa nas decisões familiares
(SEN, 2000, p. 223).

Sen estabelece que democracia, desenvolvimento e as liberdades estão intimamente ligadas, de modo que as liberdades são democráticas e
geram desenvolvimento que privilegia o aperfeiçoamento da democracia e
das liberdades. (SEN, 2000, p. 185).
O Estado Democrático de Direito é um conceito que designa qualquer
Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades Civis, ou seja o
respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais através de
uma proteção jurídica.
Talvez o argumento mais imediato para que haja um enfoque sobre a condição
de agente das mulheres possa ser precisamente o papel que essa condição pode
ter na remoção das iniquidades que restringem o bem-estar feminino (SEN,
2000, p. 222-223).

O desenvolvimento como um processo de afirmação das liberdades
humanas opõe-se com a visão limitada de desenvolvimento com crescimento econômico. Amartya Sen diz que o desenvolvimento deve ser
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pensado além da acumulação de riqueza e aumento do PIB e está relacionado “sobretudo com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que
desfrutamos” (SEN, 2000, p. 29).
o modelo de desenvolvimento possui legitimidade na medida em que tem capacidade de integrar as pessoas, as instituições e os demais agentes sociais na
busca da superação das graves desigualdades, simbolizadas no analfabetismo
endêmico e nos governos ditatoriais, e na estruturação de uma estrutura de
relações políticas que preserve e aprimore a democracia, fomentando os mecanismos de organização, participação e decisão, que fortaleça e incentive a
atuação dos seus membros na condição de agentes e o desenvolvimento das
capabilidades de cada um, o que aprimora e valoriza o poder de escolha
(ZAMBAM, 2012, p. 122).

Portanto o desenvolvimento parte das escolhas livres das pessoas. A
democracia apresenta-se, deste modo, como um caminho a ser seguido
para a construção do desenvolvimento como liberdade.
A Democracia, portanto, é essencial para o tema, vem com a ideia de
combater as desigualdades e vencer as privações de liberdade, ou seja, a
partir da democracia será possível motivar mecanismos que venham a gerar o alargamento das liberdades e assim contemplar o bem-estar e a vida
digna das mulheres.
Conforme Sen, podemos afirmar que a efetivação de um sistema democrático deve ser um dos objetivos do desenvolvimento, uma vez que a
participação da sociedade através de processos de discussão, escolhas e deliberações pode contribuir eficazmente para a realização de políticas que
resultam em melhores condições de vida para a maioria da sociedade, diminuindo a fome e as desigualdades sociais.
A perspectiva de desenvolvimento formulada por Sen considera a democracia como um elemento constitutivo básico de vencer privações de
liberdade, o que requer a interrelação de certas liberdades instrumentais,
tais como “oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora” (SEN, 2000, p.11).
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Incorporar essas questões no processo de desenvolvimento é um elemento
central para a expansão das capacidades das pessoas.
1.5 Conclusão
A relação de dominação às mulheres, com fortes raízes em uma sociedade patriarcal, fez com essa fosse vista por muitos apenas como donas
do lar, e mães por natureza. Destarte, essa cultura ultrapassada aos poucos
está sendo deixada para trás já que novos conceitos do mundo contemporâneo vêm à tona.
Nesse sentido, se fez necessário, que as mulheres buscassem alcançar
êxitos nas relações de poder, cultura, economia, bem como sair da condição de desigualdade em relação aos homens.
O trabalho mostrou a incessante busca pelos direitos e liberdades das
mulheres, que ainda se encontram em um grupo de discriminação, bem
como constatou que as mulheres ainda no século XXI, são seres humanos
cuja vulnerabilidade estrutural faz com que sejam mais afetadas.
A cristalização de novos valores sociais sobre o papel da mulher no
mundo moderno, a busca pelo empoderamento, a importância da igualdade de gênero, e o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres, o bem-estar, e o alargamento das liberdades são elementos
essenciais de um novo cenário axiológico.
Muitas tragédias vividas isoladamente, onde milhares de mulheres,
principalmente aquelas que não tem recurso e nem amparo, negras, pobres e jovens acabam sendo os alvos mais afetados e muitas vezes chegam
a óbito.
O artigo mostrou a preocupação e organização do Sistema Global de
Direitos Humanos, desde 1945 que busca garantir jurídica e politicamente
direitos e liberdades, incluindo a vedação da discriminação contra mulher,
que ainda são consideradas vulneráveis.
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Assim, o fortalecimento das redes de proteção social voltadas para as
mulheres, bem como as ONGS, e todo os trabalhos que envolvem os movimentos feministas, bem como a expansão das liberdades, seriam o
triunfo dessa problemática, promovendo de forma mais adequada e racional, os seus valores e princípios, dentro de uma vida digna e igualitária.
Por fim ressalta-se de acordo com Amartya Sen, a importância da
condição de agente da mulher para que se continue a atentar para as privações e sofrimento femininos ainda existentes, partindo de valores
democráticos e de desenvolvimento como liberdade, para que haja uma
diminuição das iniquidades, até que seja possivelmente eliminada.
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Capítulo 2
A democracia e a relação com filtro digital
Bruna Chechi Biorchi
Michele dos Santos Freitas

2.1 Introdução
Internet, tecnologia, disseminação de dados, esses assuntos são recorrentes na atualidade. Hoje, são muito raras as pessoas que não
mergulharam em um mar imerso de tecnologias, entre elas a internet.
Apesar de recente a tecnologia da internet no Brasil, não há quem
não tenha aderido a ela, mecanismo facilitador, encurta distâncias, ajuda
em pesquisas, é possível comprar qualquer coisa sem precisar sair de casa.
Contudo, nem tudo são flores junto com todos esses benefícios, há
contras. A internet trouxe consigo o que todo o mundo quer o lucro, e junto
dele veio maneiras de se obtê-lo, custe o que custar.
Há filtros digitais que envolvem as pessoas através de dados disseminados em redes sociais, fornecimento deles sem o consentimento do
usuário, roubo de dados e até mesmo com o conhecimento do usuário
(sem este saber o que está fornecendo, e a importância do que está fornecendo).
Ainda, junto com toda essa evolução tecnológica, é necessário que se
mantenha os pés no chão. É muito importante dimensionar o padrão que
essa evolução tecnológica atinge na realidade do país, analisando o quanto
democrático é sua distribuição.
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A metodologia empregada na pesquisa será o método dedutivo, tendo
em vista que partirá de análise das obras bibliográficas e correlação com o
tema da pesquisa.
Sendo assim, em um primeiro momento, a busca será pautada em
trazer a origem da democracia e seus conceitos. Posteriormente, será necessário para deslinde da pesquisa a conceituação e a devida explicação em
que consiste o filtro digital. Por fim, se relacionará a democracia com o
filtro digital, pontos que convergem e pontos que divergem se necessário.
2.2 Breves considerações sobre a democracia
Inicialmente, é necessário entender o que de fato significa a democracia, onde ela surgiu e a sua importância para a população levando em
consideração os aportes históricos.
Dessa forma, é possível dizer que desde a antiguidade, é imaginado
um sistema, em que os participantes são considerados “politicamente
iguais”. Essa igualdade consiste em uma soberania coletiva, onde os seus
membros possuem todas as capacidades e recursos para governar a si próprios. Convém dizer que esta ideia imaginativa, se deu na metade do século
V a.C, com os gregos (DAHL, 2012, p. 1).
Imaginado o sistema em que os participantes desse eram politicamente iguais, já se remete a ideia de igualdade entre as pessoas. Assim, já
começa a ser moldada uma ideia de democracia.
Nesse sentido, é impossível passar despercebido o significado de democracia em sua essência, ou seja, o significado de sua palavra, assim Dahl
(2012, p. 4) explica:
[...] elementar do" governo do povo". Para designar sua nova concepção da
vida política e das práticas dela advindas em muitas cidades-Estado, por volta
da metade do século V a.C., os gregos começaram a usar o termo demokratia.
Embora a raiz da palavra tenha um significado bastante simples, até mesmo
evidente por si mesmo - demos, povo, e kratia, governo ou autoridade, por
conseguinte "governo do povo" - as próprias raízes suscitam questões urgentes: quem constitui "o povo" e o que significa, para eles," governar"?
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Pode-se notar que desde os primeiros entendimentos no que consiste
a democracia pelos gregos, já havia a presunção de que um dos principais
pilares é a igualdade política entre todos, e que essa igualdade estava moldando a democracia.
Porém, a democracia não foi desde seus primórdios um sucesso. Durante a metade do século V a.C, com a transformação das ideias,
principalmente instituições políticas entre os gregos e os romanos e a descoberta de um novo mundo, os governantes que não eram democráticos:
aristocratas, oligarcas, monarcas ou tiranos, esses “lideres” transformaram o
que era para ser uma democracia em numerais de homens adultos, livres que
por sua vez adquiram o direito de participar do governo (DAHL, 2012, p. 17).
Ou seja, a democracia que seria a voz de um povo foi tomada por
líderes que implementaram regras para exercê-las, de certa feita as pessoas supostamente capazes para participar do governo eram basicamente
homens livres.
No século V a.C, nem todos faziam parte da democracia, algumas pessoas eram excluídas da democracia, por serem “desqualificadas”, ou seja,
não faziam jus a esse sistema. Essas pessoas excluídas da “democracia”
eram mulheres, crianças, negros e índios. Essa exclusão de pessoas da democracia se deu até o século passado, quando as mulheres conquistaram
o direito ao sufrágio (DAHL, 2012, p. 6).
Apesar das menções de democracia apresentadas, Dahl (2012, p. 18)
citava a existência de uma ironia que coloca as ideias gregas como as mais
influentes para o desenvolvimento da democracia, assim:
Existe uma ironia no fato de que as ideias democráticas gregas foram mais
influentes que suas instituições, uma vez que tudo que sabemos sobre essas
ideias vem menos dos escritos ou discursos dos defensores da democracia dos
quais só restaram fragmentos - e mais de seus críticos. Estes incluem desde
adversários moderados como, Aristóteles, que não gostava do poder que, a seu
ver, a expansão da democracia necessariamente conferia aos pobres, até Platão, um oponente direto que condenava a democracia como o governo dos
ineptos e defendia.
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Dessa forma, é possível dizer que a teoria democrática não possui um
sistema equivalente. Posto que, no segundo tratado de Locke ou no Contrato social de Rousseau, não é possível apresentar todas as ideias
propostas pela democracia grega de maneira completa, ordenada e distinta. Assim, é possível o entendimento que a “democratia” poderia
envolver a igualdade de alguma forma (DAHL, 2012, p. 18-19).
Por mais que a ideia de democracia antiga pareça deveras confusa,
ainda fora a primeira menção ligada a um desenho democrático.
No entendimento filosófico do pensamento de Albuquerque (2006, p.
190):
A célere afirmação de Aristóteles, de que o homem é, pela sua própria natureza, um ser político, significa que o indivíduo somente encontra condições
apropriadas para atingir um nível elevado de aretê, isto é, de desenvolvimento
integral de sua personalidade, quando convive com outros seres humanos
numa sociedade organizada por normas gerais de comportamento.

A partir dessa linha de raciocínio, é possível transmitir o entendimento
de Aristóteles, Locke e Rousseau, ao quais pensavam que a democracia além
de envolver igualdade entre a sociedade, deveria ser organizada por normas,
em que deveria dispor da convivência entre as pessoas.
Ainda, é possível complementar o pensamento do filósofo que acredita que a sociedade política (pólis) constitui uma espécie de comunidade
(koinonia), que pode ser entendido como um agrupamento social, organizado com um objetivo incomum entre seus membros, que veem
interligados entre eles um vínculo jurídico (dikaion) e uma relação de sociedade (DE MENEZES ALBUQUERQUE, 2006, p. 191).
Para Vieira (2008, p. 8) a democracia, “implica a pressuposição de
que o “povo”, nas suas categorias de instância de atribuição, povo tomando
em sentido ativo e povo como destinatário de prestações estatais, é a própria legitimação do Estado.”
Dessa forma, verifica-se que entre a comunidade há uma espécie
de responsabilidade que equivale a um dever, onde inclusive, também é
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possível ver o senso de solidariedade entre eles, trazendo a relação de
sociedade.
Nesse sentido, é necessário demonstrar um contraponto, trazido por
Bobbio (2000, p. 30) que é claro em afirmar que a única maneira de se
chegar em um consenso sobre a democracia é através da contraposição de
todas as formas de governo autocrático, e assim, considerar as características de um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que são
estabelecidas para quem está autorizado em tomar decisões que envolvam
a coletividade, e como utilizar os procedimentos estabelecidos.
Diferente do que fora proposto acima, para uma conceituação mínima de democracia, não basta a atribuição de um elevado número de
cidadãos de direito que participem direta ou indiretamente das tomadas
decisões que envolvam a coletividade, nem a existência de regras ou procedimentos como o da maioria. Mas, por sua vez, é imprescindível que
aqueles que são chamados para decidir ou eleger deveram ser postos dentro de uma condição real, ou seja, deve ser posto a decidir entre uma e
outra decisão. (BOBBIO, 2000, p. 32)
Para Vieira (2008, p. 8) a democracia, “implica a pressuposição de
que o “povo”, nas suas categorias de instancia de atribuição, povo tomando
em sentido ativo e povo como destinatário de prestações estatais, é a própria legitimação do Estado.”
No que se refere ao poder de decisão e livre escolha são necessários
que sejam concedidos ao destinatário da liberdade, segundo o que Bobbio
(2000 p. 32) ensina:
Para que se realize esta condição é necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os assim denominados direitos de liberdade, de opinião, de
expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação , etc. – os direitos
à base dos quais nasceu o Estado Liberal e foi construída a doutrina do Estado
de direito em sentido forte, isto é, do Estado que não apenas exerce o poder
sub lege, mas exerce dentro de limites derivados do reconhecimento constitucional dos direitos “invioláveis” do indivíduo.
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Diante disso, é possível entender que as liberdades dadas a quem tem
o poder de decidir, fora um dos marcos para a instituição do Estado-Democrático.
Nesta senda, Bobbio (2000, p. 32-33) explica que o Estado Liberal
(pressupõe-se o Estado com liberdades acima citadas) não se trata apenas
de um pressuposto histórico, mas também jurídico do Estado Democrático. Mais além, o Estado democrático e o Estado Liberal apesar de
interdependentes andam em direção ao liberalismo à democracia, desse
modo são necessárias liberdades para o exercício do poder democrático.
De certa forma, Mouffe (1996, p. 74) reforça a ideia que a liberdade e
a igualdade embasam um estado democrático, assim:
A liberdade e a igualdade constituem os princípios políticos de um regime democrático-liberal e numa democracia moderna deveriam encontrar-se no
núcleo de uma teoria de justiça. [...] Os discursos referentes à justiça fazem
parte dessa luta, porque, ao proporem interpretações concorrentes dos princípios da igualdade e da liberdade, facultam os fundamentos que legitimam
diversos tipos de exigências, criam formas particulares de identificação e moldam forças políticas.

Nesse mesmo contexto, “[...] devido ao fato do pluralismo razoável,
a democracia constitucional deve ter instituições políticas e sociais que levem eficazmente seus cidadãos a adquirir esse sentido adequado de justiça
à medida que crescem e participam da sociedade.” (RAWLS, 2001, p. 20)
Convém dizer, o que Rawls menciona como instituições políticas e sociais
que garantem um sentido de justiça eficaz, de maneira interpretativa se
relaciona com a própria garantia de liberdade.
Assim, quanto a democracia, há um consenso em relação à força do
povo, à centralização da vontade do povo em uma pessoa, e à liberdade
dessa pessoa, condicionada a vontade e a melhor escolha do povo. Não há
democracia sem a participação efetiva do povo.
Nesse viés, é indispensável a explanação sucinta do que consiste a
democracia, seus conceitos e origens. Uma vez que, para dar seguimento,
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é necessário o entendimento que vivemos no Brasil em uma sociedade democrática, que permite que o povo expresse as suas vontades conforme
suas liberdades.
2.3 O que é o filtro invisível e qual é a sua relação com a democracia?
Com a evolução da sociedade, é necessário que a população se integre
quando o assunto é tecnologias. É Cada vez mais visível uma sociedade
sedenta de novidades tecnológicas e digitais, de informação rápida, redes
sociais alimentadas com conteúdo atual, fotos no Instagram, posts no Facebook, notícias sobre seus próprios cotidianos no Twitter. Esses são
alguns dos diversos exemplos se fazem presente no dia-a-dia, o que deveras é uma realidade: a necessidade de informação.
Todas essas informações disponibilizadas por seus usuários a todo o
momento, geram diversas formas de disseminação de conteúdos pessoais.
Por trás dessa disponibilização de informações existem algoritmos inteligentes criados por pessoas com a finalidade de coleta de dados de maneira
constante.
Há inúmeros coletores de dados, que não param, não dormem, não
descansam, são máquinas controladas por algoritmos criados por pessoas.
Cita-se, portanto, alguns exemplos: Google, Facebook, Yahoo, Instagram,
Twitter, etc.
Um dos grandes coletores diários de dados é o site de amizade Facebook, que apesar de parecer inocente em sua proposta, de uma maneira
sintetizada, - conheça novos amigos e convide os seus amigos para sua
rede. Porém, para o ingresso na plataforma o seu criador fora de veras
inteligente no que consiste a coleta de dados, Pariser (2012, p.28) explica:
Em fevereiro de 2004, trabalhando em seu quarto no alojamento de estudantes em Harvard, Mark Zuckerberg encontrou uma estratégia mais fácil. Em
vez de examinar os indicadores de cliques para adivinhar o gosto das pessoas,
o plano por trás de sua criação, o Facebook, era simplesmente perguntar a
elas. Desde seus tempos de calouro na universidade, Zuckerberg se interessava
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pelo que chamava de “gráfico social” – o conjunto de relações de cada pessoa.
Se inserirmos esses dados no computador, a máquina poderá fazer coisas bastante interessantes e úteis – dizer aos nossos amigos o que estamos fazendo
onde estamos e no que estamos interessados.

Pariser ao introduzir a história do criador do Facebook - Mark Zuckerberg enfatiza que ele criou um método no qual para participar da rede,
a pessoa interessada em integra-la tem que fornecer os seus dados, suas
preferências, seus gostos musicais, seus dados pessoais, ou seja, o – pedágio – para utilizar a rede social é basicamente o fornecimento de dados, e
as pessoas fornecem, em forma de respostas a perguntas aparentemente
inocentes.
Portanto, a rede social Facebook é um dos mais clássicos exemplos de
coleta de informações fornecidas pelos próprios usuários, com o seu próprio consentimento.
Mas, podemos inclusive citar uma das mais famosas e antecessoras
das redes sociais, o próprio Google.
O Google na década de 2000, descobriu que poderia reter uma quantidade enorme de dados, o interesse do site era entender o que as pessoas
buscavam e assim cada vez mais arrecadar dados dos seus usuários, Pariser (2012, p. 27) explica:
O Google era voraz com relação aos dados. Brin e Page estavam decididos a
guardar tudo: cada página que o mecanismo de busca já apresentara, cada
clique já feito pelo usuário. Em pouco tempo, seus servidores continham uma
cópia de praticamente toda a rede, quase em tempo real. Examinando esses
dados, eles tinham certeza de que encontrariam mais pistas, mais indicadores
que poderiam ser usados para modificar os resultados. A divisão da empresa
dedicada à qualidade da pesquisa ganhou um ar de agência secreta: recebia
poucos visitantes, e a confidencialidade absoluta era a norma. [...]“O mecanismo de busca ideal”, Page gostava de dizer, “entenderia exatamente o que
queremos dizer e nos ofereceria exatamente o que buscamos.” O Google não
estava interessado em oferecer milhares de páginas de links – queria oferecer
apenas um, o link que o usuário buscava. Mas a resposta perfeita para uma
pessoa não é perfeita para outra.
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O principal interesse do Google não era fornecer informação aos seus
usuários, mas entender o que interessava a cada um desses e coletar os
seus dados. Dessa forma, perceberam que cada pesquisa, para cada usuário era diferente, cada um possuía um tipo de interesse, de cultura e de
objetivo social diversificado, fazendo que as pesquisas assim fossem sedimentadas.
Sabendo que esse filtro de pesquisas poderia fazer com que o seu
banco de dados ficasse mais inteligente semelhante a uma Inteligência Artificial –AI com coleta de dados, e o entendimento do que seria de interesse
da plataforma, em 2004 o Google começou a buscar uma estratégia par
rastrear cada vez mais dados dos seus usuários. Essa estratégia se deu por
cadastro em e-mails e anúncios.
Em 2004, o Google bolou uma estratégia inovadora. Começou a oferecer outros serviços, que exigiam que as pessoas se conectassem às suas contas de
usuário. O Gmail, seu serviço de e-mail incrivelmente popular, foi um dos primeiros a ser lançado. A imprensa falou muito dos anúncios apresentados na
lateral do Gmail, mas é pouco provável que esses anúncios fossem o único
motivo para o lançamento do serviço. Ao fazer com que as pessoas criassem
contas no site, o Google pôs as mãos numa enorme quantidade de dados – as
centenas de milhões de e-mails que os usuários do Gmail enviavam e recebiam
todos os dias. Além disso, a empresa podia cruzar os dados sobre os e-mails e
o comportamento do usuário no site com os links em que clicava no mecanismo de busca. O Google Apps – um conjunto de ferramentas para
processamento de texto e criação de planilhas de cálculo on-line – tinha dupla
função: fazia concorrência à Microsoft, o inimigo jurado do Google, e servia
como mais um motivo para que as pessoas ficassem conectadas e continuassem a enviar indicadores de cliques (PARISER, 2012, p. 27).

Para a plataforma era fácil e até hoje é, uma vez que, é uma troca de
dados para ter acesso a determinados tipos de páginas, ou determinados
tipos de conteúdo, basta preencher o cadastro e deixar a crédito da plataforma, ou seja, os seus dados à disposição.
Hoje, o Google tem acesso a todos os dados dos seus usuários, desde
onde passaram, até onde se conectaram, dados esses que não podem ser
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ignorados. A sofisticação de coleta de dados está tão avançada que pode
ser dito que,
[...] o Google monitora todo e qualquer sinal que consiga obter sobre nós. Não
devemos subestimar a força desses dados: se o Google souber que eu me conectei de Nova York, depois de São Francisco e depois de Nova York outra vez,
saberá que sou um viajante frequente e irá ajustar seus resultados a partir daí.
Examinando o navegador que utilizo, poderá ter uma ideia da minha idade e
talvez até da minha posição política (PARISER, 2012, p. 27).

Conforme o argumento de Pariser, em sua concordância é possível
dizer que não estamos longe dos algoritmos realmente tecerem conclusões
sobre as preferencias, ideologias e personalidade das pessoas, uma vez
que, todos os dados para que essas conclusões sejam propostas os próprios
usuários fornecem.
Reatando a reflexão feita no início sobre o Facebook, no ano de 2006
o que era uma simples plataforma criada para o campus de uma universidade, atingiu um patamar quase que inimaginável,
os usuários do Facebook postavam literalmente bilhões de atualizações – frases filosóficas, comentários sobre quem estavam namorando, o que tinham
comido no café da manhã. Zuckerberg e sua equipe encorajavam os usuários:
quanto mais dados fornecessem à empresa, melhor seria sua experiência online e mais eles voltariam ao site. Desde cedo, o Facebook incluiu a possibilidade de enviar fotos, e com isso passou a conter a maior coleção de fotografias
do mundo. O site também estimulou os usuários a postar links de outros sites,
e milhões de links foram copiados e colados. Em 2007, Zuckerberg alardeou:
“Na verdade, estamos produzindo mais notícias num único dia para nossos 19
milhões de usuários do que qualquer outro meio de comunicação já produziu
durante toda sua existência” (PARISER, 2012 p. 29).

O Facebook se tornou uma espécie de jornal com notícias que chamam a atenção dos usuários, essas relacionadas aos círculos de amizades,
entre outras. O estímulo criado por Zuckerberg gira em torno de mecanismos que induzem os usuários a alimentar cada vez mais a plataforma
(PARISER, 2012, p. 29).
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Essa forma de passar a informação e de recebê-la, tornou-se um estímulo viciante, cada vez mais a rede social cresce alimentada por usuários
sedentos por informação de pessoas por eles mesmos escolhidas. Porém,
por mais que se tentasse não era possível a leitura assídua de todos os
amigos, mesmo que se tivesse uma quantidade pequena de pessoas na
rede, assim,
a solução do Facebook foi o EdgeRank, o algoritmo por trás da página inicial
do site, que traz as Principais Notícias. O EdgeRank classifica todas as interações ocorridas no site. A matemática é complicada, mas a ideia básica é
bastante simples, baseando-se em três fatores. O primeiro é a afinidade:
quanto mais próxima a nossa amizade com alguém – o que é determinado pelo
tempo que passamos interagindo com a pessoa e investigando seu perfil –,
maior será a probabilidade de que o Facebook nos mostre suas atualizações. O
segundo é o peso relativo de cada tipo de conteúdo: atualizações sobre relacionamentos, por exemplo, têm peso grande; todos gostam de saber quem está
namorando quem (muitos observadores suspeitam que esse peso também seja
personalizado: pessoas diferentes dão mais ou menos importância a cada tipo
de conteúdo). O terceiro é o tempo: itens mais recentes têm mais peso do que
postagens mais antigas (PARISER, 2012, p. 29).

As coletas de dados feitas pelo Google e também pelo Facebook, possuem o condão de criar um algoritmo que entenda e que seja efetivamente
eficaz para conhecer as preferências do usuário. Contudo, essas coletas teoricamente devem ser autorizadas através da ciência do próprio.
Nessa senda, Fortes (2015, p. 156) explica:
A maior parte dos motores de busca, como o Google, foram desenvolvidos para
trabalhar em simbiose com os usuários, ou seja, em troca de serviços gratuitos,
o usuário fornece seus dados pessoais e consente, ao iniciar o uso dos serviços,
que suas informações pessoais de navegação sejam coletadas, armazenadas e
utilizadas para diversos fins, inclusive comerciais.

A partir disso, o algoritmo de forma inteligente procura as pessoas
que você consulta, sabe a frequência de consultas à página, as notícias que
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você lê, sobre o que se interessa, e as diversas combinações capazes de
compreender o usuário de sua plataforma.
Contudo, há também as vendas de dados por sites. Retroagindo no
tempo, um fato curioso acerca de possíveis vendas de dados foi pela
Acxiom através de seu diretor Mack McLarty, um ex-oficial da Casa
Branca, no episódio terrorista de 11 de setembro. A empresa possuía os
dados (endereço, nomes atuais, nomes de pessoas com quem moravam)
de pelos 11 das 19 pessoas envolvidas, a empresa possuía mais informações
que o próprio governo dos Estados Unidos da América, esse fornecimento
de dados viabilizou deportações e acusações (PARISER, 2012, p. 32-33).
Apesar de não possuir a devida informação referente ao fornecimento
desses dados terem sido vendidos ou apenas doados ao governo americano
por se tratar de segurança nacional, ainda assim é possível o questionamento: Como é possível empresas com os dados pessoais de pessoas das
quais não forneceram?
Desta forma, Pariser explica sobre a Acxion,
sabe sobre 96% dos domicílios americanos e meio bilhão de pessoas em todo
o mundo: os nomes de seus familiares, seus endereços atuais e antigos, a frequência com que pagam suas contas do cartão de crédito, se têm um cachorro
ou gato (e de que raça), se são canhotos ou destros, que remédios usam (com
base em registros de farmácia)… A lista de dados tem aproximadamente 1.500
itens.A Acxiom não faz muito estardalhaço – o fato de ter um nome quase
impronunciável talvez não seja coincidência. Mas presta serviços à maioria das
grandes empresas nos Estados Unidos – entre elas, nove das dez maiores empresas de cartões de crédito e marcas, da Microsoft à Blockbuster. “Pense na
[Acxiom] como uma fábrica automatizada”, disse um programador a um repórter, “na qual os produtos fabricados são dados” (PARISER, 2012, p. 33).

Portanto, com essas disponibilizações de dados que teoricamente não
foram fornecidos a determinadas empresas, pressupõe-se que há venda de
dados de usuários para empresas com interesses comerciais.
A Acxion como o exemplo de diversas empresas, pode vender os dados para outras empresas, as quais podem criar filtros capazes de serem
direcionados as pessoas com interesses em determinado produto.
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Nesse viés, pode ser entendido que possivelmente criou-se os filtros
digitais a partir de venda de dados, ou até mesmo de dados coletados sem
o consentimento dos usuários. Com o estímulo de fornecimento de dados,
como o Google, Facebook, e várias outras plataformas que coletam dados
e posteriormente a venda ou a utilização desses para fins comerciais.
Nas palavras de Fortes (2015, p. 155):
[...] a internet introduziu novos níveis de vulnerabilidade a novas formas de
coleta dos dados pessoais, os quais antes eram coletados, “roubados” ou obtidos de outras formas, adequada ou inadequadamente: eles agora podem se
perder pelo mundo para as mais diversas finalidades.

A vulnerabilidade na coleta de dados sem o consentimento do usuário, seja com o intuito “roubo” ou por outras finalidades (como letras
minúsculas das quais as pessoas não dão importância), são utilizadas em
muitos casos com a finalidade de causar prejuízos aos mesmos ou até mesmos terceiros.
O cenário apresentado é justamente para verificar o cerco que se enfrenta. O clássico exemplo de pessoas que fazem buscas de produtos, os
quais possuem interesse, e posteriormente o produto está em todos os tipos de anúncios que cercam o usuário com a possibilidade de compra.
Assim, Pariser (2012, p. 59) explica sobre os filtros:
Os filtros personalizados podem prejudicar de duas maneiras esse equilíbrio
cognitivo entre o fortalecimento de nossas ideias existentes e a aquisição de
novas ideias. Em primeiro lugar, a bolha dos filtros nos cerca de ideias com as
quais já estamos familiarizados (e com as quais já concordamos), dando-nos
confiança excessiva em nossa estrutura mental. Em segundo lugar, os filtros
removem de nosso ambiente alguns dos principais fatores que nos incentivam
a querer aprender. Para entender como isso ocorre, temos que examinar, antes de mais nada, os dois lados do equilíbrio, começando pelo modo como
adquirimos e armazenamos informações.
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Cumpre ainda mencionar que os filtros digitais além de vigiar os usuários e as suas buscas, ainda criam uma redoma, ou melhor, uma bolha
onde envolvem o usuário dos quais são detentores dos dados.
Sobre a bolha de filtros, Pariser se posiciona:
A bolha dos filtros tende a amplificar drasticamente o viés da confirmação –
de certa forma, é para isso que ela serve. O consumo de informações que se
ajustam às nossas ideias sobre o mundo é fácil e prazeroso; o consumo de
informações que nos desafiam a pensar de novas maneiras ou a questionar
nossos conceitos é frustrante e difícil. É por isso que os defensores de uma
determinada linha política tendem a não consumir a mídia produzida por outras linhas. Assim, um ambiente de informação baseado em indicadores de
cliques favorecerá o conteúdo que corrobora nossas noções existentes sobre o
mundo, em detrimento de informações que as questionam (PARISER, 2012, p.
62).

Os filtros envolvem tanto o usuário, que forma a sua volta uma espécie de bolha, o usuário por sua vez é submetido a uma ilusão de realidade,
talvez uma realidade que nunca possua.
Sequer é possível, entender se o usuário está ou não envolto a essa
redoma, posto que “como a bolha dos filtros esconde o conteúdo de forma
invisível, não nos sentimos compelidos a aprender sobre o que não sabemos” (PARISER, 2012, p. 64).
Retomando a ideia de Pariser no que se refere ao equilíbrio no fornecimento de dados, a ideia é de certa forma impossível, o fornecimento de
dados na web é quase que inevitável. O que pode ser feito é uma análise
do que pode ou não ser alimentado na web, para evitar disseminações de
dados pessoais.
Assim paira os questionamentos, estamos sendo vigiados? Como diversas páginas e empresas possuem os meus dados? Não estou alcançado
por nenhum tipo de resguardo jurídico? Bem, segundo “Constituição Federal de 1988 é cristalina ao reconhecer, como direitos fundamentais, a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e a imagem das
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pessoas, restando assegurado o direito à reparação pelos danos materiais
ou morais decorrentes de sua violação” (FORTES, 2015, p. 101).
Assim, por mais que se detenha um cuidado maior no fornecimento
de dados ao utilizar a internet, seja por sites de busca ou até mesmo por
redes sociais, necessário saber que realidade gira em torno do crescente e
constante fornecimento de dados. Nesse sentido, é
[...] indispensável promover reflexões voltadas aos problemas jurídicos, advindos da evolução tecnológica, sobretudo os decorrentes da massificação do
uso da internet, sobretudo a partir recentes eventos noticiados envolvendo a
vigilância e o monitoramento das comunicações, das informações e dos dados
pessoais transmitidos via internet, em evidente violação do direito à privacidade, o que confere absoluta relevância à matéria (FORTES, p. 16-17).

A preocupação possui uma premissa forte, já que atualmente a violação do direito a privacidade ficou cada vez mais frequente. Apesar da
Constituição, recentemente em 2014, passamos a contar com um avanço
no que se refere a legislação referente ao uso da internet, o Marco Civil Lei
nº 12.965/2014, segundo Fortes (BRASIL, 2015, p. 109-114):
[...] o Marco Civil representa o maior avanço normativo diretamente vinculado ao uso da internet na vida civil brasileira. Ele trouxe consigo algumas das
respostas legislativas que contribuem para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e, principalmente, do reconhecimento de direitos e de sua
extensão para a internet. [...] Observa-se, portanto, que o Marco Civil da Internet adianta-se no tratamento do tema da proteção dos dados na internet,
exigindo que as informações sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e
proteção de dados pessoais sejam claras e completas; sejam limitadas a finalidades que justifiquem a coleta; não sejam vedadas pela legislação; estejam
especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de
aplicações de internet (BRASIL, 2014, s.p.).

O Marco Civil – Lei nº 12.965/2014 teve com um dos seus objetivos
regular a proteção dos dados na internet, exigindo que haja informações
sobre a finalidade e para onde vai dos dados coletados na web. No Brasil,
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apesar de tardia, a legislação especifica sobre a regulamentação do uso da
internet, foi muito esperada e passou a
estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no
Brasil, estabeleceu que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamentos o respeito à liberdade de expressão; o reconhecimento da escala
mundial da rede; os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e
o exercício da cidadania em meios digitais; a pluralidade e a diversidade; a
abertura e a colaboração; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do
consumidor; a finalidade social da rede (FORTES, 2015, p. 112).

Segundo Doneda (2011, p. 3):
[...] o direito que nasceu sob a égide da privacidade hoje se sofisticou e assumiu características próprias. Na proteção de dados pessoais não é somente a
privacidade que se pretende tutelada, porém também a pessoa que deve ser
tutelada contra o controle indevido e contra a discriminação, isto é, em aspectos fundamentais de sua própria liberdade pessoal.

Essa liberdade da qual Doneda se refere, pode ser interpretada como
a própria democracia. Os aspectos fundamentais relacionados a liberdade
pessoal é a possibilidade de poder utilizar a internet sem qualquer receio,
de estar sendo vigiado, ou de até mesmo ter seus dados coletados sem autorização.
Relacionando, portanto, a Democracia com o filtro digital (ou a bolha)
chegamos a grande questão. Apesar do Marco Civil ter estabelecido critérios e justificações sobre a coleta de dados na internet e seus destinos, é
efetivo o Marco Civil?
Não se pode afirmar com certeza a efetividade da legislação, pois é
muito recente no sistema brasileiro. O que se pode afirmar é que a relação
presente entre a democracia e o filtro digital é de livre escolha do usuário
quando fornece os seus dados para terceiros, empresas, outros usuários.
A efetividade, portanto, apesar de não poder ser mensurada deve ser tratada com um direito fundamental que é,
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Assim, conceber a privacidade na internet como um direito fundamental, em
sentido amplo, capaz de recepcionar em seu bojo a proteção da vida privada,
da intimidade, da imagem, da honra e dos direitos-base vinculados ao conceito
de direitos de privacidade na internet, significa dizer que, na contemporaneidade, o direito de navegar na internet com privacidade, o direito de monitorar
quem monitora, o direito de deletar dados pessoais e o direito de proteger a
identidade online devem ser tutelados, explícita e expressamente, como um
dos pilares de garantia da eficácia do direito fundamental à privacidade em
sentido amplo (FORTES, 2015, p. 188).

Dessa forma, a esperança é que o Marco Civil ao logo do tempo torne
possível a democracia, vontade e a liberdade das pessoas, sendo elas respeitadas no mundo digital. Assim, efetivando-se o direito a privacidade
como um direito fundamental, de tal forma que navegar pela internet
torne-se mais seguro e que as informações prestadas respeitem a privacidade do usuário.
2.4 Conclusão
A pesquisa cumpriu com o seu objetivo no que diz a respeito aos conceitos históricos referentes a democracia e os relacionados ao filtro digital.
Como a premissa principal, relacionou os conceitos objetivando verificar n se a democracia pode influenciar no filtro digital. Com a pesquisa
foi possível vislumbrar que a democracia está relacionada a liberdade dos
usuários da internet.
Observou-se, que os usuários por desconhecimento, fornecem seus
dados conscientemente ou inconscientemente à terceiros em muitos casos
mal intencionados, que através de algoritmos furtam dados de plataformas até então consideradas seguras por quem utiliza tais serviços.
O Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014, dentre todas as suas
atribuições, resguarda esse tipo de violação de dados.
Ao fim da pesquisa, verificou-se que o Marco Civil da Internet – Lei
nº 12.965/2014, faz parte de uma nova realidade na tecnologia, em que os
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usuários ganham o direito a proteção perante a violação de dados, utilizando-se do direito fundamental à privacidade em um sentido amplo, bem
como possam exercer a sua democracia de fornecer ou não os seus dados.
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Capítulo 3
Liberdade de expressão musical:
rock brasileiro dos anos 80 e democracia
Rui Carlos Dipp Júnior
Érica Virgínia Ferrari

3.1 Introdução
Este artigo apresenta como tema a liberdade de expressão musical.
Para isso, delimita-se a abordar a relação entre o rock brasileiro dos anos
80 e a Democracia. Trata-se de um assunto de caráter interdisciplinar,
logo, relevante, já que não se restringe somente à área das Ciências Jurídicas e Sociais por ser permitir alçar voos nos campos da Música e das
Teorias da Democracia.
Considera-se que as obras musicais daquele período apresentam temáticas que auxiliam no debate jurídico, político e social sobre matérias
significativas no contexto do Estado Democrático de Direito Brasileiro.
Nesse viés, a problemática de pesquisa diz respeito a explanar como esse
estilo musical pode favorecer discussões e considerações, além de fomentar a prática democrática nos cidadãos.
Nesse sentido, o objetivo medular desta pesquisa é demonstrar como
o rock brasileiro dos anos 80 pode ser um importante instrumento de
exercício da liberdade de expressão musical em prol da Democracia. Por
conta disso, visa-se correlacionar o fazer artístico no gênero musical referido com o direito constitucional de liberdade de manifestação artística.
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Ademais, existe o propósito de analisar no plano literário/musical composições específicas que possam propiciar uma reflexão crítica sobre o
assunto.
Isto posto, para alcançar os objetivos delineados, utiliza-se como método de trabalho uma pesquisa bibliográfica, além da análise musical
(plano verbal e plano sonoro) e de observações sobre três composições
musicais específicas: “Inútil” (Ultraje a Rigor), “Que país é este” (Legião
Urbana), “Brasil!” (Cazuza). Nessa lógica, procura-se desenhar uma linha
de pensamento em prol de um raciocínio sobre a liberdade de expressão
musical, o rock brasileiro dos anos 80 e a Democracia.
3.2 Da relação entre liberdade de expressão musical e democracia
Acredita-se que, no campo do Direito e da política, a liberdade de expressão exerce influência na prática da democracia. Sabe-se que a
manifestação do pensamento pode ser representada de várias formas,
sendo uma delas as artes. Sendo assim, de forma mais específica, observase que a música pode exercer esse papel, isto é, servir como um instrumento a favor da democracia ao transmitir mensagens que criticam,
denunciam ou apontam problemas na sociedade.
Nessa linha de pensamento, o rock brasileiro dos anos 80 expõe em
suas letras conteúdos que não saem de moda: falta de ética, corrupção e
miséria. Muitas vezes, estas músicas soam como um alerta aos cidadãos
no sentido de convidá-los a se tornarem mais atentos aos problemas do
país, ou seja, trata-se de um estímulo à participação, ao exercício da cidadania.
A democracia merece estudo, atenção e reflexão crítica, sendo que
essa espécie de manifestação musical coloca o dedo na ferida, já que, consoante leciona Oliveira (2017, p. 9), “Na medida em que o artista é um ser
no e do mundo, retrata em suas obras [...] tudo que logra captar, com sua
sensibilidade, todos os problemas que fluem no campo social”. Em decorrência disso, é possível sustentar que a música é um campo significativo
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para fomentar discussões em prol de uma sociedade que almeja justiça
social e, consequentemente, que possa se desenvolver com maior liberdade.
Em tempos de Democracia, a palavra liberdade é mencionada na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em lugar de destaque, qual seja, no artigo 5º do Título II – Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.
Esse dispositivo constitucional dispõe: “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e a propriedade” (BRASIL, 1988, s.p.). Percebe-se
que são direitos e garantias em prol do desenvolvimento humano.
Nessa toada, ao dissertar sobre desenvolvimento como liberdade,
Amartya Sen afirma:
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou
interferência excessiva de Estados repressivos. A despeito de aumentos sem
precedentes na opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares
a um grande número de pessoas — talvez até mesmo à maioria. (2010, p. 1617).

Depreende-se da citação acima dois pontos de destaque. Primeiro, relacionando suas ideias com a temática da Democracia, bem como ao
contexto do ordenamento jurídico pátrio vigente, é possível inferir que o
desenvolvimento como liberdade requer um sistema democrático que amplie e potencialize as liberdades humanas. Destarte, que a democracia seja
uma ferramenta de participação e que favoreça o desenvolvimento humano. Trata-se de um caminho para se distanciar de toda sorte de miséria
e fortalecer as áreas da saúde e da educação.
O segundo ponto de realce que merece ser comentado refere-se ao
fato de que as liberdades são o caminho para o desenvolvimento humano.
Desse modo, pode-se inferir ainda das supracitadas lições de Sen que o
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leque de diferentes liberdades pode potencializar a democracia. Com maiores liberdades, mormente a liberdade de expressão, somando-se a isso
um sistema jurídico eleitoral coerente, limpo e justo, pode-se rechaçar a
possibilidade de governos autoritários, corruptos e demagogos.
Por isso, a partir desses apontamentos, argumenta-se que numa sociedade politicamente bem organizada, com um governo soberano
legitimamente configurado, além de um povo com maiores oportunidades
em termos de economia, cultura e educação, as riquezas podem ser melhor
distribuídas a todos os cidadãos. A CFBR/88 dispõe: “Art. 6º São Direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, à proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988, s.p.).
Nesse rumo, sustenta-se que a liberdade de expressão musical também faz parte desse processo de desenvolvimento humano como
liberdade. Dentro desse contexto o rock brasileiro apresenta um material
a ser explorado nas dimensões sonoras e literárias. Em especial, três obras
musicais dos anos 80 podem servir de base para esse debate, quais sejam:
“Inútil”, da banda Ultraje a Rigor; “Que país é este”, da banda Legião Urbana; e, “Brasil”, de Cazuza.
Curiosamente, os direitos vislumbrados nos artigos 5º e 6º da Lei das
Leis tal qual como foram dispostos em 1988 e que perduram até hoje, seja
de forma óbvia/expressa ou poética/subliminar, já se apresentavam nessas canções mesmo antes da confecção desses dispositivos constitucionais.
O rock brasileiro dos anos 80 é uma das faces do espírito democrático. A música desse contexto evidentemente alcançou um público muito
grande e ainda é percebida. Isso contribui para a democracia por fazer
parte do que se denomina argumentação pública. Enuncia-se que esta não
se dá por um único viés, pois existem várias possibilidades e caminhos
para exercer a liberdade de expressão. Isso fica mais claro quando se toma
emprestados aos ensinamentos de Drèze e Sen:
Um esclarecimento é necessário aqui sobre os meios que podem ser utilizados
na busca da argumentação pública. Debater e dialogar envolvem apresentar o
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próprio ponto de vista e prestar séria atenção nos argumentos do outro. Isso
pode ser feito através da mídia ou de reuniões públicas, além de debates sobre
temas relevantes, mas, quando é difícil obter uma boa audiência, formas mais
assertivas de comunicação podem também ser necessárias. Agitações, protestos e campanhas podem ser partes importantes da argumentação pública,
conectando as pessoas umas às outras através da fala — mesmo que seja uma
fala ruidosa”. (2013, p. 396-558).

Por esse ângulo, portanto, sustenta-se que o rock brasileiro, sob análise, pode ser abrangido pelo o que os autores acima compreendem sobre
a chamada argumentação pública. Isso porque tais composições podem
motivar debates e conversas de modo a auxiliar cada cidadão a enxergar
os problemas do mundo, essencialmente das pessoas ao seu redor. Dito de
outro modo, o rock brasileiro quando seriamente discutido consegue a estimular a empatia.
Dos anos 80: do rock brasileiro como vetor à prática democrática
As letras de rock brasileiro possuem conteúdo musical com mensagens, arranjos, estrutura e forma musical com potencial para reflexões no
âmbito educacional. Nesse sentido, acredita-se que é possível estabelecer
um debate acadêmico em torno da conexão entre Direito, Democracia e
Liberdade de Expressão Musical. Destarte, opta-se neste momento em dissertar sobre três composições ligadas à temática da Democracia: “Inútil”,
“Que país é este”, “Brasil!”.
3.2.1 Somos “inúteis”?
A primeira canção que visa o fomento de reflexões e de debates parte
desse provocador e implícito questionamento – “somo inúteis?”. Com isso,
almeja-se dar o ponta pé inicial sobre o assunto objeto desta pesquisa: o
rock brasileiro dos anos 80 como instrumento de liberdade de expressão
musical na prática da democracia.
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Nesse rumo, ao comentar sobre o rock brasileiro dos anos 80, Caldas
(2010, p. 91) afirma que:
O binômio política/ironia era um dos principais ingredientes de suas canções,
sempre denunciando as injustiças sociais, as falcatruas dos políticos, a condição precária das populações marginalizadas do processo produtivo e,
evidentemente, a corrupção no planalto central do país.

Isso fica evidente quando da análise de composições musicais desse
gênero, tendo em vista que estas viabilizam trazer ao cenário hodierno a
discussão de problemas políticos, jurídicos e sociais que parecem não cessarem de serem anacrônicos. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, o
rock brasileiro dos anos 80, que foi a década de promulgação da Constituição Cidadã – Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 –
produziu músicas que são fontes para vários assuntos correntes.
Nessa lógica, os temas das canções são bastante abrangentes, tais
como como escolha para presidente, responsabilidade civil, credibilidade
do país frente à órbita internacional, caos no trânsito, superfaturamento
de obras públicas, responsabilidade dos pais em relação aos filhos menores, o problema do superindividamento do cidadão brasileiro, crítica à
indústria cultural, corrupção em geral. Logo, temas importantes que por
meio da democracia possibilitam a discussão e análise de tais institutos
jurídicos e sociais.
Tudo isso pode ser encontrado, de forma bem sintetizada, mas com
grande força de divulgação, numa famosa canção da banda Ultraje a Rigor
chamada “Inútil”, como se verifica ipsis litteris:
A gente não sabemos escolher presidente / A gente não sabemos tomar conta
da gente / A gente não sabemos nem escovar os dente / Tem gringo pensando
que nóis é indigente / Inútil / A gente somos inútil / Inútil / A gente somos
inútil / Inútil / A gente somos inútil / Inútil / A gente somos inútil / A gente
faz carro e não sabe guiar / A gente faz trilho e não tem trem prá botar / A
gente faz filho e não consegue criar / A gente pede grana e não consegue pagar
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/ A gente faz música e não consegue gravar / A gente escreve livro e não consegue publicar / A gente escreve peça e não consegue encenar / A gente joga
bola e não consegue ganhar 1.

Verifica-se na supracitada obra musical, um discurso bastante atual.
Segundo o autor Severiano (2017, p. 440), a composição apresenta “uma
crítica mordaz e irreverente à realidade brasileira [e] acabou entrando
para o anedotário político, à época da campanha das Diretas Já”.
Nesse sentido, essa música apresenta vários questionamentos, dentre
eles: será que o povo brasileiro, em comparação aos anos 80, já sabe escolher presidente? Trata-se de uma preocupação que não sai de moda,
principalmente diante de toda sorte de corrupção e falta de ética no ambiente político notoriamente percebidos por meio da mídia no Brasil.
Outrossim, ao menos do ponto de vista constitucional, a partir da Lei
das Leis, isto é, da Constituição Federal de 1988, “Todo poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”
(BRASIL, 1988, s.p.). Apesar de haver crítica ao modo de como o brasileiro
escolhe seus representantes, a letra não apresenta uma real solução para
esse problema democrático. Todavia, isso não retira o seu mérito, pois de
forma divertida e bem-humorada consegue transmitir uma importante
mensagem no sentido de que é urgente refletir sobre isso.
Quando se fala em liberdade de expressão, na seara das artes, “O humor é um alívio, uma válvula de segurança, uma maneira de se falar sobre
as coisas que de outra forma não discutimos” (ASH, 2017, p. 280). No caso
em tela, a música “Inútil” parece se enquadrar dentre dessa função social
da arte.
Um segundo ponto abordado na letra refere-se às fortes críticas ao
papel de cada cidadão na sociedade, que conforme se deduz da letra, cada
um dos brasileiros é um verdadeiro inútil. Por conseguinte, quanto mais
inútil for o cidadão brasileiro num cenário de democracia, maior espaço
para a falta de educação e responsabilidade civil haverá. Como a letra
1
Letra da música Inútil, da banda dos anos 80 Ultraje a Rigor. Disponível em https://www.vagalume.com.br/ultrajea-rigor/inutil.html. Acesso em: 02 jan 2019.
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aponta essa conjuntura, isso favorece o germe de pensamento que possa
conduzir as atitudes das pessoas em sentido oposto, isto é, de despertar
em cada pessoa o seu verdadeiro estado e papel na sociedade. Pode-se inferir da canção que o país não muda diante de uma sociedade de inúteis,
logo, esse cenário precisa ser revertido.
Outro ponto significativo diz respeito a seguinte passagem “A gente
faz carro e não sabe guiar”. Está aí outro alerta da banda. Por mais sofisticado que o ordenamento jurídico brasileiro se apresente em relação a
normas de direito público de trânsito, percebe-se que ainda hoje o brasileiro não sabe guiar, pois a todo momento constata-se um verdadeiro
desrespeito às leis.
Disso tudo resulta o que de pior pode acontecer, ou seja, diariamente
são noticiados acidentes fatais ao longo de todo o território nacional em
decorrência de imprudência, negligência e imperícia. Assim, malgrado a
Constituição Federal preconize em seu artigo 5º, II que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”,
muitas vezes existe uma forte impressão de que tal dispositivo inexiste ou
é ignorado.
A referida composição musical deixa evidente que a imagem no Brasil
no exterior não é das melhores. Nesse sentido, a educação e a corrupção
parecem que são apresentadas de forma subliminar ao criticar o comportamento do brasileiro – inútil – e o desvio de verbas públicas na construção
de obras e benfeitorias.
Outra observação em relação à canção que se pode inferir diz respeito
a dificuldades dos artistas em divulgar suas obras literárias e teatrais. Por
fim, na frase “a gente joga bola e não consegue jogar” poderia ser interpretada como uma forma de corrupção – no qual o time vende o resultado.
Do ponto de vista de estrutura musical e arranjos, percebe-se que
apesar de transmitir uma mensagem bastante crítica, é uma composição
alegre e dançante. Utiliza-se bateria, guitarra, baixo. O ritmo da bateria é
bastante simples e o groove do baixo (repetida em muitos momentos pela
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guitarra) apresenta um riff que se repete por quase toda a música. O arranjo da guitarra produz sons que quebram a monotonia da bateria e do
baixo. A banda usa o compasso quaternário simples e constrói as frases da
melodia sobre as bases de uma tônica fixa (em mi menor).
Curiosamente, importa ressaltar que “Inútil” é uma composição anterior à atual Constituição Federal – 1988 – que, segundo o artigo 5º, IX
garante a liberdade de expressão: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença” (BRASIL, 1988, s.p.). Dessa forma, além da obra ter méritos
por enfatizar uma situação política e social da época, é possível inferir que
a mesma fez parte de um contexto histórico de construção da democracia
no Brasil.
Ao abordar temas importantes de uma democracia, a liberdade de
expressão musical se evidencia na obra acima analisada. Sua importância
se dá também quando se verifica as palavras de Oliveira (2017, p. 88) ao
aduzir que: “toda manifestação artística é produto não apenas da personalidade do criador, mas do meio ambiente, dos sentimentos mais
imperscrutáveis da alma, do sistema político vigente”. Dito de outro modo,
todo artista, de forma consciente ou intuitiva, respira a atmosfera política
e social que vivencia e transforma tudo isso em arte.
3.2.2 Afinal, “que país é este”?
Nota-se que os músicos podem contribuir para a democracia ao manifestarem seus pensamentos, portanto, colaboram de forma expressiva
para questionar os problemas do mundo, do país. Assim, de forma semelhante, isso acontece também na música da banda Legião Urbana “Que
país é este” cuja letra é a seguinte:
Nas favelas, no Senado / Sujeira pra todo lado / Ninguém respeita a Constituição / Mas todos acreditam no futuro da nação / Que país é esse? / Que país
é esse? / Que país é esse? / No Amazonas, no Araguaia / Na Baixada Fluminense / Mato Grosso, Minas Gerais / E no Nordeste tudo em paz / Na morte
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eu descanso / Mas o sangue anda solto / Manchando os papéis, documentos
fiéis / Ao descanso do patrão / Que país é esse? Que país é esse? / Que país é
esse? / Que país é esse? / Terceiro Mundo se for piada no exterior / Mas o
Brasil vai ficar rico / Vamos faturar um milhão / Quando vendermos todas as
almas / Dos nossos índios num leilão / Que país é esse? / Que país é esse? /
Que país é esse? / Que país é esse? 2

Inicialmente, conforme explica Severiano (2017, p. 442), “Descendente de um grupo punk, o Aborto Elétrico, a brasiliense Legião Urbana
teve como criador e figura principal o cantor-compositor-guitarrista-baixista Renato Russo”. Em decorrência dessa origem, é perceptível que
músicas de protesto surgissem ao longo da carreira desse grupo musical.
À vista disso, em relação ao plano poético, a referida letra aborda a
corrupção, a desonestidade que está em todos os lugares, o querer de
forma irresponsável tudo e a qualquer custo e, a mais significativa crítica,
o desrespeito à Lei Maior. Dessa maneira, o autor questiona: “que país é
este”.
Para responder essa pergunta, um dos pontos de partida pode ser a
própria Constituição Federal de 1988 que preconiza em seu artigo 1º que
“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito” (BRASIL, 1988). Além disso, o mesmo dispositivo,
em seu inciso III, preconiza que um dos fundamentos desse Estado Democrático de Direito é “a dignidade da pessoa humana”.
Por esse ponto de vista, relacionando a composição “Que país é este”
e a Constituição Federal de 1988, percebe-se que a democracia é crucial
para o progresso de uma nação. Isso porque quando a canção manifesta
que por todos os lados há sujeira e que todos ignoram a Carta Magna, não
é possível a concretização da dignidade da pessoa humana. Desse modo, é
contraditório esperar um futuro melhor se nada ou muito pouco é feito
para mudar esse quadro ainda no presente.
2
Letra da música Que país é este?, de Legião Urbana, composição e Renato Russo. Disponível em https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46973/. Acesso em: 03 jan. 2019.
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Infere-se que a música em comento é um exercício de democracia na
prática. Logo, soa como um alerta às pessoas quanto à necessidade de reflexão a fim de se buscar uma real e efetiva transformação política e social.
Aliás, frisa-se que a democracia faz parte de um constante processo
de evolução e de amadurecimento, como se pode verificar nas palavras de
Drèze e Sen (2013, p. 374/558):
“[...] a democracia na sua forma atual levou muito mais tempo para surgir,
amparada por inúmeros avanços — da Magna Carta inglesa em 1215, passando
pela Revolução Francesa e pela Independência dos Estados Unidos no século
XVIII, à disseminação do direito de votar dos adultos, inicialmente dos homens, e por fim também das mulheres, na Europa e na América do Norte no
século XIX e começo do XX. Mas foi na segunda metade do século XX que a
ideia de democracia se estabeleceu como uma forma de governo à qual qualquer nação tem direito — seja na Europa, seja na América, Ásia ou África. O
florescimento da prática democrática e a extensão de seu alcance, porém, são
um processo contínuo”.

Pode se deduzir da citação acima que a democracia deve ser mais valorizada pelos brasileiros, pois ela é fruto de muito esforço e luta, tanto que
é mencionado pelos referidos autores como um direito de todo ser humano. Sabe-se que nem todos os países são democráticos. Frisa-se que,
embora essa passagem refere-se à uma obra intitulada “Glória Incerta: A
Índia e suas Contradições”, muitas lições podem ser transpostas para o
contexto da democracia no Brasil.
Nesse rumo, acredita-se que a obra musical da banda Legião Urbana
reforça essas ideias, já que se apresenta como um importante instrumento
de consolidação e de cooperação à prática democrática. Sua relevância
pode ser destacada primordialmente sobre essa questão chave, de que país
é esse que o povo vivencia a cada dia. Permite questionar se o brasileiro
quer continuar assim. Ademais, reprisa-se, expressa e adverte sobre a importância da Constituição Federal no panorama democrático.
Segundo dados do encarte original do CD “Que País É Este
1978/1987”, de outubro de 1987, EMI-Odeon, essa música foi composta em
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1978. Trata-se de um cartão de visitas do grupo e usada nas aberturas de
seus shows. A propósito, ela somente foi gravada em 1987, porque os músicos imaginavam que essa composição sairia rapidamente de moda, já que
os problemas do país seriam resolvidos e, nesse caso, “Que país é este”
deixaria de fazer sentido (1987, s.p.). Todavia, sabe-se que os problemas
ainda persistem. Nota-se que esse disco surgiu um ano antes da promulgação da nova e atual constituição do Brasil.
Em sequência, mais especificamente em relação ao plano musical,
“Que país é este” apresenta uma simplicidade própria do rock e estilo de
fazer música da banda naqueles tempos. A instrumentação utilizada foi
guitarra, baixo, bateria; com melodia muito simples – pouca variação melódica - e com somente três acordes. De forma semelhante à canção
“Inútil”, também está tonalidade de mi menor.
Importa mencionar que tais características musicais são significativas
quando se verifica que de forma notória trata-se de uma banda de enorme
sucesso. Ao comentar sobre esse estilo de obra musical, Costa (2011, p.
227) ajuda a esclarecer isso, pois aduz que: “A relativa simplicidade de batida e de harmonia, o apelo comercial que exerce e a jovialidade do etos
característicos da canção pop favoreceram e favorecem o surgimento de
uma extensa lista de adeptos”. Logo, são peculiaridades encontradas nas
duas músicas aqui estudadas e que fortalecem o exercício da liberdade de
expressão musical ao atingir grandes públicos.
Percebe-se nas letras das canções “Inútil” e “Que país é este” uma
representação de um espírito democrático. Esta música contém uma abordagem em tom sério, enquanto que aquela outra, expõe suas ideias
utilizando-se de uma atmosfera mais pilhérica.
De todo modo, é viável presumir que não se tratam de músicas para
serem puramente consumidas, posto que há mensagens importantes à sociedade daquela época que ainda vigoram. O rock brasileiro dos anos 80
tem um status cultural visível/audível no debate da democracia. Pode-se
perceber essa condição mais notadamente por meio das afirmações de
Calda (2010, p. 92):
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Na verdade, o que estávamos presenciando naquele momento era mais um
movimento de transformação na música brasileira e especialmente no chamado rock brasileiro. Ao contrário do que preconizavam os críticos, tudo o que
se via não era um modismo a mais. Não era mais uma rebelião romântica da
Jovem Guarda que, a rigor, terminou dizendo a que veio. Os jovens dos anos
de 1980, na verdade, consolidaram o que costumamos chamar de rock brasileiro. E mais do que isso, documentaram com seu trabalho um momento
importante da vida política do país. Naquele momento histórico, com o advento da Nova república, além de a sociedade recuperar o pleno exercício da
cidadania, da democracia, tudo isso significou também a redenção da cultura
e o início da sua recuperação em face daqueles difíceis anos vividos.

Desse modo, pelas palavras acima é possível inferir que foi nos anos
80 que a democracia e a cidadania foram reestabelecidas no Brasil, sendo
que o rock brasileiro é parte desse processo de consolidação da democracia. Sua importância se dá ainda quando se considera que os anos 80
sucederam um período muito penoso para o país – época da ditadura -,
inclusive para a música.
Voltando um pouco no tempo, nos anos 70, um exemplo ilustrativo
de que momentos ainda mais nebulosos e antidemocráticos foram vivenciados pelos roqueiros brasileiros, é revelado por Saggiorato sobre uma
das conjunturas vivenciadas por aqueles artistas setentistas:
A falta de liberdade sentida pelos músicos também se fazia presente nos festivais. Como depois do AI-5 toda e qualquer manifestação ou concentração de
jovens era considerada subversiva, vários shows foram cancelados, ou submetidos à censura antes de serem realizados. Alguns shows tinham de ser feitos
previamente. Os grupos passavam por uma verificação horas antes de se apresentarem. Essa era uma forma de conseguir a liberação de seus espetáculos.
Os músicos se sujeitavam a tocar parte ou todo show para uma plateia de censores, o que, na visão militar, era necessário para não causar ‘danos’ à moral
e aos bons costumes da nação. (2012, p. 105-106).

Por meio dessa descrição, pode-se inferir que a democracia vale à
pena, pois esta favorece a liberdade de expressão musical. Dessa forma, os
relatos acima reforçam sua importância, principalmente pelo fato de que
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a censura não é salutar para o exercício da plena cidadania e da democracia. Assim, frisa-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º,
II, enfatiza a cidadania como um dos fundamentos do Brasil. Ademais, o §
2º do artigo 220, CF/88 preconiza: “É vedada toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e artística”.
Todavia, se durante a repressão militar a música também tinha muita
força, no sentido de provocar e convidar as pessoas da época à reflexão
sobre a situação política da nação, isso ganha ainda mais robustez num
cenário de plena democracia. Hoje, cidadania e liberdade de expressão musical são assegurados. O rock brasileiro frente à constituição está livre da
censura prévia.
Consoante Saggiorato (2012, p. 115) os anos 1968 até 1978 representaram um “período político de maior censura e repressão pelos militares,
como o AI-5”. Isso é importante para compreender que a manifestação
musical da década de 80, diferentemente da década de 70, resultou numa
produção de letras mais explícitas e com maior grau de liberdade de expressão musical, tais como “Inútil” e “Que país é este”. Significa, portanto,
de uma nova forma de se fazer música.
3.2.3 “Brasil: mostra a tua cara”
Indo além, uma emblemática composição de 1988 é intitulada “Brasil”, música de Cazuza, com parceria de George Israel e de Nilo Romero.
Refere-se a um grito, a um protesto frente a crise de moral no país
(SEVERIANO, 2017, p. 438). Eis a maior parte dos trechos da referida canção:
Não me convidaram / Pra esta festa pobre / Que os homens armaram / Pra
me convencer / A pagar sem ver / Toda essa droga / Que já vem malhada /
Antes de eu nascer / Não me ofereceram / Nem um cigarro / Fiquei na porta
/ Estacionando os carros / Não me elegeram / Chefe de nada / O meu cartão
de crédito / É uma navalha / Brasil! / Mostra tua cara / Quero ver quem paga
/ Pra gente ficar assim / Brasil! / Qual é o teu negócio? / O nome do teu sócio?
/ Confia em mim / [...] Não me sortearam / A garota do Fantástico / Não me
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subornaram / Será que é o meu fim? / Ver TV a cores / Na taba de um índio
/ Programada / Prá só dizer "sim, sim" / Brasil! / Mostra a tua cara / Quero
ver quem paga / Pra gente ficar assim / Brasil! / Qual é o teu negócio? / O
nome do teu sócio? / Confia em mim / Grande pátria / Desimportante / Em
nenhum instante / Eu vou te trair / Não, não vou te trair / Brasil! 3

Observa-se na letra da canção “Brasil” um forte apelo poético. Cuidase de uma música contemporânea à Constituição Federal. De forma sintética, pode ser deduzida das palavras dessa canção uma convocação para os
brasileiros acordarem diante da falta de ética na esfera política da época.
Ressalta-se ser uma obra musical que não perde sentido e nem o seu
valor, pois já se passaram 31 anos de convívio com o novo sistema constitucional. Nunca agir de forma desonesta é a mensagem subliminar dos
compositores, ou seja, cada um deve mostrar a sua cara, participar democraticamente do destino da nação.
Desse modo, enquanto que “Inútil” apresenta-se de forma divertida
e, “Que país é este” um clima musical mais crítico/sério, a obra musical
“Brasil” expõe o rock brasileiro num plano literário de maior grau de poesia. Conforme relata Severiano (2017, p. 438), Cazuza “se destacou como
inspirado letrista, [...] figura das mais talentosas do BRock. Era também o
único que, além de roqueiro, curtia outras formas de música, [...] gêneros
românticos brasileiros, de forte presença em sua formação”. Assim, por
meio dessas palavras, infere-se o motivo pelo qual, no plano verbal, essa
canção revela-se como um trabalho artístico de qualidade.
No que concerne ao plano musical, guitarras, baixo e bateria nitidamente se destacam. Harmonicamente, apresenta maior número de
acordes, sendo que há predominância de tríades maiores. A melodia apresenta uma frase principal que se repete quase que do início ao fim (a
monotonia melódica é quebrada pela execução vocal e pelo modo pelo qual
foi combinada à letra).

3

Trechos de letra da canção Brasil, de Cazuza. Disponível em https://www.letras.mus.br/cazuza/7246/. Acesso em:
06 jan. 2019.
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Alguns arranjos de guitarra são percebidos em contraponto (contornando ritmo e melodia). Em termos de intensidade, é uma música
bastante forte, enquanto que a duração e andamento tangenciam entre
moderado e rápido. Interessante que a pulsação dela não se mantém intacta do início ao fim, pois há um declínio da velocidade quando a canção
destaca as seguintes palavras “Grande pátria desimportante / Em nenhum
instante / Eu vou te trair”.
Finalizando as análises musicais, em sequência, cumpre enfatizar
ainda que no final dessa canção há uma fusão entre o rock e o samba,
opção fundamental dos músicos e que valorizaram o poema, principalmente na passagem “Brasil! / Mostra a tua cara”. Simbolicamente isso
pode representar, ao menos em tese, de que deve existir união entre todos
os brasileiros. Assim, “Brasil” foi arquitetado com um arranjo musical de
notável ímpeto nacionalista do ponto de vista da linguagem musical e revela-se harmônico pelo o que se entende de democracia.
3.3 Conclusão
No campo das Ciências Jurídicas e Sociais, a pesquisa apontou que
existe possibilidades de estabelecer relações entre a liberdade de expressão
musical, rock brasileiro, em especial dos anos 80, e democracia. Nessa
perspectiva, pode-se concluir que a análise das músicas nos âmbitos verbal/letras e sonoro/musical demonstra que as composições favorecem o
debate e a prática da democracia.
Logo, a partir do estudo mais apurado das três obras investigadas ao
longo do trabalho, quais sejam, “Inútil” (Ultraje a Rigor), “Que país é este”
(Legião Urbana) e “Brasil!” (Cazuza), foi possível perceber uma manifestação de pensamento que se relaciona com o espírito democrático. Isso se
dá pelo fato de que o rock brasileiro dos anos 80, representada nessas
composições, contribui para enfatizar críticas e debates sobre os problemas jurídicos, políticos e sociais do Brasil.
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Portanto, acredita-se que isso possa estimular as pessoas a enxergarem os dilemas que a nação deve enfrentar no dia a dia e que persistem ao
longo dos anos: corrupção, falta de ética, dentre outros. Nesse sentido,
percebe-se que o ambiente social no qual os artistas estão submersos reflete-se em suas obras, suas palavras e sentimentos. Humor, indignação e
poesia são técnicas de composição que servem para “convidar” as pessoas
a refletirem e a exercerem sua cidadania.
Constata-se que, do ponto de vista jurídico, os desejos expressos de
forma implícita ou explícita no rock brasileiro dessas músicas analisadas
são encontrados na forma de direitos constitucionalmente assegurados
pela Carta Magna de 1988. Realça-se assim, que a liberdade de expressão
musical é um valor fundamental capaz de potencializar o contínuo processo democrático da nação brasileira.
Por derradeiro, não é possível presumir que por si só haverá uma
transformação pessoal do ouvinte em relação às suas próprias atitudes
quando da simples contemplação dessas obras, isto é, de ouvir por ouvir.
Dessa forma, adverte-se que existe um significativo papel do educador
nesse processo, qual seja, de proporcionar espaços para a discussão dessas
demandas. Isso talvez seja a chave a impulsionar e conscientizar cada cidadão quanto suas responsabilidades/participação no contexto
democrático.
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Capítulo 4
Responsabilidade socioambiental empresarial e
desenvolvimento sustentável através da música
Rui Carlos Dipp Júnior
Alcione Marisa Giolo

4.1 Introdução
O presente trabalho tem como tema de estudo a responsabilidade socioambiental empresarial. Para tanto, delimita-se a abordar a importância
da música no cenário da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável.
No cenário da globalização, acredita-se ser um assunto pertinente, já
que vai ao encontro de interesses locais, regionais e mundial. Por isso, utilizando-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, problematiza-se a
seguinte questão: de que maneira a música pode ser um vetor de fortalecimento da responsabilidade socioambiental?
Nesse sentido, sustenta-se a princípio a hipótese de que a música – por
meio da educação musical ou da performance musical - pode inspirar as
empresas a criarem projetos e ações sociais. Considera-se que tais políticas
empresariais possam beneficiar a sociedade, além de contribuírem para o
fortalecimento do exercício da sustentabilidade em prol de um desenvolvimento sustentável engajado nas dimensões social, econômica e ambiental.
A fim de embasar e encontrar respostas à referida problemática,
aponta-se como objetivo geral verificar de que forma a música pode ser
um veículo de transformação social na temática da responsabilidade socioambiental empresarial e do desenvolvimento sustentável. Ademais,
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propõe como objetivos específicos: a) compreender sustentabilidade e o
desenvolvimento sustentável no contexto da pesquisa; b) descrever a relação existente entre responsabilidade social e a música.
4.2 Da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável
Considera-se que a música (educação musical), como vetor da sustentabilidade, é relevante para a formação de uma sociedade mais justa,
bem como para a construção de um planeta melhor para se viver. Por isso,
França (2011, p. 32), ao dissertar sobre educação musical e educação ambiental, afirma:
Sustentabilidade não implica simplesmente cuidar de bicho ou plantar árvore:
diz respeito à condição de seres se relacionando com outros seres – humanos
ou não – e com os componentes abióticos (não vivos) da natureza. Implica
combater o comodismo generalizado e a cultura da vantagem econômica a
qualquer preço. Implica semear valores entre as crianças, as quais serão futuros políticos, empresários, empreendedores, inventores, cientistas,
consumidores e cidadãos – se não nos extinguirmos antes, é claro.

A partir das mencionadas afirmações, deduz-se inicialmente que a
música exerce uma função social significativa em prol da sustentabilidade.
Ao que parece, urge que o início do processo de educação musical tenha
início desde cedo, com as crianças. Trata-se de um apontamento importante, mormente quando se pensa que a música pode contribuir para o
desenvolvimento humano de diversos futuros profissionais, muitos destes
com atividades ligadas diretamente à temática objeto deste estudo, qual
seja, a responsabilidade socioambiental empresarial.
A vista disso, num mundo globalizado, acredita-se que as empresas
podem desempenhar um papel significativo na seara do desenvolvimento
sustentável em termos de envolvimento comunitário. A música – seja por
meio de atividades de performance musical ou de educação musical – pode
ser um caminho a ser escolhido pelas empresas no sentido de se aproximar
de determinada comunidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
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Desse modo, ao se pensar sobre a responsabilidade socioambiental
empresarial, é possível levantar algumas reflexões, bem como estabelecer
pontos de conexões entre o sistema normativo correlato a esse assunto.
Outrossim, considerando o sistema jurídico, aprofundar essa questão colabora para indagar qual é o alcance que as corporações devem assumir a
fim de serem consideradas como pessoas jurídicas efetivamente ativas no
âmbito do que se denomina de responsabilidade social.
4.2.1 Da sustentabilidade: considerações exordiais
A percepção acerca do significado de sustentabilidade é um passo preambular para relacionar música, responsabilidade socioambiental e
desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, por meio das seguintes palavras, extrai-se que:
Sustentabilidade é ao mesmo tempo simples e complexa. Semelhante à ideia
de justiça. A maioria de nós sabe intuitivamente quando alguma coisa não é
"justa". Da mesma forma, a maioria de nós tem plena consciência das coisas
insustentáveis lixo, combustíveis fosseis, automóveis poluentes, alimentos não
saudáveis e assim por diante. Podemos presumir também que muitas pessoas
têm uma noção clara de justiça e sustentabilidade. Por exemplo, sentem que
um mundo justo e sustentável é bastante necessário, não importa o quão distante de um ideal possa estar (BOSSELMANN, 2015, p. 25).

Percebe-se pela citação acima, que Bosselmann procura demonstrar
que a sustentabilidade, embora possa ser intuitivamente compreendida,
num só tempo reclama ares de simplicidade e de complexidade, por isso a
dificuldade de a compreender. Nessa toada, julga-se que as pessoas, em
geral, têm plena noção de problemas relacionados a fatores que podem
levar a insustentabilidade do planeta. Por exemplo, a enorme quantidade
de lixo produzido pelos seres humanos -, combustíveis, poluição, alimentação não saudável – caso não forem objeto de reflexão na busca por
soluções e de problemas ligados a isso, o mundo todo poderá sentir efeitos
negativos produzidos pelo homem nesse descrito cenário.
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Nessa perspectiva, no que concerne a uma visão mais simplista de
sustentabilidade, Bosselmann (2015, p. 25) afirma que esta pode significar,
de forma mais básica, “O ar que respiramos, a água que bebemos, os solos
que fornecem o nosso alimento são essenciais para nossa sobrevivência. A
regra básica da existência humana é manter a sustentabilidade das condições de vida de que depende”. Noutras palavras, crê-se que se trata de uma
preocupação justa, já que pensar a sustentabilidade é uma necessidade
fundamental no atual momento da história da humanidade. Dessa forma,
como se pode depreender do autor, a sobrevivência do homem na Terra
depende da qualidade do ar, da água, do solo, pois havendo equilíbrio entre
esses elementos, consequentemente existirá, por exemplo, possibilidades
para a produção de alimentos mais saudáveis a todos.
Fazendo uma analogia ao velho brocardo jurídico pelo qual “não há
sociedade sem direito” (CINTRA et al, 2009, p. 25), poder-se-ia pensar que,
de forma semelhante, onde há o ser humano, há poluição, degradação ambiental. Verifica-se isso nas seguintes palavras:
Os impactos ambientais vêm acompanhando os seres humanos desde que surgiram no planeta. O descobrimento do fogo, há mais de cem mil anos, permitiu
que nossos ancestrais se aquecessem, moldassem materiais, fundissem metais, entre outras utilidades; porém, sempre necessitavam de um combustível
que naquela época era a madeira, de cujo processo derivava a emissão de dióxido de carbono, vapor d’água, cinzas, partículas etc. Esses subprodutos
podem ser genericamente denominados de contaminação (DIAS, 2015, p. 1).

De todo modo, parafraseando os ensinamentos de Dias (2015, p. 2),
argumenta-se que, nos primórdios, essa situação se deu de forma menos
impactante no meio ambiente. Isso pelo fato de que o planeta, naquela
época, era muito menos habitado do que hoje e as atividades humanas
eram menos intensas. Ademais, o consumismo não existia. Quando se fabricava uma ferramenta qualquer, desejava-se que esta tivesse uma vida
útil duradoura. Nesse cenário, o planeta Terra tinha maior capacidade de
reciclar de forma mais natural os resíduos produzidos pelo homem naqueles remotos tempos.
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Com o passar dos anos, notoriamente, tal conjuntura foi se amplificando: mais poluição, maior impacto da ação humana no meio ambiente.
Destarte, perquirindo-se as origens sobre qual é o conceito de sustentabilidade, nota-se em Bosselmann (2015, p. 31) que o mesmo se encontra
diretamente vinculado à história do direito ambiental, mais especificamente no contexto de uma crise ecológica da Europa continental,
conforme explica o autor:
Entre 1300 e 1350 o desenvolvimento agrícola e a utilização da madeira atingiram um pico que levou ao desmatamento quase completo. A perda de
capacidade de carga ecológica teve uma série de consequências graves. Sem
florestas não havia madeira para aquecimento, cozinha, construção de casas e
fabricação de ferramentas. Ao mesmo tempo, a base nutricional de cervos,
porcos e gado desapareceu e com ela a perspectiva de fertilizantes de origem
animal necessários para o cultivo. Erosão, inundações e redução dos níveis
freáticos foram também consequências. O grande período de fome entre 1309
e 1321, seguido pela peste ("peste negra"), entre 1348 e 1351, dizimou a população da Europa Central em um terço. Em algumas regiões metade dos
povoados desapareceu, ao todo foram 40.000 assentamentos (BOSSELMANN,
2015, p. 30-31).

À vista disso, conforme se depreende das palavras acima, a história
da sustentabilidade e do direito ambiental estão conectadas e não são invenções atuais, como costuma parecer. Consoante as informações trazidas
pelo supracitado autor, o conceito de sustentabilidade já era uma preocupação há 600 anos atrás, sendo que naquela época, na Europa, existiu uma
crise ecológica relacionada principalmente ao desmatamento, à necessidade do uso de madeira.
Evidencia-se que nesse período a madeira era crucial para o aquecimento das pessoas, pois não havia a tecnologia que existe hoje. Ademais,
a madeira era usada em tudo, para cozinhar, fazer casas, fabricar ferramentas. Nesse rumo, o desmatamento implicou efeitos graves no meio
ambiente: fome, doenças, erosão dos solos, falta de água, inundações.
Hodiernamente, em tempos de globalização, se faz necessário pensar
que o a sustentabilidade, como valor moral ou princípio, não deve ser uma
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preocupação restrita somente a um determinado ponto geográfico do planeta, porque:
Os problemas ambientais não reconhecem fronteiras e, portanto, devem ser
abordados desde uma perspectiva global, regional e local, para resolver cada
um deles em um determinado microambiente, como um todo, como uma unidade, através da participação, do trabalho integral e das estratégias adequadas
para conseguir alcançar mudanças satisfatórias no meio ambiente (DIAS,
2015, p. 14).

De fato, com isso é possível supor que, no mínimo, três aspectos geográficos devem ser considerados quando se pensa na sustentabilidade
como um exercício. Nesse sentido, corroborando com as palavras acima,
Sachs (2009, p. 50) aduz que “é necessário observar como nossas ações
afetam locais distantes de onde acontecem, em muitos casos implicando
todo o planeta”.
Logo, trata-se de uma consciência que cada ser humano deveria se
atentar. Nesse aspecto, Dias (2015, p. 45), considerada que “Uma sociedade
sustentável é caracterizada por pessoas que vivem em harmonia com a
natureza e umas com as outras em nível mundial”.
No Brasil, por exemplo, a Carta Magna preconiza, em seu artigo 3º,
que: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária” (BRASIL, 1988,
s.p.). Além disso, no artigo 4º, verifica-se que “A República Federativa do
Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
[...] IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”
(BRASIL, 1988, s.p.).
Considerando um aspecto global da sustentabilidade, acredita-se que
a solidariedade é um valor a ser prestigiado por toda a população do planeta. Por esse ângulo, sustenta-se que “Sustentabilidade e Fraternidade
projetam uma Ética da Religação capaz de mitigar as ameaças planetárias
de que todos comungam” (AQUINO, 2014, p. 379). Noutras palavras, o
problema de um é problema de todos.
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A Sustentabilidade, portanto, é uma Esfinge Jurídica cujo enigma se renova no
decorrer da História e a humanidade se torna responsável pelo desafio de sua
Compreensão a fim de proporcionar melhores condições de Liberdade, Igualdade e Fraternidade para todos, indistintamente, nesse planeta (AQUINO,
2014, p. 355).

Nessa lógica, acredita-se que a Ética e a Fraternidade sejam mais do
que nunca necessárias quando se pensa em proteção do planeta Terra.
Juntas, são capazes de viabilizar um pensamento no sentido de que ninguém está sozinho no mundo, por isso o diálogo e a integração entre os
povos são necessários.
Tratam-se, portanto, de apontamentos que podem ser considerados
quando se vislumbra uma empresa consciente quanto às suas responsabilidades sociais no campo do exercício da sustentabilidade e do
desenvolvimento sustentável.
4.2.2 Do desenvolvimento sustentável: reflexões e apontamentos
Para Sachs (2009, p. 54), quando se pensa em ecodesenvolvimento
ou desenvolvimento sustentável, requer-se considerá-los dentro de “abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e
econômicos”.
Consequentemente, em 1987, em Nosso Futuro Comum (Relatório
Brundtland para o Desenvolvimento Sustentável), por meio da Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), concebeuse o seguinte conceito: “O desenvolvimento sustentável é aquele que
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de
as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (ONU, 1991,
s.p.).
A vista disso, consoante o entendimento de Barsano e Barbosa, (2014,
p. 56), “O conceito de desenvolvimento sustentável é inovador, pois amplia
as responsabilidades empresariais, indo além da rentabilidade financeira
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como meta, dimensionando outras diretrizes para o programa”. Logo, supõe-se que essa definição deve ser considerada pelas empresas quando
estas objetivam adquirirem uma condição ambiental, econômica e social
consonantes à uma política de responsabilidade socioambiental em prol de
um desenvolvimento sustentável.
Segundo Barbieri (2017, p. 53) “O movimento do desenvolvimento
sustentável baseia-se na percepção de que a capacidade de carga da Terra
não poderá́ ser ultrapassada sem que ocorram grandes catástrofes sociais
e ambientais”. Nesse contexto, Maioli (2012, p. 112) explica que “a sustentabilidade não existe em um vácuo, pois ela está interligada diretamente a
questões sociais e econômicas, sem as quais não faria sentido”.
Nessa linha de pensamento é possível inferir que toda e qualquer política empresarial voltada ao desenvolvimento sustentável deve considerar
esses três pressupostos: ambiental, econômico, social. Do contrário, o
exercício da sustentabilidade restará infrutífero. De forma parecida, Barbieri (2017, p. 54) afirma que “No âmbito das organizações em geral e das
empresas em particular, o núcleo duro de sua contribuição para com o
desenvolvimento sustentável passou a consistir em três dimensões: a econômica, a social e a ambiental”.
De acordo com Miranda (2017, p. 120), os aspectos social, econômico
e ambiental são os sustentáculos da sustentabilidade. A vista disso, a autora esclarece que “esses aspectos (social, ambiental e econômico) são
mecanismo que não funcionam de forma independente” (MIRANDA, 2017,
p. 120).
Deduz-se, desse modo, que se qualquer um desses três suportes estiver fragilizado (ou não fazer parte da estrutura dos planos da empresa), a
sustentabilidade não poderá ser exercida de forma plena. Responsabilidade social requer esses requisitos.
Partilhando desse entendimento acerca de desenvolvimento sustentável, Dias (2015, p. 44) esclarece que:
O desenvolvimento sustentável apoia princípios de equidade e responsabilidade social. A equidade é essencial para a realização da sustentabilidade. Isso
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inclui a equidade entre as nações, a igualdade no seio das nações, a igualdade
entre os seres humanos e outras espécies, bem como a equidade entre as gerações presentes e futuras.
O conceito de desenvolvimento sustentável também exige habilidades específicas, conhecimentos, valores e atitudes em relação ao meio ambiente, a
economia e o bem-estar das pessoas. Também deve ser entendido como um
processo de tomada de decisão, de forma de pensar, uma filosofia e uma ética.

Dessas palavras, pode-se inferir que a sustentabilidade está ligada ao
conceito de desenvolvimento sustentável. Busca-se um equilíbrio nas
ações humanas. A responsabilidade social necessita de um olhar atento ao
presente e, além disso, ao futuro.
Outro ponto que pode ser destacado da citação acima refere-se mais
uma vez às dimensões da sustentabilidade: ambiental, econômico e social.
“A solução para as questões ambientais tem que ser encontrada dentro de
um contexto amplo, no qual aspectos sociais, econômicos e políticos precisam também ser revistos” (REIS et al, 2008, p. 8). Disso, depreende-se
que todo envolvimento em prol de um desenvolvimento sustentável, só
será ético se levar em consideração essas três condições.
Nessa linha de raciocínio, o desenvolvimento sustentável não deve se
limitar exclusivamente ao bem-estar do homem. “A ideia de um mundo
melhor para todas as gerações sem prejudicar o meio ambiente é um objetivo social desejado” (BARBIERI, 2017, p. 52). Segundo o artigo 225 da
Constituição da República Federativa do Brasil,
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 (BRASIL, 1988, s.p.).

Desse modo, pela leitura desse dispositivo, percebe-se que a ideia de
desenvolvimento sustentável se encontra centrado no ser humano, sendo
que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem status
constitucional.
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Por outro lado, necessita-se ir além, isto é, pensar na harmonia e
equilíbrio entre seres humanos e os demais seres vivos no mundo. Destarte, conforme afirma Reis (et al, 2012, p. 1) “o modelo do
desenvolvimento sustentável deve ser capaz não só de contribuir para a
superação dos atuais problemas, mas também de garantir a própria vida,
por meio da proteção e manutenção dos sistemas naturais”. Daí a necessidade de uma visão mais abrangente sobre aquilo que se almeja em termos
de desenvolvimento sustentável.
A sustentabilidade ecológica estava implícita no Relatório Brundtland sobre
desenvolvimento sustentável e, mais importante, na Declaração do Rio 1992.
Embora seja verdade que este documento e outros documentos vinculativos
mais recentes sobre o desenvolvimento sustentável contenham compromissos
políticos e apenas descrições gerais, também é verdade que eles estão preocupados com a sustentabilidade ecológica. De fato, se hoje o conceito de
desenvolvimento sustentável é reconhecido como um princípio de direito internacional, ele deve sua razão principal, ou seja, qualidade operacional, ao
princípio da sustentabilidade. Sem ele, o desenvolvimento sustentável (o que
exige a integração dos objetivos ambientais, sociais e econômicas) não poderia
para funcionar. Isso é fundamental para reconhecê-lo como uma norma jurídica (BOSSELMANN, 2015, p. 64).

Pode-se inferir então, conforme expôs Bosselmann (2015, p. 64), que
no relatório de Brundtland e na Declaração do Rio 1992, a sustentabilidade
ecológica está implícita e existem compromissos de cunho político com o
desenvolvimento sustentável, atualmente considerado um princípio de direito internacional, isso devido a outro princípio, qual seja, o da
sustentabilidade.
Disso, denota-se inclusive que desenvolvimento sustentável e sustentabilidade possuem interconexões. De um lado, o princípio da
sustentabilidade pode inspirar o direito, a política, o processo legiferante.
Do outro, o desenvolvimento sustentável possui um importante viés na
sustentabilidade ecológica. Ressalta-se, todavia, que o desenvolvimento
sustentável, por apresentar características normativas, também é considerado como um princípio jurídico.
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Ademais, conforme leciona Maioli (2012, p. 145), Ignacy Sachs elaborou oito parâmetros de sustentabilidade: social, cultural, ecológico,
ambiental, territorial, econômico, político (nacional), político internacional. Esses critérios servem para inspirar a gestão pública e privada no
exercício da sustentabilidade, portanto, “contribuíram significativamente
para que o desenvolvimento sustentável fosse visto de forma positiva por
parte de governos e instituições na condução de suas políticas públicas”
(MAIOLI, 2012, p. 145). No mesmo sentido, reprisando essa lição, Cabeda
(2018, p. 51-52) afirma: “Sachs, seguro da possibilidade de desenvolvimento sustentável, conceitua os termos de oito dimensões da
sustentabilidade [e] considera-se desenvolvimento sustentável o atingimento de todas as dimensões”.
4.3 Da responsabilidade socioambiental empresarial e a música
A música possui um papel fundamental na temática da sustentabilidade, porque, consoante argumenta França (2011, p. 32), “Educação
musical e educação ambiental possuem vários pontos de contato”. Ademais, segundo Tavares e Cit (2013, p. 74) “A música é um fator essencial
de humanização e uma forma de compreensão do mundo”.
Por essa perspectiva, a responsabilidade socioambiental das empresas, a partir de uma política voltada ao desenvolvimento sustentável, pode
ter como inspiração a música. Isso pelo fato de que o trinômio social-econômico-ambiental, considerado crucial para a sustentabilidade, pode
encontrar nas atividades artísticas um caminho para melhorar a qualidade
de vidas das pessoas.
De acordo com Perseguini (2015, p. 2), a locução responsabilidade
social “começou a ser difundida no Brasil em meados de 1990, sendo o
Instituto Ethos, criado em 1998, um dos pioneiros na conscientização e no
desenvolvimento de projetos de responsabilidade social empresarial”. Deduz-se, portanto, que a implementação de políticas sociais relacionadas a
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isso estão em constante processo de amadurecimento, sendo que há aproximadamente 30 anos apresenta-se na pauta de debates no cenário
brasileiro.
Adiante, Perseguini (2015, p. 5) define responsabilidade social afirmando ser um “conjunto de ideias e práticas que fazem parte da estratégia
de uma organização (empresa), cujo objetivo é gerar benefícios para todas
as partes envolvidas e interessadas na empresa (chamadas de stakeholders) e evitar prejuízos”. Nesse contexto, as empresas podem se aproximar
da comunidade, pois “No aspecto social, a vertente que orienta o compromisso das empresas, com o desenvolvimento econômico aliado às
melhorias de qualidade de vida na comunidade, é a responsabilidade social” (BARSANO; BARBOSA, 2014, p. 62).
Proporcionar o acesso à projetos de educação musical, por exemplo,
por parte das empresas, favorece o aspecto social. Para Amartya Sen
(2010, p. 26) “Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e
saúde) facilitam a participação econômica”. Em princípio, é possível supor
que isso possa ser realizado por meio de um trabalho de inclusão social,
principalmente em relação às pessoas mais carentes. Nesse aspecto,
quando se fala em responsabilidade social, significa dizer ainda que:
O desenvolvimento corporativo é estruturado nas bases do tripé de sustentabilidade (triple bottom line) contemplado pelos seus aspectos socioeconômicos
e ambientais. Neste conceito, foram desenvolvidas gestões de estratégias para
que se alcançassem os objetivos dessas vertentes, que em conjunto formam a
sustentabilidade corporativa. (BARSANO; BARBOSA, 2014, p. 62).

A educação musical, ao que parece, pode estar implícita nesse tripé
da sustentabilidade. Logo, acredita-se que a projetos sociais desenvolvidos
pelas empresas podem fazer parte desse cenário da responsabilidade social
e melhorar a qualidade de vida das pessoas, já que o desenvolvimento sustentável também é uma política de elevação dos seres humanos
(BARSANO; BARBOSA, 2014, p. 62).
No âmbito da música, esta pode ser vislumbrada em projetos de inclusão social e que vão ao encontro de uma política de promoção dos seres
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humanos. O canto coral apresenta um potencial significativo nesse enredo,
pois é possível desenvolver um espírito de grupo, colaboração, respeito,
bem como o estudo de canções com letras que ensinam e fazem refletir
sobre temáticas ligadas à natureza, ao meio ambiente, aos direitos humanos. Amato (2009, p. 105), ao defender o potencial de inclusão social do
canto coral em projetos relacionados, sustenta que:
O canto em conjunto talvez seja uma das mais antigas expressões artísticas e
comunicativas do ser humano, tendo historicamente revelado um imenso potencial social. Permite integrar pessoas de diferentes condições
socioeconômicas e culturais e dar a conhecer uma nova forma de expressão ao
mesmo tempo individual e coletiva.

Disso, depreende-se que a educação musical, e em especial o canto
coral, pode formar um elo com a dimensão social da sustentabilidade.
Nesse sentido, colabora para o desenvolvimento sustentável do planeta.
Outrossim, indo ao encontro dessa possiblidade, de que a música
pode ter um olhar diferenciado por partes das empresas, a responsabilidade social exige do campo empresarial “o cumprimento simultâneo das
responsabilidades econômicas, legais, éticas e filantrópicas. [A] empresa
deve [...] ser lucrativa, obedecer às leis, atender às expectativas da sociedade e ser boa cidadã” (BARBIERI, 2017, p. 45).
Miranda (2017, p. 119), ao conceituar a reponsabilidade socioambiental, afirma que se trata de uma expressão “atual, que ficou muito
evidenciado no âmbito empresarial, como uma forma de conciliar produtividade, qualidade, ética e bem estar social e ambiental”. Essa autora
explica, inclusive, que as empresas devem se preocupar com um ambiente
de trabalho saudável e justo, bem como contribuir para o aumento da dignidade das entidades familiares que dependem da atividade empresarial
instalada em sua localidade. Mas não só isso, a dignidade das adjacências
também tem que ser melhorada (MIRANDA, p. 120).
Fazendo-se uma breve reflexão sobre isso, depreende-se que, quando
a sociedade percebe a implementação de um empreendimento empresarial na sua localidade, a comunidade logo revela esperança de que sua
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própria realidade vai melhorar em termos de qualidade de vida. Nessa lógica, as pessoas percebem a chance de um novo emprego, além de um
crescimento econômico da região. Evidentemente, quando as empresas
vão ao encontro de um desenvolvimento sustentável, as riquezas, os aspectos sociais e ambientais devem ser levados em consideração.
No âmbito da responsabilidade socioambiental empresarial, uma importante normativa - de natureza voluntária - a ser observada refere-se à
ISO 26000. Segundo Perseguini (2015, p. 11), “ISO é a sigla em inglês para
Organização Internacional de Normalização, um comitê com sede em Genebra (Suíça) criado em 1946 e que tem como associados organismos de
organização de cerca de 170 países”. Essa norma lança luzes para uma gestão da responsabilidade social voltada à sustentabilidade e ao
desenvolvimento sustentável, conforme explica Barbieri (2017, p. 183):
A norma ISO 26000 fornece diretrizes e ajuda prática a qualquer organização
que queira atuar com responsabilidade social associada ao desenvolvimento
sustentável. De seu processo de criação participaram milhões de pessoas em
todos continentes, algo inédito no âmbito da ISO. Nunca uma norma recebeu
tanta atenção de pessoas estranhas ao ambiente de produção de normas internacionais, que em geral são produzidas em círculos estreitos de profissionais,
consultores, certificadores e agentes governamentais. Também não houve
norma criada pela ISO que teve participação tão expressiva de representantes
de países em desenvolvimento, a começar pelo fato de que os trabalhos de
elaboração dessa norma foram presididos por um representante de um país
em desenvolvimento, no caso, um representante da ABNT.

Disso é possível inferir que se trata de uma norma que se relaciona a
preocupações de natureza global. Denota-se que a ISO 26000 apresenta
status de norma internacional, além disso, foi confeccionada no cenário da
globalização. Pela citação acima, fica em evidência que a inquietação acerca
da responsabilidade social não é exclusiva de poucos países, já que houve
a participação de todos os continentes da elaboração do referido documento.
No Brasil, é a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas que
representa a ISO. Então, “[para] a versão brasileira da ISO 26000, a ABNT
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organizou um fórum de entidades notáveis e representativas, como o instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”
(PERSEGUINI, 2015, p. 11).
Por meio dessa perspectiva normativa, crê-se que o fomento à educação musical por parte das empresas possa ir ao encontro de um
comprometimento ético com os direitos humanos, ademais, volta-se à responsabilidade social. Consoante Engelmann (2012, p. 74), “A arte [...]
proporciona um sentido especial à vida humana”. [...] A imaginação e a
sensibilidade aguçadas fazem o homem perceber a beleza da obra de arte
e da natureza”. Nesse sentido, proporcionar ao acesso à música, significa
despertar nas pessoas um interesse e um olhar diferenciado perante a paisagem natural. Isso pode implicar, em tese, o desenvolvimento de uma
consciência do papel de cada cidadão em relação aos cuidados que deve ter
perante o planeta.
Ações sociais e projetos sociais no campo das artes podem ser um
caminho para uma transformação social. Educação musical e educação
ambiental, como faces da mesma moeda, encontram-se interligadas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Portanto, merecem ter
uma atenção especial das empresas, já que estas, ao longo da história verifica-se o seguinte:
[...] há sinais evidentes de que em muitos casos os limites aceitáveis foram
ultrapassados, como atestam diversos problemas ambientais gravíssimos,
como o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio estratosférico,
a poluição dos rios e oceanos, a extinção acelerada de espécies vivas, bem como
os sérios problemas sociais, como a pobreza que afeta bilhões de humanos, os
assentamentos urbanos desprovidos de infraestruturas mínimas para uma
vida digna, a violência urbana, o tráfico de drogas e as epidemias globalizadas,
como a AIDS e o ebola. Estes problemas globais só́ podem ser resolvidos com
a participação de todas as nações, governos em todas as instâncias e sociedade
civil, cada uma em sua área de abrangência. As empresas cumprem papel central nesse processo, pois muitos problemas socioambientais foram produzidos
ou estimulados pelas suas atividades. (BARBIERI, 2017, p. 53).
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Por esse ângulo, percebe-se que as empresas têm um compromisso
ético de reduzir os efeitos nocivos que foram gerados no planeta ao longo
dos tempos. Os problemas ambientais podem ser a temática de um projeto
de educação musical/ambiental. Logo, uma seleção de músicas relacionadas a esse assunto podem motivar a comunidade a respeitar o meio
ambiente, sendo que isso pode implicar uma redução dos impactos ambientais do ser humano na natureza. Por isso urge a necessidade de uma
participação séria das empresas em prol dessa questão.
Uma seleção de músicas pode ser pensada em prol de uma educação
ambiental significativa. França (2011, p. 34), elenca um rol que abrange
músicas eruditas e populares, todavia, a depender dos propósitos e objetivos de cada projeto social, outras composições podem ser escolhidas pelo
profissional responsável. Assim, “obras, de Vivaldi a Toquinho e Vinícius,
passando por grupos folclóricos e artistas independentes, tocam direta ou
tangencialmente questões pertinentes à natureza, à ecologia e ao bem comum” (FRANÇA, 2011, p. 34).
A mencionada autora relaciona alguns exemplos de músicas que podem pedagogicamente colaborar para essa direção. No que diz respeito a
temáticas da natureza existem músicas como: Sinfonia n. 6 (Beethoven),
As quatro estações (Vivaldi), Carnaval dos animais (Saint-Saens), Floresta
do Amazonas (Villa-Lobos), Águas da Amazônia (Philip Glass). Atenta-se,
inclusive, para uma seleção de músicas voltadas mais para crianças: A Arca
de Noé (Toquinho e Vinícius), Os saltimbancos (Chico Buarque e Bardotti),
dentre outras (FRANÇA, 2011, p. 34-35). Nesse contexto, deduz-se que, por
meio da música, a educação ambiental pode ser um foco das empresas, ou
seja, de ações sociais, de projetos sociais, tudo em prol de um desenvolvimento sustentável.
No cenário da responsabilidade social, depreende-se que existe um
material musical riquíssimo a ser explorados pelas empresas. Políticas,
ações e projetos sociais podem ser concretizados nessa seara. Ressalta-se
que a educação musical e ambiental pode andar de mãos dadas com o
exercício da sustentabilidade. Ressalta-se, por fim, que tais conteúdos de

Rui Carlos Dipp Júnior; Érica Virgínia Ferrari | 83

músicas permitem várias possibilidades de atividades, a depender de cada
projeto, a título de exemplos, ressaltam-se: canto coral, execução musical,
apreciação musical, composição.
Para Tavares e Cit (2013, p. 60), “Um dos aspectos mais importantes
no aprendizado de música é entender que ela é uma forma de representação das visões de mundo, das maneiras de interpretar a realidade por meio
de sons e silêncios”. Murray Schafer (In: O ouvido pensante, 2011), trabalha com o que ele denomina de “paisagem sonora”. Atividades de
apreciação musical significativas e bem conduzidas favorecem a percepção
do contexto sonoro, não só da música, mas principalmente de todo o ambiente ao redor do ouvinte. Certamente esses exercícios desenvolvem uma
capacidade humana de compreender melhor o mundo a partir dos sons.
Por derradeiro, é possível inferir que a educação musical é um vetor
para compreender a natureza e, portanto, possui capacidades para transformar a conjuntura do planeta no que diz respeito aos problemas
ambientais. Isto posto, existem muitos fundamentos doutrinários, científicos e jurídicos que podem apoiar políticas empresarias voltadas à
responsabilidade socioambiental.
Destarte, urge que a música esteja presente em ações sociais e na
confecção de projetos a favor do desenvolvimento sustentável. Destaca-se
nesse sentido, que a ética empresarial, apoiada pelo tripé social-econômico-ambiental, pode encontrar na educação musical uma forte aliada
para alcançar tal objetivo. Assim, seja num contexto local, regional ou global, as empresas podem se tornar sujeitas ativas nesse processo, eis que a
responsabilidade social pode contemplar toda a sociedade e o planeta.
4.4 Conclusão
A responsabilidade social é um tema que merece cada vez mais atenção por parte das empresas. Trata-se de um compromisso ético com o
local, o regional e o planeta. Existem argumentos que podem estimular a
prática de projetos e ações sociais em prol do desenvolvimento sustentável.

84 | Temas Contemporâneos em Democracia e Direitos Humanos

Acredita-se, ao menos do ponto de vista dos argumentos aqui expostos e contrastados, que a hipótese inicial levanta foi confirmada. A pesquisa
demonstrou que a música é capaz de influenciar as empresas a elaborarem
projetos e ações sociais.
Por consequência, políticas empresariais que vão na direção da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, podem encontrar, tanto
na educação musical como na performance musical, a efetivação de sua
responsabilidade socioambiental a fim de beneficiar a sociedade. Além de
tudo, música e responsabilidade social podem andar de mãos dadas no
sentido de promoverem a tonificação do exercício da sustentabilidade em
proveito de um desenvolvimento sustentável.
Ao abordar a sustentabilidade, constatou-se que as dimensões social,
econômica e ambiental não podem ficar de fora das políticas sociais empresariais, sob pena da ineficácia de qualquer projeto voltado ao
desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, tratam-se de características basilares interdependentes.
Por conta disso, foi possível demonstrar que a música, como veículo
de transformação social, apresenta várias possibilidades no cenário da sustentabilidade. Nesse aspecto, essa área artística pode ser abarcada por
projetos e ações sociais que tenham conexão com a educação musical e a
educação ambiental, além da performance artística.
Dessa maneira, a pesquisa faz um alerta às empresas. Existem possibilidades de criação de políticas de acesso à música, à inclusão social e ao
desenvolvimento humano. Há conteúdos de música que se relacionam
com a temática da natureza, além de existir também um repertório musical a ser explorado a fim de educar as pessoas quanto às suas
responsabilidades como cidadãos no planeta e em relação aos cuidados
com o meio ambiente.
Por fim, conclui-se que a apreciação musical significativa, o canto coral, as atividades musicais e o fazer artístico podem ser explorados como
fomento à responsabilidade social. Além de tudo isso ter relação direta com
os direitos humanos, espera-se que os entornos das empresas possam ser
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fortalecidos por uma expressiva melhoria da qualidade de vida das pessoas
envolvidas e que essas iniciativas possam até mesmo repercutir no meio
ambiente.
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Capítulo 5
A política como uma interpretação
de liberdade em Hannah Arendt
Bruna Chechi Biorchi
João Pedro de Carvalho Portinho

5.1 Introdução
A ideia central da pesquisa teve como base a generosidade de Hannah
Arendt, que com riqueza de detalhes e minuciosidade de palavras, explica as
origens do totalitarismo, seus principais motivos, incentivos e suas consequências. Com todas as explicações sobre o governo/movimento totalitário
ficou a provocação: A política pode ser interpretada como liberdade?
Uma discussão filosófica de grande valia em períodos atuais, uma vez
que, tanto a liberdade de expressão como a liberdade política são de suma
importância para o exercício da democracia.
O método utilizado para pesquisa será o dedutivo, uma vez que será
utilizado obras para embasar as premissas levantadas.
Assim, a pesquisa, em um primeiro momento, buscará analisar a
ideia proposta por Hannah Arendt, trazendo um breve conceito de totalitarismo, que será abordado juntamente com os motivos, características de
seus governos/movimentos, e também as características dos cidadãos que
de certa forma “apoiavam” o totalitarismo.
Posteriormente, será necessária a compreensão do que Hannah
Arendt definia como liberdade. Seguindo nesse viés, buscará unir as duas
definições política e liberdade, para que assim se compreenda a necessidade

88 | Temas Contemporâneos em Democracia e Direitos Humanos

da voz popular, não somente enquanto democracia, mas também como um
exercício da cidadania.
Por fim, buscará fazer um paralelo entre o totalitarismo, a liberdade
e a política, com a finalidade de analisar a possibilidade de a política ser
usada como interpretação da liberdade.
5.2 Governos totalitários e restrição de liberdades
Uma das grandes obras de Hannah Arendt foi relacionada ao desenvolvimento de raciocínio sobre os governos e movimentos totalitários, em
sua obra descreve com riqueza de detalhes seu funcionamento. Além disso,
se concentrou em narrar como a população se portava diante ao totalitarismo.
Nessa quadra, é necessário que se compreenda o que são governos
totalitários, no entendimento de Hannah Arendt (1989, p. 355-356), introduz dizendo que nada caracteriza de forma mais explicativa os
movimentos totalitários e a notoriedade de seus líderes, do que a agilidade
do que são substituídos, veja-se:
Stálin conseguiu legitimar-se como herdeiro político de Lênin à custa de amargas
lutas intrapartidárias e de vastas concessões à memória do antecessor. Já os sucessores de Stálin procuraram substituí-lo sem tais condescendências, embora
ele houvesse permanecido no poder por trinta anos e dispusesse de uma máquina de propaganda, desconhecida ao tempo de Lênin, para imortalizar o seu
nome. O mesmo se aplica a Hitler, que durante toda a vida exerceu um fascínio
que supostamente cativava a todos, e que depois de derrotado e morto, está hoje
tão completamente esquecido que mal representa alguma coisa, mesmo entre os
grupos neofascistas e neonazistas da Alemanha (1989, p. 355-356).

Assim, a autora coloca que embora os governos totalitários emanem
um fascínio da população as quais lideram esse caminho supostamente
não tem uma durabilidade, pois deles derivam gestão ineficaz, ideologias
violentas, imposição de pensamentos, sendo sempre fadado ao insucesso,
por mais que tivesse o apoio das grandes massas.
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De encontro o entendimento de Arendt, Souza (2017, p. 246), explica
que o totalitarismo envolvia questões culturais, assim “a questão é ainda
mais ampla, já que o totalitarismo é, ao mesmo tempo, causa e consequência da inadequação entre a tradição intelectual do Ocidente e a novidade
que ele representa; da ruptura entre conhecimento e realidade”.
Dessa forma, é relevante a explicação de que os movimentos totalitários somente tornaram-se possíveis porque foram incentivados pela
massa, que por motivos aparentemente desconhecidos desenvolveram
certo gosto pela política. Essas massas não se uniam por interesses incomuns, a elas falta articulação de classe, que pela sua indignação poderia
alcançar objetivos limitados e atingíveis. Esse termo “massas” utilizado
para denominar essas pessoas pode ser utilizado por seu número, por suas
diferenças, ou por ambos, que não podem ou não tem o interesse de participar de uma organização que trabalhe com um interesse comum, como
por exemplo, partido político, organizações profissionais ou até mesmo
sindicatos. Estas pessoas “massas” são neutras e pode-se dizer que politicamente indiferentes (Arendt, 1989, p. 361).
Portanto, são consideradas “massas” aquelas pessoas que não possuem interesse em movimentos que busquem objetivos incomuns, essas
não possuem vínculos com movimentos de cunho social e acabam apoiando o tipo de governo totalitário com uma finalidade de interesse próprio,
não por um bem maior.
Cumpre destacar ainda, tais massas podem ser consideradas a maioria populacional, que levadas pela insatisfação de cunho governamental e
pelo seu interesse pessoal, apoiam governos totalitários. Nesse sentido,
pode ser citado como exemplo o caso da Alemanha de Hitler e Rússia de
Stálin, vejamos o que Arendt explica:
A ascensão de Hitler ao poder foi legal dentro do sistema majoritário, e ele não
poderia ter mantido a liderança de tão grande população, sobrevivido a tantas
crises internas e externas, e enfrentando tantos perigos de lutas intrapartidárias, se não tivesse contado com a confiança das massas. Isso se aplica também
a Stálin (1989, p. 356).
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Segundo Arendt, os governos totalitários ganhavam seguidores não
apenas pela confiança, mas também pela simpatia e pela promessa de um
governo melhor, mesmo com crises internas e externas e conflitos entre
partidos.
Nessa linha de pensamento, a autora citada acima, discorre a ideia que
o êxito dos movimentos totalitários entre a massa populacional, significou o
fim de ilusões dos países democráticos, em destaque os Estados-nações europeus e também o seu sistema partidário. Essas ilusões se dividiam em
duas: a primeira faz referência a maioria do povo e sua participação de
forma ativa no governo, sendo que toda pessoa simpatizava com algum partido político. Tais movimentos, ao contrário demonstravam que as massas
não apoiavam os partidos políticos, ou seja, eram neutras e agiam com indiferença, esses indivíduos poderiam ser maioria em um governo
democrático. Assim, a democracia poderia funcionar de acordo com as normas, que já eram aceitas pela minoria. No que se refere à segunda ilusão
democrática que fora destruída pelos movimentos totalitários, pode-se dizer
que as massas realmente eram indiferentes e neutras no que tange à política,
porém, nada mais constituíam que uma figura ilustrativa para a política. Os
movimentos totalitários buscavam demonstrar que o governo democrático
poderia tolerar e aprovar os setores que agiam de forma indiferente. Dessa
forma, no tempo em que os movimentos totalitários tomaram o parlamento
com a sua desconsideração pelo governo parlamentar de forma contraditória, conseguiram articular e convencer o povo de que a maioria da
composição parlamentar não coincidia com a necessidade do País, fazendo
com que a dignidade e a confiança dos governos perdessem a sua credibilidade para com a maioria (ARENDT, 1986, p. 362).
Os movimentos totalitários faziam que as massas se convencessem
que a democracia em um governo parlamentar era sinônimo de insucesso
para o seu País. Fazendo isso, refletia-se que a sua liberdade, a força política como própria democracia era sinônimo de diferença dentro de um
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governo rígido com falácias extremistas. Dessa forma, podendo prover um
governo melhor que a oitiva de sua própria voz.
Nesta linha de raciocínio Arendt (1986, p. 362), nos contempla com
o entendimento sobre a supressão de liberdades, senão vejamos:
[...] os movimentos totalitários usam e abusam das liberdades democráticas
com o objetivo de suprimi-las. Não porque os seus líderes sejam diabolicamente espertos ou as massas sejam infantilmente ignorantes. As liberdades
democráticas podem basear-se na igualdade de todos os cidadãos perante a
lei; mas não só adquirem significado e funcionam organicamente quanto os
cidadãos pertencem a agremiações ou são representados por elas, ou formam
uma hierarquia social e política.

Assim, pode ser veemente entendido, que a supressão das liberdades
democráticas, não significava a monstruosidade dos governos, ignorância
ou excesso de confiança advindas dessas massas. Apenas referiam-se as
liberdades democráticas com outro significado. A liberdade no que se refere aos movimentos totalitários estava ligada a inteira confiança em seus
representantes.
Contudo, a confiança cega em seus governantes era sinônimo de liberdade de estar protegido sobre o manto de um governo capaz de tudo
para proteger os seus interesses. Era justamente o que o Estado totalitário
tinha por seu principal objetivo.
Portanto, pode ser notado, que os movimentos totalitários consistiam
em organizações densas, e distinguiam-se de outros partidos e movimentos por exigir uma lealdade a qualquer preço, incondicional e irrestrita de
toda a composição de seus membros. Tal exigência era requisitada pelos
líderes do movimento, mesmo antes de se tornarem líderes, ou tomar o
poder. Isso era uma espécie de ideologia (ARENDT, 1986, p.373).
Esta lealdade cega e sem limites foi transformada em nada menos
que um fanatismo, em que se admitiam todas as ações dos líderes, não se
levando em xeque o contexto moral, humano ou justo das decisões empregadas.
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Para Arendt, o totalitarismo não se contentou em governar por meios
externos, diga-se através do Estado e de uma ideologia violenta, de governo. O terror como meio de coação aos seres humanos que, por sua vez,
não apoiavam esse método de governo, se tornou uma forma repressiva
interna. Arendt entende que em sua essência, o líder totalitário não passa
de um “funcionário” que as massas dirigem, não se trata de um indivíduo
sedento pelo poder imposto à população que manifesta uma vontade soberana e tirânica. A comparação ao funcionário, objetiva demonstrar que
o líder totalitário pode ser substituído, a qualquer momento, pois depende
do desejo da massa a qual representa, e elas dependem do líder. Assim,
entende-se que sem ele, não haveria massas, seria um bando amorfo, e
sem a massa o líder seria o equivalente a uma nulidade (ARENDT, 1986,
p. 375).
Com isso fica claro, que sem as massas, não há governos totalitários.
Assim, se pode entender que as massas dependem de suas atitudes rígidas,
até renunciam a sua liberdade política para que sejam guiadas por esse
tipo de governo.
O totalitarismo se resume em duas vias, a primeira faz relação com
as massas que renunciam à liberdade política para seguir governos rígidos
com ideologias próprias, sem motivo aparente, ou por não simpatizar com
o governo parlamentar. De outro lado, o governo/movimento totalitarista
que se aproveita das necessidades das massas, a incompatibilidade e a insatisfação para lhe exigir confiança e lealdade para modificação dos seus
interesses. Entretanto, questiona-se sobre a restrição de liberdade: A liberdade de exercer a política pelas pessoas é necessária? A política de fato é
sinônima de liberdade, o fato de expressar-se é exercer política?
5.3 A política uma interpretação de liberdade
Primeiramente, antes de adentrar na política como interpretação da
liberdade, é necessário que se entenda que Arendt, em sua compreensão
social, entre pessoas e políticas, recorre ao pensamento aristotélico no que
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diz a respeito ao “homem ser um animal social”, objetivando compreender
o sentido social e político. Ainda, mais especificamente Arendt, também
menciona o pensamento aprimorado de Thomas de Aquino, sobre o homem pela sua própria natureza um ser político, consequentemente social.
Vejamos, como pensava Arendt (2014, p. 27-28):
[...] a antiga tradução do zoon polition de Aristóteles como animal socialis[...]
depois com Thomas de Aquino, tornou-se consagrada: homo est naturaliter
politicus, id est, socialis (“o homem é, por natureza, político, isto é, social”)
[...] o termo social começa a adquirir o sentido geral da condição humana fundamental. Não que Aristóteles ou Platão ignorassem ou não desse importância
a fato de que o homem não pode viver fora da companhia dos homens, simplesmente não incluíam tal condição entre as características especificamente
humanas. A companhia natural meramente social, da espécie humana era
vista como uma limitação imposta a nos pelas necessidades da vida biológica,
que são as mesmas para o animal humano e para outras formas de vida animal.

No entendimento de Arendt, a equiparação do homem ao animal social a qual Aristóteles faz referência, se vê como uma limitação a ele
imposta, com origem na vida biológica. Porém, o entendimento da autora
vai além ao que diz a respeito uma comparação do homem como ser por
natureza político:
Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política
não apenas é diferente dessa associação natural cujo o centro é o lar (oika) e a
família, mas encontra-se em oposição direta a ela (Arendt, 2014, p.28-29).

A compreensão da autora segue o entendimento de Aristóteles no que
diz respeito a politização quando menciona que o homem com o surgimento da cidade-Estado, - ganha – uma vida nova, sendo ela privada na
esfera política. Ou seja, desde então, dividia a vida em um âmbito familiar
e político, sendo que todas as atividades referentes à comunidade eram
encaixadas na vida política. (Arendt, 2014, p.29)
Essa diferenciação entre as “vidas”, familiar e política, tinha um objetivo:
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[...] o discurso e a ação eram tidos como coevos e iguais, da mesma categoria
e da mesma espécie; e isso originalmente significava não apenas que a maioria
das ações politicas, na medida em que permanente fora da esfera da violência
são realmente realizadas por meio de palavras, mas também, mas fundamentalmente, que o ato de encontrar as palavras certas no momento certo,
independentemente da informação ou comunicação que transmitem, constitui
uma ação. Somente a pura violência é muda, e por esse motivo a violência, por
si só, jamais pode ter grandeza. Mesmo quando, relativamente tarde na Antiguidade, as artes da guerra e do discurso (a retórica) emergiram como os dois
principais tópicos da educação, tal desdobramento era ainda inspirado por
essa experiência e essa tradição anteriores, pré-polis, e a ela permaneceu sujeito (Arendt, 2014, p. 31).

A autora ao fazer a reflexão, coloca justamente a diferenciação com
relação a vida familiar e política. Uma vez que em um âmbito político, onde
as relações são com pessoas distintas, não se deve usar da violência. O
pensamento de Arendt nos contempla com a compreensão que a violência
é muda, e não pode ter grandeza.
Ser político e viver em sociedade de certa forma é um fato gerador de
discussões que induzem decisões, essas devem ser feitas levando em consideração as palavras, e a persuasão, ficando por fim não permitida a
utilização da força e da violência (Arendt, 2014, p. 31).
A principal relação entre os pensamentos filosóficos estudados por
Arendt está baseada na definição e diferenciação entre político e social,
vida familiar e política, e a relação entre ambos e a violência, essas se relacionam diretamente com o totalitarismo e a política como liberdade.
Ao relacionarmos de forma simplória, o que outrora já exposto, os
governos/movimentos totalitários, utilizaram-se de força, violência, ações
coercivas, implicitamente para as massas que lhe seguiam e explicitamente
para as pessoas que não faziam parte das massas.
Assim, o que transparece é que liberdade é antônimo de governos/movimentos totalitários, consequentemente diferente de política.
Para Arendt, a política era liberdade.
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Atento a esse fato, Arendt se utiliza de uma diferenciação entre conhecimento e sua compreensão, objetivando encontrar relação com o
totalitarismo. A compreensão desenha o totalitarismo como uma tirania,
estabelecendo que se houver luta em seu desfavor, consequentemente, haverá luta pela liberdade. A autora defende que não apenas os governos
totalitários suprimiram a liberdade, entretanto, nenhum governo foi capaz
de suprimi-la de maneira tão radical e aterrorizadora quanto eles
(ARENDT, 1993, p. 42).
Voltando ao ponto em que deve ser relacionada compreensão com
liberdade, pode-se dizer que a autora posiciona que a luta contra tirania,
significa a luta pela liberdade. Dessa forma, a luta é um exercício, um ensaio que objetiva tornar a pessoa livre. A tirania, a restrição das liberdades
e o emprego da violência coerciva a pensamentos opostos e impositivos,
nada mais é que o furto contínuo dessa liberdade, conceitos esse que de
certa forma se encaixam em uma liderança totalitária.
Assim, Arendt (1993, p. 41) coloca:
Não é por que alguma “ideia” nova veio ao mundo que a originalidade do totalitarismo é terrível, mas sim por que as próprias ações desde movimento
constituem uma ruptura com todas as nossas tradições; e claramente destruíram as categorias de nosso pensamento político e nossos padrões de juízo
moral (1993, p. 41).

O pensamento acima remete à reflexão que não consiste na ideia de
totalitarismo ser maléfico, mas as ações propostas pelo governo/movimento totalitário repelem tradições e costumes. A compreensão de que as
ações tomadas em governos totalitários servem como um aprendizado, o
que de certa forma rompe a tradição e destrói o pensamento político, distorcendo juízos morais dos cidadãos, rompendo as liberdades, não sendo
uma forma saudável de manifesto.
Nesse sentido, a liberdade não pode ser ceifada das pessoas, Lefar
(2003, p. 31) define o que era liberdade para Arendt:
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“ A liberdade, para Hannah Arendt, é a liberdade antiga, relacionada com a
polis grega. Significa liberdade para participar, democraticamente, do espaço
público da palavra e da ação. Liberdade, nesta acepção, e a política surgem do
diálogo no plural, que aparece quando existe este espaço público que permite
a palavra viva e a ação vivida, numa unidade criativa e criadora” (2003, p. 31).

Veja-se, segundo a leitura de Lefar, Arendt considerava a liberdade
como uma forma de participar da democracia, da ação. Logo, é possível
entender a aversão das amarras totalitaristas. O que não dá voz como
forma de liberdade, são amarras, ou seja, furto da liberdade.
Ao ir além, Arendt posiciona que: “o sentido da política é a liberdade”
ao mesmo tempo que defende a política com a liberdade, explica que tal
liberdade é tão antiga quanto a esfera política. Apesar disso, destaca que a
política pode ser temerosa, pois experiências históricas demonstram no
que pode resultar atos políticos. Nesse sentido, a autora levanta a polêmica
pergunta, que já foi pensada no século passado e ainda perdura ao logo do
tempo: “será que a política ainda tem algum sentido?” (ARENDT, 1993, p.
117).
Torres (2007, p. 236) em sua interpretação sobre a política em Hannah Arendt coloca que:
Partindo então do pressuposto, baseado no pensamento de Hannah Arendt, de
que a política não é domínio, de que não se baseia na distinção entre governantes e governados e nem é mera violência, mas ação em comum acordo,
ação em conjunto, sendo reflexo da condição plural do homem e fim em si
mesma, já que não é um meio para objetivos mais elevados, como, por exemplo, a preservação da vida, significando liberdade, somos levados a perguntar
se esses juízos naturalizados não seriam falsos e perigosos, isto é, será que ao
se desconhecer a “verdadeira política”, ao se confundir “aquilo que seria o fim
da política com a política em si”

Como pode ser observado, Arendt aponta que a política não é domínio, nem violência, mas sim, uma ação em conjunto, um acordo entre
pessoas. Demostrando o sentido de liberdade como um todo. A autora de
forma simples remete o leitor ao verdadeiro sentido do termo política.
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Na visão de Bittar e Barboza (1999, p. 345), sobre Arendt, é feita a
seguinte reflexão:
O esforço se dirige para preparar as condições do aparecimento da liberdade.
O espaço concreto do seu aparecimento. E isto só é possível se se não aceitar
o refluxo da interiorização da moralidade. A liberdade se dá na ação no mundo,
na exterioridade. E aqui (na exterioridade), e não ali (na interioridade), que se
a percebe, se a vislumbra, se a faz acontecer. A tematização da liberdade, nesses termos, é representativa de um olhar fenomenológico. Procurar a clareira
para o quid da liberdade. E, na ação, aparece a liberdade com seu brilho.

Na leitura dos autores sobre Arendt, a ação é protagonista, sendo que
nela pode-se ver a efetividade da liberdade tomando forma através do arbítrio.
Porém, é necessário combater o entendimento questionador que
Arendt defende, pois apesar da política fazer parte da liberdade em alguns
momentos históricos, em outros questiona -se sobre essa união entre a
política e liberdade:
[...] é desse modo que a questão se coloca, no final de contas, para qualquer
um – ressoam dois tipos de coisas: em primeiro lugar, a experiência com as
formas de governo totalitárias em que o todo da vida dos homens pretensamente tornou-se totalmente politizado, tendo como resultado o fato de nelas
não haver liberdade alguma. Considerando-se a partir dessas formas – e isso
significa: a partir, entre outras, de condições que justamente são especificamente modernas -, surge a questão de saber se a política e a liberdade são, de
algum modo, conciliáveis entre si, se a liberdade, de certa maneira, não começa apenas lá onde a política termina, de forma que não há mas liberdade
justamente lá onde a esfera politica não encontra parte alguma, seu fim e seu
limite. Talvez a situação desde a Antiguidade – situação em que política e liberdade eram vistas como idênticas – tenham se alterado que se totalmente
separadas uma da outra (2014, p. 117).

O questionamento é legítimo como saber de fato, considerando a sociedade atual, se a política faz parte da liberdade, ou se ela pode ser
interpretada como a liberdade.
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Dando continuidade ao pensamento crítico da autora quanto a política não poder ser interpretada como liberdade:
[...] na linha de nossa tradição do pensamento conceitual e de suas categorias
encontram-se a identificação da liberdade com o livre arbítrio e a compreensão
do livre arbítrio como a liberdade de escolher entre coisas dadas de antemão
(entre o bem e o mal, falando em grosso modo), mas não a liberdade de querer
simplesmente que isso ou aquilo seja assim ou assado. Essa tradição tem naturalmente suas boas razões[...], e ela tornou-se extraordinariamente
fortalecida pela convicção, difundida desde o fim da Antiguidade, de que a liberdade não apenas não se encontra no agir e na esfera política, mas ao
contrário, só é possível quando o homem abre a mão do agir, retira-se do
mundo em direção a si mesmo e evita a esfera politica. (Arendt, 1993, p. 121)

Quando Arendt entra em detalhes afundo sobre a liberdade, ela não
condiciona a liberdade ao exercício da política, ao revés, considerando que
a política e a liberdade caminhavam juntas, a liberdade e a política são
definições distintas.
Exemplificando e utilizando-se da lógica da obra de Hannah Arendt,
a dignidade política, a liberdade, diferentes do que foi um dia, hoje são
sinônimos de livre arbítrio, ou seja, possibilidade de escolha. Em uma realidade não tão distante, a liberdade via-se como uma maneira de expor
suas ideologias, de agir de acordo com os seus ideais políticos. Nesse viés,
é possível levar em xeque que a autora coloca a condição de liberdade como
mudança de direção considerando livre quem não se envolve com ela.
Dessa forma, se faz uma analogia da política como liberdade, um milagre, não equiparado a religiosidade, mas assemelhando a esperança, ou
crença em que ambas poderiam caminhar juntas novamente, no entendimento de Arendt (1993, p. 122):
Se o sentido da política é a liberdade, então isso significa que nós, nesse espaço,
e em nenhum outro temos de dato o direito de ter a expectativa em milagres.
Não porque acreditemos [religiosamente] em milagres, mas por que os homens enquanto puderem agir, são aptos a realizar o improvável e o
imprevisível, e realizando continuamente, que saibam disso, quer não. A questão de se a política ainda tem de algum modo um sentido remete-nos
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necessariamente de volta à questão do sentido da política; e isso ocorre exatamente quando ela termina em uma crença nos milagres – e em que outro lugar
poderia terminar?

Diante de todos os ensinamentos construídos em Arendt, é possível
verificar o que de fato a autora entende por liberdade e qual a sua relação
com a política. Debater sobre liberdade não é um debate pacífico. Ao traçar
uma linha imaginária no tempo, podemos verificar que a liberdade e a política já andaram juntas, épocas onde o povo não tinha voz, não eram
livres, não tinham escolhas, sequer poderiam expressar suas vontades.
Porém, atenta-se ao fato não pode confundir o sentido de ambas, nem
sequer interpretá-las como sinônimos. O entendimento constante que a
autora remete é que a liberdade é ampla, e a política, ou melhor o ato de
exercer a política é apenas uma forma de liberdade.
5.4 Conclusão
A pesquisa, em um primeiro momento, buscou de maneira sucinta
explicar pequenos conceitos, fazer uma breve exposição do que foram os
governos/movimentos totalitários, exemplificou com as duas grandes histórias de governos totalitários, Alemanha e Rússia. Almejando também,
encaminhar a pesquisa para o aspecto liberdade. Todos esses estudos foram baseados no olhar de Hannah Arendt.
Posteriormente, adentrou-se no tema principal dessa pesquisa, no
que se refere à política como uma interpretação de liberdade. Fez se necessário, a breve explicação que Arendt coloca sobre a diferenciação entre
o social e o político, as atitudes em um âmbito social e familiar.
Além, buscou-se compreender o olhar de Arendt no que diz a respeito
à violência, e procurou-se relacionar a violência (seja ela, força, física, ou
coação psicologia) com a liberdade, e consequentemente com a política.
A pesquisa se direciona para um entendimento que se divide em dois
momentos: passado e presente. Arendt faz uma diferenciação quanto aos
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dois períodos temporais, juntando os pontos e relacionando com a liberdade e política.
Para a autora a política como liberdade já foi muito cobrada e efetivada na época dos governos totalitários, buscava-se a justificação da
restrição de liberdade na falta de possibilidade de expressar o seu arbítrio,
de fato, não havia liberdade. Pode até mesmo se dizer que a liberdade era
furtada dos cidadãos.
Em contra partida, interpreta a política como liberdade, como uma
forma sem uso. Em seu entendimento, considera-se livre aquele que tem
o poder de escolha, o indivíduo que possui o livre arbítrio, e não quem
possui a faculdade de exercer apenas a política, ser livre requer muito
mais.
Assim, pode ser considerado que após os estudos da obra de Hannah
Arendt, a política pode ser interpretada como liberdade, não é uma possibilidade a ser adotada, pois diante o que já foi exposto, a liberdade pode
ser espelhada em diversas atitudes que por si só conseguem transparecer
seu real sentido. Embora o exercício da política pode representar uma
forma de liberdade das pessoas. Contudo, não pode a liberdade ser limitada apenas na política.
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Capítulo 6
O financiamento público de campanha eleitoral estabelecido
pela lei 13.487/2017, como medida a barrar com a corrupção
Gizele Godinho
Luiz Antonio da Silva Oliveira

6.1 Introdução
Observa-se que até as eleições de 2014 o financiamento de campanha
eleitoral era permitido por parte das pessoas jurídicas. Ou seja, não só as
pessoas físicas poderiam fazer doações a candidatos e partidos políticos,
como igualmente era permitido àquelas. No entanto, com o julgamento de
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 4650, protocolada pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, alguns dos
artigos da Lei dos Partidos Políticos e das Eleições, foram declarados inconstitucionais por possibilitarem que pessoas jurídicas pudessem
financiar campanhas eleitorais.
Ocorre que, posteriormente, dada a inconstitucionalidade, o Congresso Nacional encaminhou, para sanção presidencial de Dilma Rousseff,
na época, Projeto de Lei nº 5735/2013, o qual, entre outras medidas, impossibilitava pessoas jurídicas a financiar campanha eleitoral de qualquer
candidato, mas possibilitando a financiar tão somente o partido político. A
ex-presidente Dilma, no entanto, vetou parcialmente o dito projeto de lei,
confirmando, mais uma vez, a atuação do STF. Sancionado apenas parcialmente o referido projeto que se transformou na então conhecida
minirreforma eleitoral – Lei n. 13.165/2015.
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A propositura da ADI 4650, proibindo o financiamento nas campanhas eleitorais, entre outros aspectos, ocorreu em razão da desigualdade
partidária que havia até então. Onde somente uma minoria, os denominados grandes partidos com maior representação no congresso, era
beneficiada, ou seja, financiados por grandes organizações, como: OAS,
Odebrecht e Andrade Gutierrez que poderiam doar muito dinheiro para
os principais partidos políticos, aqueles com maior chance de êxito eleitoral, enquanto que os demais ficavam a mercê de uma pequena “esmola”,
talvez até destas próprias empreiteiras, ferindo a democracia, já que não
possibilitava a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Também, contribuiu para a alteração na legislação eleitoral o fato de
agentes políticos estarem envolvidos em muitos ilícitos nos últimos anos,
como pode se destacar os crimes de lavagem de dinheiro flagrado na operação da polícia federal denominada de “Operação Lava Jato”, envolvendo
partidos políticos, candidatos e empresas. Fazendo com que, ocorresse a
necessidade de se adotar meios normativos para combater a comercialização da democracia e até mesmo para dar uma resposta à sociedade.
Com isso, buscar-se-á responder o seguinte questionamento: É possível
com o novo modelo de financiamento de campanha eleitoral, através do financiamento público estabelecido pela Lei nº 13.487/2017 combater a
corrupção?
Pressupõe que mesmo com a introdução de um novo modelo de financiamento da campanha eleitoral, que introduz o financiamento público, e
proíbe o financiamento de pessoa jurídica, não acabará com a corrupção existente no processo eleitoral e posteriormente na Administração Pública, uma
vez que a alteração introduzida pela Lei 13.487/2017, que normatizou o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), é somente uma possibilidade de combate à corrupção, mas não se pode afirmar que com a
inserção desta medida acabará com o problema da corrupção. Ainda, observa-se que quase sempre o legislador deixa lacunas na lei, denominadas
brechas, com certos “interesses pessoais” – onde facilita que a norma seja
burlada, sem que ocorra qualquer responsabilização ou condenação para isto.
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Ademais, no desenvolvimento do presente trabalho realizar-se-á um
estudo sobre: 1) conceito e redistribuição do Fundo, estabelecido pela Lei
nº 13.487/2017, e 2) corrupção e as consequências que a legislação traz ao
proibir doação por parte de pessoa jurídica.
Por fim, na realização do trabalho o método de abordagem a ser utilizado será o dialético, pois será possível realizar a pesquisa com
doutrinadores, bem como, a utilização de meios eletrônicos, para uma pesquisa mais crítica. Ao passo que, o método de pesquisa a ser utilizado será
o bibliográfico, o qual tem a finalidade de análise em diversos meios, como
livros, revistas, bem como, em sites.
6.2 Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
Antes de adentrar ao tema propriamente dito é necessário fazer algumas considerações importantes. O Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não pode ser confundido com o Fundo Partidário, embora sejam parecidos. Enquanto aquele é disponibilizado somente em ano
eleitoral aos partidos políticos que estejam com o estatuto devidamente
registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que exista aprovação das contas partidárias. Já o Fundo Partidário, é disponibilizado de
forma mensal, com os mesmos requisitos principais do FEFC, ou seja, o
partido deve estar com registro junto ao TSE e, com as contas aprovadas.
Como o presente artigo se propõe a tratar da Lei 13.487/2017, abordar-se-á apenas o FEFC, apresentando, inicialmente, o histórico do
financiamento de campanha, o conceito trazido pela doutrina, bem como,
as suas particularidades.
6.2.1 Conceito
Todo pleito eleitoral exige diversos fatores por parte dos partidos políticos e consequentemente de todos os candidatos, mas sem sombra de
dúvidas o mais determinante é o financeiro. No entanto, nem todos têm
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condições de participar das eleições de forma igualitária, isso porque a situação econômica de um partido, com maior ênfase eleitoral, não é a
mesma de um partido pequeno, ou melhor, com desempenho eleitoral menor.
E, para garantir uma justa equiparação de armas é necessário que
existam mecanismos que os auxiliem para que possam divulgar seus ideais
e obter com isso a confiança do eleitorado e, consequentemente, os votos
necessários para que os seus partidos e candidatos venham a vencer o
pleito eleitoral.
Uma dessas possibilidades de auxílio é o FEFC, o qual já está em vigor, através da Lei 13.487/2017. O valor estabelecido no inciso I, equivale
“à somatória da compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio
e televisão receberam pela divulgação da propaganda partidária efetuada
no ano da publicação desta Lei”, ou seja, trata-se aqui da compensação
fiscal referente a 2017, “e no ano imediatamente anterior” – compensação
fiscal referente a 2016 - nos termos do artigo 3º da Lei 13.487/2017. Já o
inciso II refere-se às emendas parlamentares de bancadas que são verbas
anualmente destinadas, aos Estados de cada parlamentar, para o investimento em diversas áreas de infraestrutura, saúde, educação, entre outras
(BRASIL, 2017, s.p).
Os parlamentares reúnem-se e discutem quais são as áreas que devem ser investidas com prioridade. Cada ano, um valor é repartido entre
todos os parlamentares do país. Agora com este novo fundo, 30% (trinta
por cento) do valor total que poderia ir para as áreas acima citadas e serão
destinadas ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Para as eleições de 2018, o TSE divulgou o valor total do FEFC que
foi de R$ 1.716.209.431,00 (um bilhão, setecentos e dezesseis milhões, duzentos e nove mil e quatrocentos e trinta e um reais), divididos entre os 35
(trinta e cinco) partidos com registro junto ao órgão eleitoral existentes
até aquela época (BRASIL, 2018, s.p.).
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6.2.2 Distribuição de recursos
Apesar da Lei 13.487/2017 instituir do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ela não traz a distribuição desses recursos.
Essa divisão, no entanto, é estabelecida pela Lei 13.488/2017, de 06 de outubro de 2017, através do artigo 16-D (BRASIL, 2017, s.p.)
Neste sentido, considerando a legislação em vigor, a Resolução
23.568 de 24 de maio de 2018 do TSE, bem como, a tabela do montante
do FEFC, cada partido independentemente de maior ou menor desempenho eleitoral recebeu 2% (dois por cento) do valor total, ou seja, R$
980.691,10 (novecentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e um reais com
dez centavos). Os demais valores, no entanto, ficaram dependendo do desempenho de cada partido nas últimas eleições tanto para Deputados
Federais como para Senadores, conforme a tabela (BRASIL, 2018, s.p.).
Porém, analisando a tabela percebe-se que o valor destinado a cada
partido é muito desproporcional, por exemplo, enquanto o partido com
maior desempenho eleitoral – o MDB, Movimento Democrático Brasileiro
(antigo PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - o qual voltou a se chamar MDB) recebeu R$ 234.232.915,58 (duzentos e trinta e
quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil com novecentos e quinze reais
e cinquenta e oito centavos), o PSOL - Partido Socialismo e Liberdade recebeu R$ 21.430.444,90 (vinte e um milhões quatrocentos e trinta mil com
quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos). Apenas o
NOVO - Partido Novo, PMB – Partido da Mulher Brasileira, PSTU – Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificado, PCB – Partido Comunista Brasileiro, PCO – Partido da Causa Operária e, PPL – Partido da Pátria Livre,
receberam somente R$ 980.691,10 (novecentos e oitenta mil, seiscentos e
noventa e um reais com dez centavos). Estes partidos receberam somente
o valor equivalente aos dois por cento, uma vez que não conseguiram obter
número mínimo de candidatos, seja para a Câmara dos Deputados, seja
para o Senado (BRASIL, 2018, s.p.).
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Entretanto, para que cada partido recebesse os valores foi necessário
aguardar a “definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva
nacional do partido, foram divulgados publicamente”, conforme artigo 16C, §7 da lei 9.504/97.
Ocorre que, cada partido, de forma obrigatória, teve que destinar, no
mínimo, 30% (trinta por cento) do total recebido do FEFC, para candidatas mulheres. O restante o partido poderá destinar o valor de forma
discricionária, nos termos do artigo 6º, §1º da Resolução 23.568/2018 do
TSE (BRASIL, 2018, s.p.).
6.2.3 Da corrupção
A palavra corrupção tem origem latina - rumpere - a qual significa
ruptura. Em um país onde há leis, normas que regulamentam os interesses coletivos, mas que há indícios de que eles são rompidos por condutas
ou motivos alheios, existe a prática de ato de corrupção (NAKAMURA,
2018, p. 98). Várias são as condutas que compreende a corrupção. Condutas essas que vão desde o setor privado e ou setor privado e o Estado. Seja
qual for, ambas têm mesmo objetivo - a obtenção de ganho indevido, mas
este ganho nem sempre significa “dinheiro”, vai muito além disso, isso
porque o que se quer é uma vantagem em desfavor do outro (NAKAMURA,
2018, p. 98-99).
Quando se fala em corrupção logo vem uma palavra que poderia resumir todo o seu contexto: dinheiro, ou melhor, manobras para desviar,
de forma ilegal, valores seja público ou não. Entretanto, a corrupção não
engloba apenas a questão do dinheiro, tanto é verdade que é extremamente difícil de conceituar o que seja corrupção.
Pode-se dizer que corrupção engloba uma série de atos, dos quais
destaca-se: fraude, suborno, peculato, extorsão, nepotismo, trapaça, ganho ilícito, falsificação velhacaria, logro, entre outros crimes (BREI, 1996,
p. 02).
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Entretanto, é de suma importância salientar que a corrupção não
existe de agora, mas sim desde o Brasil Colônia, entre a burocracia estatal,
ou seja, entre aqueles que exerciam a função pública, bem como, com o
setor privado onde esses tinham fortes poderes econômicos
(COMPARATO, 2017, p. 33).
O regime ditatorial, favoreceu, da mesma forma a corrupção, isso
porque impediu que a sociedade tivesse o devido acesso à informação, aos
meios de comunicação. Em contrapartida, os homens de farda faziam verdadeiros absurdos com o dinheiro público (SCHWARTZMAN, 2008, p. 3).
Claro que as Forças Armadas tiveram o apoio de grandes proprietários e empresários, bem como, também do setor de comunicações. Os
homens de farda necessitavam de uma organização com o objetivo de desenvolver em todo os país, uma difusão do regime autoritário com os
cuidados sistema comunista. Essa organização não podia ser outra que o
Sistema Globo de Comunicações (COMPARATO, 2017, p. 195).
Além desse sistema a sociedade dos bancos e das indústrias passaram a fornecer suas contribuições pois temiam pelo futuro do país
(COMPARATO, 2017, p. 196-197). Neste sentido, tendo em vista o regime
militar e o conluio do setor financeiro e norte-americano, houve uma amplificação da economia muito significativa entre 1969 e 1973. Exatamente
nesse período a taxa de crescimento do PIB passou de 9,8% para 14%
(COMPARATO, 2017, p. 197).
Em contrapartida, a esse aumento considerável, houve a concentração de renda que só beneficiou o setor empresarial. O salário mínimo da
população teve um declínio absurdo, no período de 1964 até 1973, chegando a cerca de 40% de redução. A única justificativa dada pelo Ministro
da Fazenda era que necessitava aumentar o “bolo, para depois reparti-lo”
o que nunca veio acontecer (COMPARATO, 2017, p. 196-197).
Um outro exemplo de corrupção que pode ser apresentado são os
atos cometidos contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Trata-se
de uma verdadeira trapaça por parte da oligarquia brasileira, magistrados,
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membros do Ministério Público e da Polícia Judiciária em conluio com os
norte-americanos.
Deste modo, observa-se que a corrupção vai muito além do termo
dinheiro, criando um embaraço para a devida explicação. Mas uma coisa é
certa: corrupção quase sempre envolve dinheiro.
6.3 Conclusão
Diante do estudo realizado percebe-se que mesmo com as alterações
introduzidas na lei dos partidos políticos e das eleições, que proíbe o financiamento de campanha eleitoral por pessoas jurídicas, bem com,
introduziu o Fundo de Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
não resolverá o problema da corrupção no Brasil.
Como analisado, no presente trabalho, o ato de proibições somente
aumenta o cometimento de ilicitudes, manobras a legislação, ou seja, a
própria corrupção. Não é proibindo o financiamento de campanha eleitoral por meio das empresas que a corrupção vai diminuir. Pelo contrário
isso somente aumentará as formas de ilicitude.
Analisando a minirreforma eleitoral percebe-se que é fácil manobrála. Pessoas jurídicas não podem fazer doação, muito embora, as pessoas
físicas possam fazê-la. Uma grande empresa, por exemplo, pode perfeitamente aumentar o salário de alguns funcionários e fazer com que eles
façam uma doação, cada um deles, até o limite estabelecido de 10% (dez
por cento) de seu rendimento bruto no ano anterior, mas dependendo do
número de funcionários é perfeitamente possível “arrecadar” uma boa
quantia.
Outra maneira que pode perfeitamente ocorrer é que do total do
FEFC 30% (trinta por cento) é destinado a candidatas mulheres, pois bem,
poderá um partido colocar apenas uma mulher para “concorrer” (seria na
verdade uma laranja) ela, segundo a legislação ficaria com os trinta por
cento e repassaria ao candidato que o partido escolher. Outra possibilidade
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é que, quando o partido político recebe o valor do FEFC, não existe qualquer fiscalização dentro do partido, o presidente da agremiação política
pode perfeitamente escolher quem ele bem quiser para deixar o dinheiro.
Vê-se, portanto, que o problema não é a legislação, ter ou não ter leis,
(apesar que leis se têm em abundância) o problema é a falta fiscalização e
controle dentro e fora dos partidos políticos. Talvez com uma maior fiscalização e controle poder-se-ia resolver o problema da corrupção no Brasil,
mas sem essas duas armas fica quase impossível chegar a qualquer resultado positivo.
Confirmou-se uma das hipóteses apresentadas: a de que mesmo com
a introdução de um novo modelo de financiamento da campanha eleitoral,
que introduz o financiamento público, e proíbe o financiamento de pessoa
jurídica, não acabará com a corrupção existente no processo eleitoral, uma
vez que a alteração introduzida pela Lei 13.487/2017, que normatizou o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), é somente uma
possibilidade de combate à corrupção, mas não se pode afirmar que com
a inserção desta medida acabará com o problema da corrupção. Ainda, observa-se que quase sempre o legislador deixa lacunas na lei, denominadas
brechas, com certos “interesses pessoais” – onde facilita que a norma seja
burlada, sem que ocorra qualquer responsabilização ou condenação para
isto. Além disso, esta proibição de financiamento por parte da Pessoa Jurídica, poderá ocasionar no aumento do denominado caixa 2, ou seja, poderá
ainda se transformar em uma forma de estimular a corrupção.
E, assim, com o estabelecimento de uma norma ineficaz no combate
da corrupção, conforme estudo realizado, esta medida adotada de proibir
o financiamento de campanha eleitoral por parte de pessoa jurídica poderá
incentivar o caixa 2, uma vez que, se estabelecerá uma redução no limite
de gastos legais. Mas, as campanhas continuarão a ter o mesmo gasto e,
os candidatos terão que buscar recursos financeiros para fazer frente as
mesmas.
Com isso, sem sombra de dúvidas, os candidatos e partidos se utilizarão das fontes ilícitas. Fazendo com que não se atendam os princípios da
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democracia, dentre os quais o da igualdade de oportunidade, pois, facilitará a arrecadação de recursos financeiros, não declarados, por parte dos
candidatos e agremiações políticas mais influentes, que geralmente são
aqueles à reeleição, os quais já têm algo a oferecer aos seus financiadores.
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Capítulo 7
Democracia, partido político, hierarquia das normas:
o julgamento das contas partidárias com base
no caso concreto e, na a efetividade dos princípios do
Direito Eleitoral e Constitucional
Luiz Antonio da Silva Oliveira
Gizele Godinho

7.1 Introdução
Nos dias de hoje prevalece o sistema de Democracia Representativa,
no qual o povo governa através de seus representantes eleitos. Neste sistema está presente a figura dos Partidos Políticos, que intermediam o
funcionamento do sistema da democracia. Onde os Partidos Políticos defendem um pensamento, uma ideologia política, e por conseguinte e o
cidadão se filia a um partido político e defende uma ideologia.
A Constituição Federal de 1988 trata das questões políticas, seja expressamente em seus artigos, ou implicitamente através de Princípios
Constitucionais. Há um capítulo próprio que trata dos Partidos Políticos,
onde estabelece os preceitos a serem seguidos pelos mesmos.
Desta forma, este tema Democracia, Partido Político, Hierarquia das
Normas: o julgamento das contas partidárias com base no caso concreto
e, na a efetividade dos princípios do Direito Eleitoral e Constitucional surgiu ao se observar que Lei maior tem como um de seus fundamentos o
Pluralismo Político, e, estabelece de forma expressa o regime democrático
e o pluripartidarismo em seu artigo 17 .
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Por um enfoque prático, o assunto interessa, uma vez que, os partidos
políticos devem seguir os preceitos contidos na Constituição Federal, dentre os quais está à questão da prestação das contas partidárias a Justiça
Eleitoral. Neste sentido, a presente pesquisa girara em torno da observação deste preceito, no que diz respeito ao julgamento da Prestação de
Contas Partidária Anual. Onde, muitas contas são declaradas desaprovadas pelo fato de não cumprir unicamente o disposto nas resoluções
emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Assim, este trabalho tem por objetivo principal analisar a efetividade
dos princípios no julgamento da prestação de contas partidária como condição para o aprimoramento da democracia. Buscar-se-á responder o
seguinte questionamento: Em que medida a efetividade dos princípios dão
suporte a uma prestação de contas partidária sustentável como condição
para o aprimoramento da democracia? Pressupõe que é possível que as
contas partidárias sejam julgadas aprovadas tomando por base o caso concreto, e com fundamento nos princípios do direito constitucional e
eleitoral, em contraponto as Resoluções do TSE.
O desenvolvimento do presente trabalho, se dará em torno da análise: da democracia; do partido político; do direito eleitoral; dos princípios
aplicáveis no direito eleitoral; da hierarquia das normas; da prestação de
contas partidária, que serão divididos em tópicos. No desenvolvimento da
pesquisa, será utilizado o método dialético, pesquisar-se-á com doutrinadores renomados, jurisprudências, e meios eletrônicos, para uma pesquisa
mais crítica. Ainda, o método de pesquisa a ser utilizado será o bibliográfico, o qual tem a finalidade de análise em diversos meios, como livros,
revistas, jornais, bem como em sites. Iniciando pelo estudo do sistema político da Democracia
.
7.2 Democracia
Considerando, que o presente estudo girará em torno do julgamento
das contas anuais dos partidos políticos, onde estes são instrumentos para
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se alcançar a democracia, o seu estudo se torna indispensável. No entanto,
também, se faz necessário entender a expressão política. Termo de origem
grega, que compreende a vida pública dos cidadãos. É o espaço público em
que ocorre os debates livres, onde as decisões coletivas são tomadas. É definida como a arte de decidir as ações na sociedade que determinam toda
a existência individual. “O viver político significava para os gregos a própria essência da vida, sendo esta inconcebível fora da polis” (GOMES, 2016,
p. 1-2).
Ronald Dworkin destaca que as políticas são destinadas a um objetivo
coletivo. (2015, p.73). Já para José Jairo Gomes “O poder político é o poder
supremo numa sociedade organizada, a ele subordinando-se todos os demais”. E, o termo política se associa ao que se refere a polis, ao Estado, ao
governo. A política “é a arte ou ciência de governar, de administrar a res
pública, de influenciar o governo, suas ações ou o processo de tomada de
decisões” (GOMES, 2016, p. 3).
Já no que diz respeito a Democracia, é um regime político que surgiu
na Grécia, por volta do século V a.C, no qual o povo é soberano, que não
somente tem direito a se governar, mas que também possuí todos os recursos e instituições necessárias para fazê-lo (DAHL, 2012, p. 17).
Queiroz define Democracia como sendo um sistema em que o poder
é exercido pelo povo, sistema, este, que geralmente se expressa na fórmula
“todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido”. Que, muito,
em razão do crescimento populacional e da complexidade dos problemas
que buscam uma solução governamental, não é mais possível se efetivar
uma Democracia pela participação direta do povo na tomada de decisões,
mas sim, esta, se dá através dos representantes do povo (2014, p. 95).
O Estado brasileiro adota um modelo político de democracia representativa misto em que o povo outorga o Poder de governar a
representantes escolhidos através de uma eleição, com reserva do poder
de decidir em alguns casos, conforme estabelecido na Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único e, artigo 14, incisos I, II e III
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(BRASIL, 1988, s.p.). E, neste modelo de Democracia representativa, o instrumento de representação é o partido político, pois a Constituição
brasileira não admite candidatura avulsa conforme estabelecido no artigo
14, § 3º, inciso V que dentre as condições de elegibilidade está a filiação
partidária.
Assim, o mandato pertence ao partido e se o mandatário se desliga
da agremiação pela qual foi eleito, perde igualmente o mandato, salvo se
houver justa causa ou na época da denominada “janela de transferências”.
No Estado Democrático de Direito prevalece a supremacia da Constituição
(GOMES, 2016, p. 53). Canotilho e Moreira destacam que “A Constituição
é uma ordenação normativa fundamental dotada de supremacia – supremacia da Constituição -, e é nesta supremacia da lei constitucional que o
‘primado do direito’ do Estado de direito encontra uma primeira e decisiva
expressão [...]” (1991, p. 82).
Também, Eros Roberto Grau ensina que a República Federativa do
Brasil é uma entidade política e constitucionalmente organizada, tendo
como seus fundamentos: a dignidade da pessoa humana; a soberania; a
cidadania; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e; do pluralismo político (GRAU, 2014, p. 194).
Observa-se, assim, que a democracia é um regime político em que as
decisões são tomadas pelo povo e para povo, seja de forma direta ou indireta quando escolhem seus representantes, e dentro de um Estado
Democrático de Direito prevalece as decisões tomadas por estes. Ainda,
que através da política se busca o bem comum, e que a Constituição é a Lei
maior dentro de um Estado criada pelo povo.
7.3 Partido político
A Constituição Federal brasileira de 1988 em seu art. 14, §3º, inciso
V, estabelece que a filiação partidária é requisito imprescindível à elegibilidade (BRASIL, 1988, s.p.). Com isso, pode se afirmar que os partidos
políticos são instrumentos da Democracia dentro do Estado Brasileiro.
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Ainda, a Constituição Federal, em seu, artigo 17, assegura, aos partidos políticos a sua autonomia, garante a liberdade de criação, fusão,
incorporação e extinção, resguardando a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa
humana (MASSON, 2015, p. 385-386).
Já a Lei 9096 de 19 de setembro de 1995, também conhecida como Lei
dos Partidos Políticos, em seu artigo 1º conceitua partido político como
“pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do
regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal” (BRASIL,
1995, s.p.).
Com isso, pode se afirmar que os partidos políticos têm papel importante na defesa do regime democrático, assegurando a efetividade da
Democracia Representativa, se que este detém proteção constitucional.
7.4 Direito eleitoral
Também, se faz necessário estudo do Direito Eleitoral, pois falar em
Partidos Políticos é também falar em Direito Eleitoral, já que este ramo do
Direito é responsável pela regulamentação dos direitos políticos.
O Direito Eleitoral é um ramo do Direito Público que tem por finalidade os institutos, as normas e os procedimentos regularizadores dos
direitos políticos (GOMES, 2016, p. 25). Dentre os quais o direito ao sufrágio, capacidade eleitoral ativa: de poder se alistar; de poder votar; de poder
eleger outrem, e a capacidade eleitoral passiva de elegibilidade
(CERQUEIRA, 2015, p. 73).
Ainda, este ramo do Direito Público visa tutelar e regular, o direito ao
sufrágio e o exercício da soberania popular, bem como organizar e disciplinar o processo eleitoral, objetivando a concretização dos direitos
políticos (ativos e passivos), que por sua vez, são direitos humanos declarados e constitucionalmente inseridos no texto constitucional (CHALITA,
2014, p. 24-25).
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E, em relação as fontes do Direito Eleitoral, estas podem ser subdivididas em duas espécies: material e formal. A material são os inúmeros
fatores que influenciam o legislador na criação de normas jurídicas. Já a
formal são os meios de fundamentação dos juízos jurídicos, que se dividem
em: fontes formais estatais e não estatais (GOMES, 2016, p. 29). Que, se
subdividem em primária e secundárias: a primária é a constituição de 1988
(arts. 14 a 17 e 118 a 121) e, as secundárias são as demais fontes
(CERQUEIRA, 2015, p. 74).
Ainda, as fontes formais não estatais são os princípios não positivados, ou ainda, o negócio jurídico não positivado, tais como no Direito
Eleitoral o estatuto de um partido político ou um acordo de vontade firmado entre partidos e candidatos com o fim de estabelecer regras para um
determinado procedimento. Enquanto fontes formais estatais consistem
em normas jurídicas derivadas do Estado, do regular processo legislativo,
constitucional ou infraconstitucional, onde são fixadas regras a serem seguidas por todos – princípio da generalidade. É possível destacar as
seguintes fontes formais estatais: a Constituição Federal; Código Eleitoral;
Lei de Inelegibilidades; Lei Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP; Lei das
Eleições – LE; Resolução do TSE; Resolução do TSE.
7.5 Princípios aplicáveis no direito eleitoral
Neste item serão analisados alguns dos princípios aplicáveis no Direito Eleitoral, pois são vários os princípios que dão suporte ao direito
eleitoral, e, devido a limitação de laudas será analisado apenas alguns.
Princípio como o próprio nome diz é o início, o ponto de partida, e
neste sentido, destaca que o Princípio da Supremacia da Constituição: leva
em consideração de que a Constituição está no ápice da estrutura normativa, com isso, todas as demais normas e atos do poder público somente
são considerados válidos quando estiverem em conformidade com dispositivo constitucional, existe a superioridade da Constituição (MASSON,
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2015, p. 62). Já o Princípio do Estado Democrático de Direito: está descrito
no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
O Estado democrático de Direito se distingue do simples Estado de
Direito, primeiro pela qualidade de onde surgem as leis, quando a legitimidade se dá pelo fato do povo ter escolhido representantes para aquele
fim específico. Assim, os deputados e senadores tem o monopólio da criação de leis, e dentro de um Estado democrático de Direito rejeitar-se-á
qualquer, lei decreto, ou outra peça qualquer que crie obrigações sem ter
sido produzido pelo Poder Legislativo competente, ou ao menos autorizadas por este (QUEIROZ, 2014, p. 317).
Já o Princípio da cidadania: é a condição que permite as pessoas a
participarem da democracia e, é empregada para designar os direitos do
homem como membro da sociedade política, o direito de votar e ser votado. Assim, a cidadania é um princípio, no sentido de que o Estado
brasileiro existe para satisfazer o bem das pessoas, e o faz através das decisões políticas que seus dirigentes tomam representando a população
(QUEIROZ, 2014, p. 318).
E, o Princípio do Pluralismo político: é a garantia estabelecida na
Constituição de poder existir várias ideias ao mesmo tempo, no mesmo
espaço, ou seja, a multiplicidade de ideias e a possibilidade de oposição e
controle a essas ideias (QUEIROZ, 2014, p. 319). Enquanto o Princípio da
originalidade do poder popular: é extraído da Constituição, onde ficou estabelecido de forma expressa que os poderes pertencem ao povo, porém
devem ser exercidos por meio de representantes, com exceção de alguns
casos e, igualmente estabelece de forma expressa que os representantes
devem ser eleitos. Esta exigência veda que sejam nomeados governadores,
prefeitos e senadores biônicos pelo presidente da República (QUEIROZ,
2014, p.319).
Ainda, o Princípio da tripartição e separação de poderes: a tripartição
dos poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário é considerada a forma
mais eficaz de se assegurar o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Porém, não é uma regra absoluta, mesclando a independência com a
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harmonia. Este princípio é também denominado de o sistema de freios e
contrapesos ou de controle do poder pelo poder (QUEIROZ, 2014, p.319320). E, por fim, cabe descrever o Princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade: tem por escopo contrapesar os direitos, ou seja, que haja
um equilíbrio, quando na mesma situação fática seja possível mais de uma
interpretação, a fim de alcançar uma decisão racional que leve em consideração o fato concreto. Pode se dizer que proporcionalidade é método
para que se alcance uma decisão racional a cerca de uma determinada
questão jurídica (GOMES, 2016, p. 33-34). A razoabilidade tem por finalidade uma decisão racional, onde ocorra uma proporção entre os meios
empregados e os fins declarados, pois o que se busca é a justiça.
Para todos os atos públicos devem observar os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, seja quando da criação da norma jurídica,
seja quando da previsão e aplicação desta. O princípio da razoabilidade
proporcionalidade também é denominado na doutrina constitucionalista
de princípio da cedência recíproca, pois busca a harmonia entre diversos
valores constitucionais, ocorrendo a limitação ou cedência recíproca, preservando assim o sistema de valores constitucionais como um todo
(CERQUEIRA, 2015, p. 38-39).
7.6 Hierarquia das normas
O mestre austríaco Hans Kelsen estruturou o ordenamento de forma
estritamente jurídica, baseando-se na constatação de que toda norma retira sua validade de outra que lhe é imediatamente superior (MASSON,
2015, p. 31). Com isso, para saber se a norma que está inserida determinado ordenamento jurídico é válida deve se verificar se ela foi produzida
de acordo com a norma fundamental (KELSEN, 1998, p. 139).
Neste sentido, destaca-se que a Constituição é diretiva, ou seja, que
enuncia as diretrizes, programas e fins a que o estado e a sociedade devem
realizar (GRAU, 2014, p. 75-76).
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Já em relação a análise de uma decisão judicial, observa-se que não
pode ser válida se contrariar o Direito bem como “Não se pode, portanto,
falar de um conflito entre a norma individual criada por decisão judicial e
a norma geral a aplicar pelo tribunal, criada por via legislativa ou consuetudinária” (KELSEN,1998, p. 187).
Conclui-se, assim, que a Constituição é a norma fundamental e, com
isso, as demais normas inseridas no ordenamento jurídico só serão válidas
se produzidas de acordo com esta norma fundamental. Bem como, não há
que se falar em decisão judicial válida que contrarie o direito estabelecido
pelo legislador originário.
7.7 Prestação de contas partidária
O artigo 17 da Constituição Federal dispõe que é livre a criação, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos, desde que: resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e, observados os preceitos: de caráter
nacional; proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou
governo estrangeiros ou de subordinação a estes; prestação de contas à
Justiça Eleitoral, que é realizada anualmente, e, incumbe a Justiça Eleitoral
aprovar ou não as contas de um Partido Político, e; funcionamento parlamentar de acordo com a lei. (BRASIL, 1988, s.p.).
No entanto, a Resolução TSE n. 23.546/2017 em seu artigo 6º estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta bancária para os partidos
políticos em cada esfera de direção (BRASIL, 2017, s.p.). Situação, esta, que
levou a suscitar o problema de pesquisa: Em que medida a efetividade dos
princípios dão suporte a uma prestação de contas partidária sustentável
como condição para o aprimoramento da democracia? Uma vez que tem
ocorrido divergência jurisprudencial em aprovar ou não as contas partidárias, nos casos em que os partidos políticos não mantiveram conta
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bancária aberta, muitas vezes em razão de não dispor de recursos financeiros para a manutenção da mesma, e até porque não realizaram no ano
qualquer transação financeira.
Neste sentido, destaca-se a sentença proferida no Processo de Prestação partidária de nº 0000024-91.2016.6.21.0028, da 28ª Zona Eleitoral
que julgou desaprovada as Contas do Partido PCdoB de Capão Bonito do
Sul – RS, com fundamentação de que o partido não teria cumprido aspecto
formal da Resolução do TSE – não abertura de conta bancária (BRASIL,
2016, s.p.).
Todavia, José Jairo Gomes ensina que ao se realizar uma interpretação jurídica deve-se observar três fatores: norma, fato concreto e valor.
Onde a norma está disposta num texto legal (dever-ser), e os fatos concretos são os acontecimentos da vida (ser) que formaram serão submetidos a
exame valorados por ingrediente axiológico (valorativo). “Cuida-se antes
de uma complexa interação axiológica entre o caso concreto e a hipótese
normativa, donde resulta o direito a ser observado in concreto” (GOMES,
2016, p. 33).
Neste sentido, quando do julgamento das contas partidárias deve se
observar o caso concreto e os princípios constitucionais e eleitorais, ou
seja, não se pode ficar atrelado ao formalismo de uma resolução para aprovar ou não as contas de um partido político, observando somente o que
está disposto em uma determinada Resolução Administrativa. Até porque
as Resoluções do TSE são normas criadas pelo poder judiciário, enquanto
a Constituição é a norma fundamental de uma Democracia criada pelo
povo.
Com isso, desaprovar as contas de um partido político com base única
em não ter aberto ou mantido aberto uma conta bancária seria o mesmo
que limitar a democracia, pois como é de conhecimento notório os bancos
cobram uma taxa mensal, o que inviabiliza o pluralismo partidário nos
pequenos municípios, uma vez que, nestes geralmente a única despesa que
se dá é para cumprir aspecto formal, registro dos livros contábeis, e agremiação local não recebe repasse de nenhum recurso financeiro.

Luiz Antonio da Silva Oliveira; Gizele Godinho | 123

7.8 Conclusão
Os partidos políticos são instrumentos que garantem a democracia
dentro do Estado brasileiro já que não é admitida candidatura avulsa, ou
seja, o cidadão tem que se filiar a um partido político para se candidatar e
defender uma ideologia e participar do processo decisório e representativo. O partido político tem por finalidade a assegurar, no interesse do
regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.
Os princípios são de fundamental importância para o direito eleitoral,
e para garantir a democracia, pois são exatamente eles que norteiam o
fundamento de um estado democrático de direito. Auxiliam na interpretação da legislação, e, em muitos casos são a própria legislação, uma vez que,
o magistrado, em casos mais complexos, pode não encontrar a solução na
letra da norma, ou seja, uma solução para o caso concreto, e com isso,
interpreta com base nos princípios. Também, no julgamento de um caso
concreto, de se observar que a Constituição Federal está no topo da hierarquia das leis é a Lei maior, ou seja, está muito acima de qualquer
Resolução e, tem como um de seus fundamentos o pluralismo político.
Conclui-se, com isso, com base no material estudado que os objetivos
propostos na pesquisa foram plenamente alcançados, observou-se que
deve prevalecer a Democracia e assim não se deve limitar a existência de
um partido político a sua condição econômica. Ao julgar as contas de uma
agremiação deve ser considerado o caso concreto e a efetividade dos princípios no julgamento, pois num estado democrático de direito cabe ao povo
legislar, deve se respeitar a hierarquia das normas. As resoluções servem
somente para preencher lacunas, clarear a interpretação, mas não para
competir com a Constituição e com as Leis.
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Capítulo 8
Liberdade de expressão eleitoral:
o desafio jurídico das Fake News na campanha eleitoral
Luiz Antonio da Silva Oliveira
Gizele Godinho

8.1 Introdução
O presente trabalho, intenta pesquisar o processo eleitoral democrático, em que a liberdade de expressão eleitoral fundamenta a democracia,
e de que forma o fenômeno da Fake News reclama um olhar diferente aos
fundamentos e instrumentos do Estado Democrático de Direito. Parte-se
do pressuposto que a liberdade de expressão é um valor elementar ao processo eleitoral democrático, problematiza-se do ponto de vista da
democracia e da regulamentação jurídica expedientes que se valem da
Fake News para induzir a formação da vontade eleitoral.
Coloca-se em evidência a relação entre a democracia e o exercício da
liberdade de expressão. O tema pesquisado é de grande importância, pois
não é possível se falar no exercício da escolha do voto a partir de informações dissonantes com a verdade. Quando o voto é erigido apoiado em
informações falsas ou incertas, não é possível admitir que houve um ato
de representação entre o eleitor e o seu candidato. Assim, para que se fale
no exercício democrático do voto é preciso combater a condução do eleitor
a partir de Fake News sob pena da fragilização da democracia.
Todavia, com o avanço da tecnologia, principalmente da disponibilidade de internet banda larga a praticamente a todos os locais do mundo
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com custo mínimo e em alta velocidade, fez com que se expandissem as
redes sociais, e, com isso, se proliferasse a disseminação, também do fenômeno das Fake News, conceituadas como de notícias fraudulentas, que tem
a objetivo de causar desinformação, nas sociedades.
O fenômeno das Fake News levou diversos eleitores a votar ou deixar
de votar em um determinado candidato em virtude de uma falsa justificativa. Pode-se, inclusive, questionar a real legitimidade do último pleito
eleitoral. Há informações de que as Fake News interferiram na última eleição presidencial dos EUA, e há indícios de que agiram na última eleição
que escolheu o presidente brasileiro.
Diante disso, através do presente trabalho, buscar-se-á identificar os
fundamentos e os limites jurídicos à liberdade de expressão eleitoral especialmente no caso de Fake News a fim de saber se é possível estabelecer
restrições ao direito fundamental de liberdade de expressão como forma
de controle deste fenômeno das Fake News, para garantir a legitimidade
das eleições, preservar a democracia sem censurar o direito de liberdade
de expressão e informação, sustentáculo deste regime político, já que o
processo democrático não coaduna com a fraude.
Com isso, a pesquisa é de grande importância a fim de entender estes
fenômenos denominados de Fake News, seus efeitos deletérios ao processo
democrático e a possibilidade de regulação. Tem como objetivo geral analisar a atuação judiciária na proteção jurídica das liberdades fundamentais
de expressão e informação e, na proteção do devido processo democrático
eleitoral frente ao fenômeno das Fake News. E, como objetivos específicos:
a) fundamentar sobre as liberdades de expressão e informação como pressupostos da democracia representativa; b) pesquisar sobre o instituto da
campanha eleitoral; c) discorrer sobre o desafio jurídico de regulamentação das Fake News no processo eleitoral.
Buscar-se-á responder o seguinte problema de pesquisa: Em que medida o poder judiciário está autorizado a agir no processo eleitoral,
estabelecendo medidas restritivas de direitos fundamentais de liberdade
de expressão, como forma de combater os efeitos deletérios das Fake
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News? Para a solução do problema proposto, trabalhar-se-á com a hipótese de que o poder judiciário, na condição de o guardião do processo
democrático, está autorizado a agir com base no caso concreto, já que não
é permitido a censura dos direitos fundamentais de liberdade de expressão
e informação, a fim de assegurar a legitimidade do pleito eleitoral.
Por fim, o desenvolvimento do trabalho se dará em torno dos objetivos acima elencados, que serão subdivididos em tópicos. E, o método de
abordagem utilizado é o da fenomenologia hermenêutica, através de uma
pesquisa explicativa para apresentar a Fake News como um fenômeno a
ser entendido desde os aportes da democracia representativa, certame
eleitoral e o legítimo exercício da liberdade de expressão. Ao passo que, a
pesquisa é realizada de forma documental e bibliográfica, com a análise de
documentos diretos, tais como reportagens, livros, revistas, jornais, sites,
legislação e jurisprudência. Ainda, implicou numa investigação ex-postfacto quanto a ilustração das Fakes News vistas no último pleito eleitoral.
8.2 A liberdade de expressão e informação como pressuposto da
democracia representativa
Neste primeiro tópico, pesquisar-se-á sobre democracia e as liberdades fundamentais de expressão e informação, tendo em vista que o
trabalho tem por objetivo geral analisar a atuação judiciária na proteção
jurídica das liberdades fundamentais de expressão e informação e, na proteção do devido processo democrático eleitoral frente ao fenômeno das
Fake News, a fim de encontrar uma resposta ao problema de pesquisa.
O sistema político denominado de democracia teve a sua origem na
primeira metade do século V a.C. na Grécia (DAHL, 2012, p. 17). Neste sistema político, a autoridade se origina do povo, o poder é exercido pelo
povo, em prol do povo, ou seja, neste regime o povo é soberano. No entanto, nos dias de hoje, muito em razão do crescimento populacional e dos
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problemas complexos que se apresentam, prevalece a democracia representativa, na qual o povo escolhe seus representantes que irão lhes
representar no governo do povo (QUEIROZ, 2014, p. 95).
Ensina John Hart Ely que “a democracia representativa talvez seja,
antes de tudo, um sistema de governo apropriado àquelas situações nas
quais por algum motivo é impraticável que os cidadãos participem diretamente do processo legislativo” (2010, p. 103). Neste sistema os cidadãos,
pessoas do povo, através do voto escolhem seus representantes, que tenham interesses semelhantes aos seus, que com a perspectiva de serem
reeleitos ou não lhes permaneçam fiéis, que não se esquivem dos rigores
das leis por eles aprovadas (2010 p.103-104). No entanto, o autor também
destaca que é necessário que se estabeleçam mecanismos que se preservem o ideal republicano de governo de todo o povo, incluindo a
preservação dos direitos da minoria, a fim de garantir que todos sejam
representados (2010, p. 108).
Ainda, no que se refere a democracia, destaca-se que a Constituição
Federal brasileira estabelece em seu artigo 1º que o Brasil é uma República,
que se constitui num Estado Democrático de Direito, que todo o poder
emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Ainda,
estabelece como fundamentos a soberania e a cidadania, entre outros
(BRASIL, 1988, s.p.).
Ademais, em relação ao processo de escolha dos representantes, destaca-se que para o processo ser legítimo é necessário, que o eleitor vote de
forma consciente, uma vez que, o voto é a “Manifestação formal da vontade ou opinião de cada indivíduo, a quem se comete o exercício do direito
de sufrágio para escolher alguém que irá ocupar cargo ou função, mediante sistema ou forma preestabelecida (TAVARES, 2012, e-book).
Neste sentido, também a Constituição Federal brasileira em seu artigo 14 estabelece que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos (BRASIL,
1988, s.p.).
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Os representantes políticos são originários da vontade majoritária extraída das urnas pelo corpo eleitoral. “Importa que essa vontade seja
imune de interferências indevidas, refletindo, com exatidão, o desejo daquela parcela do eleitorado” (ZILIO, 2018, p. 36-37). John Hart Ely ressalta
que nas discussões sobre o significado de democracia, tem prevalecido o
entendimento de que a definição central do termo democracia se inserir o
conceito de igualdade política, onde todo o voto tem o mesmo peso (2010,
p. 164).
Por outro lado, observa-se que há uma interligação entre democracia
e liberdade de expressão, ao afirmar que uma das funções da liberdade de
expressão é a de ser a guardiã da democracia (POST, apud OSÓRIO, 2017,
p. 67-68). A liberdade de expressão dentro de uma democracia livre e pluralista garante o direito de opinião, de convicção, de comentário avaliação
ou julgamento, de qualquer pessoa ou assunto, tanto de assunto público
quanto de privado, que tenha ou não importância, porém garantia, esta,
com a ressalva de que não se apresente em conflito com outros valores ou
direitos fundamentais estabelecidos na Constituição (MENDES, 2014, p.
257).
Dispõe a Declaração de Direitos Humanos, Decreto nº 592/1992, em
seu artigo 19, parágrafo 1º, que “ninguém poderá ser molestado por suas
opiniões”, e no parágrafo 2º assegura o direito de liberdade de expressão
a toda à pessoa, direito que incluirá a liberdade de procurar, de receber e
de difundir informações, bem como de ideias, seja de que natureza for,
independentemente das considerações de fronteiras, ainda de forma verbal ou por escrita, seja impressa ou artística, ou por qualquer outro meio
de comunicação (BRASIL, 1992, s.p.).
No mesmo sentido, a Constituição Federal brasileira de 1988, assegura o direito de liberdade de expressão, em seus artigos, de forma
expressa ou implicitamente. O artigo 5º assegura os direitos fundamentais, tais como o da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e a propriedade, tanto aos brasileiros, como também aos estrangeiros que residem no País. E, no inciso IV, garante desde
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que não seja de forma anônima, o direito a livre manifestação do pensamento.
E, em seu artigo 220 assegura o direito de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e informação, por qualquer forma, onde
o processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, com a observância
no disposto na Constituição. E, no parágrafo primeiro do mesmo artigo
assegura que “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo
de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”,
e no parágrafo segundo assegura que “É vedada toda e qualquer censura
de natureza política, ideológica e artística” (BRASIL, 1988, s.p.).
No entanto, o direito de liberdade de expressão não é um direito absoluto sem limites, uma vez que os direitos fundamentais tem por suporte
uma liberdade responsável, deve ser exercido com responsabilidade, ou
seja, quem a exerce é responsável pelos atos praticados no exercício da
mesma, há uma permanente relação entre as liberdades e a responsabilidade comunitária. Destaca Nabais que “[...] só no seio de uma comunidade
pensada e organizada em termos de Estado (moderno) os direitos fundamentais são susceptíveis de ser usufruídos plenamente” (2007, p. 120).
Há uma categoria de expressão que não estão sobre tutela dos direitos de liberdade de expressão, que são as expressões não protegidas que
apresentam um grau de periculosidade, que causam danos. Nestes casos,
os tribunais estão obrigados a analisá-los, em razão do dano específico,
averiguando se de fato existe o perigo certo e eminente de ocorrer um dano
grave (ELY, 2010, p. 150-155).
Para John Rawls, as liberdades fundamentais se constituem numa família, e, com isso, quem tem prioridade é a família e não uma única
liberdade em isolado, ainda que em certos casos uma ou mais liberdade
fundamentais sejam absolutas. E, com relação a expressão política destaca
que esta pode ser regulada a fim de preservar o valor equitativo das liberdades políticas (2000, p. 414).
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Com isso, observa-se que os direitos à liberdade de expressão e informações fundamentam a legitimidade da democracia, onde a legitimidade
se efetiva através do voto consciente, que se extrai das informações obtidas
través do processo eleitoral. Sendo que no período eleitoral ocorre o discurso político, há uma interação candidato – eleitor, os candidatos utilizam
o direito de liberdade de expressão em busca do voto e, os eleitores, povo
votante, utilizam o direito de informação para escolher seus representantes, que se dará pelo sufrágio universal, e, assim, se faz-se necessário
estabelecer limites jurídicos a liberdade de expressão eleitoral, especialmente com o objetivo de enfrentar o fenômeno das Fake News.
8.3 Campanha eleitoral
Neste tópico, considerando que o tema de pesquisa se refere à limitação do direito de liberdade de expressão e informação no período eleitoral,
e o desafio jurídico das Fake News na campanha eleitoral para resolver a
pesquisa discorrer-se-á sobre o instituto da campanha eleitoral, que é o
período eleitoral em que os candidatos, se apresentam aos seus eleitores
em busca do voto e, estes últimos por sua vez votam naqueles com base
nas informações obtidas. Bem como, pesquisar-se-á algumas das regulamentações eleitorais pertinentes ao tema.
Observa-se, que se compreende por campanha eleitoral os atos e procedimentos técnicos empregados pelos candidatos e agremiações políticas
com o objetivo de influenciar os eleitores na obtenção do voto e, com isso,
lograr êxito na disputa do cargo público-eletivo. Diversas são as atividades
realizadas com o objetivo de lograr êxito no pleito, tais como: atos de mobilização e apoio, debates, difusão de ideias e projetos, realização de
propaganda, divulgação de pesquisas e consultas populares, embates com
adversários (GOMES, 2016, p. 405).
José Jairo Gomes destaca que um dos instrumentos mais importantes
e decisivos de uma campanha eleitoral é a propaganda. Pois, é através dela
que o candidato torna pública a sua candidatura, leva ao conhecimento do
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eleitorado quais projetos defende ou repudia, o que pretende implementar, consegue alcançar grande visibilidade perante o eleitorado, com a
divulgação de sua imagem e, de suas ideias e propostas (2016, p. 405).
Acentua, ainda, que a propaganda eleitoral é elaborada pelos candidatos e
partidos políticos com o fim de captar votos dos eleitores para a investida
em cargo público-eletivo. Ainda, caracteriza-se, como a forma de levar conhecimento ao público das candidaturas, é preparada para influir na
vontade dos eleitores, em busca da conquista de votos (2016, p. 482).
Propaganda eleitoral é uma técnica de apresentação estruturada e organizada que leva ao público argumentos e opiniões capazes de induzir
estes em torno do conteúdo apresentado. “É um poderoso instrumento de
conquistar a adesão de outras pessoas, sugerindo-lhes ideias que são semelhantes àquelas expostas pelos propagandistas” (FERREIRA, 1991, p.
258).
No entanto, muito embora, a campanha eleitoral tenha por objetivo
à captação, conquista ou atração de votos esta deve se dar dentro da licitude, incumbindo ao candidato e seus apoiadores seguir as diretrizes éticojurídicas do sistema. Deve-se na campanha eleitoral, impedir que o poder
econômico, o poder detido por autoridades e meios de comunicação social
interfiram de forma relevante ou decisiva no resultado das eleições. Pois,
é fundamental dentro de uma democracia que todos os concorrentes no
pleito eleitoral tenham as iguais oportunidades ou chances para a ocupação de cargos político-eletivos, o que dá a autenticidade a representação
política (GOMES, 2016, p. 405).
Cabe ao legislador criar mecanismos legais que assegurem um processo eleitoral hígido, com disputas equilibradas e harmônicas, que haja
transparência no levantamento e dispêndio de recursos por partidos e candidatos, a fim de que prevaleça a democracia (GOMES, 2016, p. 406).
Neste, sentido, observa-se que o instituto jurídico que regula as regras da disputa eleitoral, já estabeleceu uma série de restrições aos
conteúdo das mensagens transmitidas durante este período, tais como as
estabelecidas pelo artigo 243 do Código Eleitoral que proíbe propagandas
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que tenham por objetivo caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas,
bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública (BRASIL,
1965, s.p.).
Já a Lei Federal de número 9.504/97 (Lei das Eleições) em seu artigo
57-B, parágrafo 3º proíbe a propaganda eleitoral na internet que utilize o
impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais que não tenham sidos disponibilizados pelo provedor da aplicação de internet, ainda que de
forma gratuitas, para o fim de alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto própria quanto de terceiros (BRASIL, 1997, s.p.).
No entanto, o artigo 33 da Resolução 23.551/2017 é categórico ao estabelecer que “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo,
estabelece garantias a liberdade de expressão e vedação à censura, estabelecendo que “as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na
internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos
de pessoas que participam do processo eleitoral” (BRASIL, 2017, s.p.).
8.4 O desafio jurídico das fake news
Neste último tópico, pesquisar-se-á sobre o fenômeno das Fake News,
com a observância de como o poder judiciário tem enfrentado este fenômeno, que está presente no processo eleitoral, considerando que o
presente trabalho tem por objetivo geral analisar a atuação judiciária na
proteção jurídica das liberdades fundamentais de expressão e informação
e, na proteção do devido processo democrático eleitoral frente ao fenômeno das Fake News, a fim de encontrar uma resposta ao problema de
pesquisa.
Primeiramente, destaca-se que Fake News são notícias fraudulentas
espalhadas com a intenção de causar danos em benefício de alguém, ou
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seja, ocorre a “disseminação, por qualquer meio de comunicação, de notícias sabidamente falsas com o intuito de atrair a atenção para desinformar
ou obter vantagem política ou econômica” (BRAGA, 2018, p. 205).
Por outro lado, observa-se que, as redes sociais eletrônicas, tanto contribuem, ou facilitam para acesso da população a informações, quanto em
igual escala proporcionam desinformação a população, como é o caso em
que um candidato divulga notícias fraudulentas, como se verdade fosse,
com o objetivo de desqualificar o seu concorrente. Renê Morais da Costa
Braga destaca que “[...] com o advento da internet uma mentira pode ser
repetida, cantada, recitada, filmada e fotografada um milhão de vezes,
atraindo a atenção de um grupo incontável de usuários que buscam informações na internet” (BRAGA, 2018, p. 205).
Há informações de que as Fake News interferiram na última eleição
presidencial dos EUA, ajudando a eleger o Presidente Donald Trump, fato
este que ajudou a colocar no centro do debate este fenômeno (BRANCO,
2017, p. 60).
E, igualmente, constata-se, que o último pleito eleitoral, de 2018, no
Brasil, foi marcado pela presença maciça de Fake News, chegando ao ponto
do TSE determinar ao Facebook a remoção de conteúdo falso que associa
candidato ao planejamento de estratégia de desinformação contra seu adversário na disputa a cargo político1.
Ainda, em consulta a página da internet do g1.globo.com/fato-oufake, que realizou checagem de conteúdos suspeitos disseminados na rede
social, esta aborda que “Ao todo, 200 boatos espalhados na internet e no
celular foram desmentidos pela equipe nesta eleição – boa parte neste 2º
turno” 2.

1

MINISTRO do TSE determina retirada de fake news contra candidato Fernando Haddad: Facebook tem 48 horas
de prazo para remover publicação com conteúdo falso. In: Portal do Tribunal Superior Eleitoral. Brasília, 11 out. 2018.
Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/ministro-do-tse-determina-retiradade-fake-news-contra-candidato-fernando-haddad. Acesso em: 10 ago. 2019.
2
FATO ou fake: quase mil checagens na eleição. In: G1. globo.com. São Paulo, 29 out. 2018. Disponível em:
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/29/fato-ou-fake-quase-mil-checagens-na-eleicao.ghtml. Acesso
em: 10 ago. 2019.
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O Tribunal Superior Eleitoral, enfrentou este fenômeno da Fake
News, nestas eleições de 2018, no sentido de manter a normalidade do
pleito. Criou uma página na internet com a finalidade de esclarecer os eleitores brasileiros acerca das notícias fraudulentas que se disseminam nas
redes sociais 3. Determinou a remoção de notícias fraudulentas, como se
observa em decisão tomada na Representação de número 060163531.2018.6.00.0000, na qual o julgador concedeu a tutela de urgência requerida determinando a imediata retirada dos conteúdos ofensivos
disponíveis (BRASIL, 2018, s.p.). E, igualmente na Representação de número 0600719-94.2018.6.00.0000, o julgador do TSE, no mérito, julgou
procedente a representação para determinar aos representados que procedessem à remoção dos conteúdos impugnados na inicial, em atenção ao
art. 33, § 1º, da Resolução TSE nº 23.551/2017. Uma, vez que é cediço que
o direito à liberdade de expressão, embora prestigiado constitucionalmente, tem limites. Que, não se pode entender lícita a conduta dos
representados em difundir fatos sabidamente inverídicos, em ofensa à
honra do representante (BRASIL, 2018, s.p.).
Com isso, diante do fenômeno das Fake News, que causam danos ao
processo eleitoral, que legítima a democracia, o poder judiciário, através
da análise do caso em concreto, mediante decisão fundamentada está autorizado a determinar a remoção de conteúdos divulgado na internet,
limitado às hipóteses em que constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. Ou seja,
se faz necessário estabelecer limites aos conteúdos fraudulentos propagados principalmente nas redes sociais, como forma de garantir a lisura do
pleito, pois muito embora o povo escolha seus representantes com amplas
liberdades fundamentais de expressão e informação, estas liberdades não
são absolutas, ou seja, como qualquer liberdade possuí seus limites.

3

FAKE News: TSE lança página para esclarecer eleitores: para Justiça Eleitoral, divulgação de informações corretas
é melhor forma de combater a desinformação. In: Portal do Tribunal Superior Eleitoral. Brasília, 11 out. 2018. Disponível
em:
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/fake-news-tse-lanca-pagina-paraesclarecer-eleitores-sobre-a-verdade. Acesso em: 10 ago. 2019.
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8.5 Conclusão
Democracia é um regime político de autogoverno, no qual, o povo
toma as decisões em prol do próprio povo, ou seja, se efetiva um autogoverno em favor da razão pública – do bem comum. Atualmente, a
democracia predominante é a representativa. Que há uma interligação entre democracia e liberdade de expressão e de informação, uma vez que
estas, dão sustentação ao regime político democrático. Há uma proteção
ao discurso político, mas que, no entanto, a tutela não abrange as notícias
fraudulentas, que tem finalidade de causar dano, sendo possível restringir
o direito de liberdade de expressão e informação, uma vez que o período
eleitoral é um dos momentos em que tanto o candidato, quanto o eleitor
necessitam de mais liberdade de expressão e informação.
Neste sentido, remover notícias fraudulentas é igual contribuir para
o aprimoramento da democracia. Desde que a restrição ocorra através de
um devido processo legal, com observância ao caso concretos e aos dispositivos jurídicos aplicáveis ao caso, com direito a transparência, livre
expressão, investigação, esclarecimento, uma vez que as liberdades não
são absolutas, devem, estas, serem usufruídas com responsabilidade. Todavia deve-se ter o cuidado para que não ocorra a censura, uma vez que
esta é vedada de forma expressa no texto Constitucional, e na Declaração
de Direitos Humanos.
Assim, considerando o material estudado pode-se afirmar que os objetivos propostos na pesquisa foram plenamente alcançados, pois, foi
possível concluir que na medida em que o poder judiciário é o guardião do
processo democrático este poder está autorizado a agir com base no caso
concreto, já que não é permitido a censura dos direitos fundamentais de
liberdade de expressão e informação, a fim de assegurar a legitimidade do
pleito eleitoral, sem que, com isso, ocorra a censura do direito de liberdade
expressão eleitoral.
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Capítulo 9
A “cláusula de barreira” estabelecida pela emenda
constitucional 97/2017, frente a hierarquia das normas
Gizele Godinho
Luiz Antonio da Silva Oliveira

9.1 Introdução
O presente artigo tem como objetivo principal analisar a Emenda
constitucional 97, de 04 de outubro de 2017, no que se refere aos requisitos
para o acesso dos partidos políticos a recursos do fundo partidário. No decorrer deste artigo, inicialmente, será abordado sobre o fundo partidário
o qual garante, que todos os partidos políticos que tenham seus estatutos
devidamente registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
acesso de forma mensal a recursos públicos com a finalidade manter a estruturação de cada partido.
Verificar-se-á os requisitos necessários para que os partidos políticos
possam ter acesso ao fundo partidário, como por exemplo, a obtenção de
número mínimo de votos ou de candidatos eleitos a Deputados Federais.
É o que se está chamando comumente de “cláusula de barreira” ou “cláusula de desempenho”. Será analisada a hierarquia das normas adotada por
Hans Kelsen, examinando parte de sua doutrina e a constitucionalidade da
alteração constitucional. A “cláusula de barreira” vem justamente para diminuir, com o tempo, de forma progressiva, aqueles partidos com menor
performance eleitoral, garantindo uma maior quantidade de recursos
aqueles que estão em melhor destaque nas últimas eleições.
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Por um lado, a “cláusula de barreira” é importante pois visa disponibilizar recursos do fundo partidário àqueles partidos que possuem
representação junto a Câmara dos Deputados. Mas não basta o partido
eleger um ou mais candidatos é preciso ter uma porcentagem dos votos
válidos ou, então, um número mínimo de eleitos dentro daquele partido.
Por outro lado, o legislador está censurando a ideia de liberdade partidária, ou melhor, está indo de encontro com um dos princípios
fundamentais da Constituição Federal de 1988 - pluralismo político - ferindo o Estado Democrático de Direito. Restringindo, neste sentido, que
partidos com menor desempenho eleitoral tenham a chance de participar
do pleito eleitoral com igualdade de armas. É fundamental que em um Estado Democrático prevaleça a vontade do povo e que candidatos tenham
igualdade de oportunidades no pleito eleitoral.
No desenvolvimento do presente trabalho realizar-se-á um estudo
sobre: 1) o conceito e a distribuição de recurso públicos através do fundo
partidário, instituído através da Emenda à Constituição; 2) Constituição
Federal, 3) hierarquização normativa. Por fim, será utilizado o método de
abordagem dialético, pois será possível realizar a pesquisa com doutrinadores, bem como, a utilização de meios eletrônicos, para uma pesquisa
mais crítica.
9.2 Conceito e distribuição dos recursos do fundo partidário
O Fundo Partidário é aquele destinado de forma mensal aos partidos
políticos que tenham seus respetivos estatutos devidamente registrado
junto ao TSE. Ele é o responsável pelo pagamento, por exemplo, de pessoal, água, luz, telefone, entre outros. Ou seja, é o responsável pelas contas
do dia a dia de um determinado partido político.
Com o valor estipulado, pela Lei nº 9.096/95, através do artigo 38, o
Tesouro Nacional depositará, mensalmente em conta, diferenciada, no
Banco do Brasil a importância sob fiscalização por parte do TSE (BRASIL,
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1995, s.p.). Neste sentido, o órgão máximo da Justiça Eleitoral então distribuirá os valores, após cinco dias contados do depósito do Tesouro
Nacional, aos órgãos responsáveis por cada partido, o qual será rateado
nos termos do artigo 41-A. Assim, 5% (cinco por cento) do total do valor
do Fundo partidário será distribuído de forma igualitária a todos os partidos. Os 95% (noventa e cinco por cento) restantes serão distribuídos aos
partidos políticos na proporção dos votos adquiridos na última eleição
para à Câmara dos Deputados (BRASIL, 1995, s.p.).
9.2.1 Da Constituição Federal
A Constituição Federal é considerada a norma principal, a mais importante de todas as demais leis constantes no ordenamento jurídico. É ela
quem organiza o funcionamento do Estado, das suas instituições e órgãos,
além disso, organiza, também, a aquisição e limitação do poder e antevê
direitos e garantias fundamentais (MORAES, 2003, p. 30).
A Constituição é a “lei que vai ditar as regras do jogo”, devendo todas
as demais normas, às quais estão subordinadas a ela, não a contrariarem.
Podemos afirmar que ela é considerada a “norma mãe” de todas as demais
normas (MARIN, 2012, p. 3).
Interessante percebermos que a Constituição Federal de 1988, quanto
a sua estabilidade, é classificada como rígida. Poderíamos, no entanto, considerá-la como super-rígida, pois o processo legislativo para alteração é
bastante diferenciado. Não é errado, ainda, a afirmação de que, em alguns
pontos da nossa lei maior, ela é imutável, conforme artigo 60 §4º - as
chamadas cláusulas pétreas (BRASIL, 1988, s.p.).
9.2.2 Da Emenda à Constituição 97/2017
Como o nosso trabalho visa analisar a Emenda Constitucional
97/2017 é importante uma pequena conceituação desta espécie de norma.
A Magna Carta de 1988, foi elaborada pelo Poder Constituinte Originário,
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mas é possível fazer algumas alterações em seu texto. Essas alterações
(acréscimo, modificação ou supressão de normas) são elaboradas pelo poder constituinte derivado reformador através de Emenda à Constituição.
Entretanto, o poder constituinte derivado reformador tem limitações
(previstas no texto legal) muito rígidas ou até mesmo super-rígidas, ao
contrário do poder constituinte originário, em que sua atuação era de
forma ilimitada. Neste sentido - o poder constituinte derivado reformador
– alterou a redação do artigo 17, §3º da Lei Maior, através da Emenda
Constitucional 97/2017 (BRASIL, 1988, s.p.).
Significa dizer que, passadas as eleições de 2018, o partido político
que quiser ter participação no financiamento do fundo partidário deverá
obter um número mínimo de votos. Ocorre que essa regra do parágrafo
terceiro traz fortes impactos a todos os partidos, principalmente àqueles
que possuem menor desempenho eleitoral.
Neste sentido o legislador resolveu criar uma “regra de transição”
para as próximas eleições (2018, 2022 e 2026). Assim sendo, as regras do
parágrafo terceiro serão exigidas a partir das eleições de 2030.
Assim sendo, para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo
partidário, nas eleições de 2018 a 2026, o parágrafo único do artigo 3º
exige o número mínimo de votos nas eleições ou número mínimo de candidatos eleitos (BRASIL, 1988, s.p.).
A “cláusula de barreira” já iniciou nas eleições do ano de 2018, obrigando cada partido obter no mínimo 1,5% (um e meio por cento) dos votos
válidos distribuídos em no mínimo, 09 (nove) unidades da Federação e
desde que estas tenham pelos menos 1% (um por cento) dos votos válidos,
ou, então, eleger pelo menos 9 (nove) deputados federais distribuídos em
pelo menos um terço das unidades da Federação.
Essa regra vai progredindo até as eleições de 2030 em que cada partido deverá obter no mínimo 3% (três por cento) dos votos válidos
distribuídos em no mínimo, 09 (nove) unidades da Federação e desde que

Gizele Godinho; Luiz Antonio da Silva Oliveira | 145

estas tenham pelos menos 2% (dois por cento) dos votos válidos, ou, então, eleger pelo menos 15 (quinze) deputados federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.
Caso o partido não conseguir obter, seja pela regra de transição e
posteriormente pela regra definitiva, os requisitos elencados acima, não
poderá ter acesso ao fundo partidário. Ao analisar a EC 97/2017, descrevemos que ela é totalmente prejudicial aos pequenos partidos ou aos
partidos com menor influência nas eleições, entretanto, por outro lado, ela
vem a limitar o número dos partidos, como uma forma de controle.
Na verdade, dos 35 (trinta e cinco) partidos políticos existentes pelo
menos 14 (quatorze) partidos não atingiram a cláusula de barreira. Neste
sentido existe a possibilidade dos partidos se incorporarem, o que permite
a legislação.
Isso ocorreu com basicamente três agremiações: o Partido Pátria Livre (PPL) se incorporou ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Partido
Humanista da Solidariedade (PHS) se incorporou ao Podemos (PODE); O
Partido Republicano Progressista (PRP) se incorporou ao Patriota (Patri).
O que até o presente momento perfaz um total de 32 (trinta e dois) partidos políticos devidamente registrados junto ao TSE (BRASIL, 2019, s.p.).
9.2.3 Pluralismo político
O pluripartidarismo político é um dos fundamentos elencados no artigo 1º, inciso V da Magna Carta de 1988. A palavra pluralismo significa
direito à diferença no pensamento e de ideias (JUNIOR PINTO, 2011, p. 3738).
O pluralismo constitui o direito de pensarmos de forma diferente,
termos ideias ou soluções para um problema de forma diversa, seja perante um ou mais indivíduos. Além disso considerando a miscigenação de
várias etnias em nosso país é impossível aceitar idealizações apenas de um
determinado grupo sem pensamentos dos demais que estão envolvidos no
todo.
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Feitas os primeiros apontamentos sobre pluralismo político é necessário, ainda, fazer uma distinção entre pluralismo e pluripartidarismo
político, pois, embora parecidos, ambos não são sinônimos.
Pluripartidarismo representa a variedade dos partidos políticos, ou
seja, a possibilidade de existir diferentes partidos, nos termos do artigo 17
da CF, enquanto que o pluralismo político, conforme analisado acima, é a
possibilidade de haver pensamentos e ideias diferentes por cada partido
dentro do mesmo espaço e tempo (QUEIROZ, 2014, p. 319).
É na verdade a possibilidade de expressar, por parte de um ou mais
partidos, conceitos sobre vários aspectos. Mas estas ideias independem de
igualdade, podendo até vir de encontro com outras ideologias, isto é, a
contraposição.
Feitas as considerações iniciais, passaremos agora a analisar o pluralismo político, contido na no artigo 1º, V da Constituição Federal de 1988,
como sendo um dos princípios fundamentais norteadores. Entretanto, alguns comentários sobre o pluripartidarismo – o qual vem a ser a espécie
do pluralismo político, eventualmente, será exposto.
A Emenda Constitucional 97/2017, teve como principal objetivo possibilitar a diminuição de gastos do dinheiro público com partidos com
menor desempenho eleitoral e consequentemente limitar a quantidade de
partidos políticos. Distribuindo o valor do fundo partidário aos partidos
que melhor sobressaírem em relação aos demais.
Importante ressaltar que a Emenda Constitucional 97/2017, a qual
limita, de certa forma, a participação dos partidos políticos na obtenção de
recursos do fundo partidário vai de encontro com o princípio do pluralismo político, pois como poderá existir pluralidade de ideias e
pensamentos – no quesito política -, se a própria EC 97/2017, limita, de
certa forma, a quantidade de partidos quando da “cláusula de desempenho”.
Certamente, terão direito ao fundo partidário aqueles que se sobressaírem em relação aos demais, “caindo por terra”, por assim dizer, o
princípio fundamental do pluralismo político. Neste sentido fica evidente
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que o legislador, com poder de constituinte derivado reformador, almejou,
por um lado, a “desestimulação” por parte dos pequenos partidos, aqueles
com menor participação nas eleições, para que a maior parte dos recursos
passem a ficar nas mãos daqueles com maior participação eleitoral.
Por outro lado, visa acabar com o número excessivo de partidos políticos e consequentemente com novas e importantes ideologias.
É bastante provável que os partidos de “segunda classe”, tenham que
conseguir “outros meios”, caso queiram efetivamente continuar nas disputas eleitorais no Brasil. É pouco provável que um partido consiga
manter-se sozinho, sem ajuda de recursos públicos para com o diretório
nacional e seus órgãos estaduais e municipais. Isso, certamente, acarretará
desvios, manobras e outras formas de corrupção.
9.2.4 Da hierarquia das normas
Passaremos a partir de agora a estudar a doutrina de Hans Kelsen, o
qual trouxe uma nova visão para compreender o direito. Principalmente
para entender a compreensão da hierarquização das normas.
Kelsen foi quem explicou a importância de uma lei em relação a outra. O doutrinador e filósofo escalonou todas as normas através de uma
pirâmide tendo no topo a Lei Maior – a Constituição Federal – e em sua
base normas de menor hierarquia. O jurista ensinou também que se alguma norma vier a colidir com aquela, que se encontra no topo, será
considerada inconstitucional (QUEIROZ, 2014, p. 128).
Kelsen em sua teoria afasta a justiça da norma, pois para ele não interessa se aquela norma é boa ou ruim, apenas deve ser cumprida
independentemente de ser justa ou injusta.
Ainda, em sua Teoria Pura do Direito, Kelsen não aceita “lacunas” no
ordenamento jurídico, uma vez que ele acredita que as decisões judiciais
(sentenças, acórdão, súmulas) também são atos criadores do Ordenamento Jurídico.
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Da mesma forma, segundo a doutrina kelseniana a norma de maior
hierarquia é a condição de validade da de menor. É isso o que explica a
validade das leis as quais encontram validade na Constituição Federal, a
qual é o ponto de partida.
Segundo a interpretação de Kelsen, devemos obedecer à norma hipotética fundamental em todas as suas escritas, pois esta norma foi originada
pelo poder constituinte. Ainda, a Constituição Federal não se questiona
apenas a cumpre. Diferentemente daquelas que decorrem do poder constituído, pois estas sim são de certa forma, questionáveis, inferiores e até
mesmo com poder limitado.
Neste sentido, ao analisarmos a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen percebemos que o legislador não poderia ter alterado a redação do
artigo 17 da Constituição Federal da forma como foi modificada, pelo menos no que se refere quanto ao fundo partidário.
Primeiramente, se analisarmos a pirâmide de Kelsen, bem como, a
forma do processo legislativo, a Constituição somente pode ser reformada
através de Emenda Constitucional. E, por mais que a alteração tenha sido
realizada através da medida correta, ela é inconstitucional.
Isso porque a EC 97/2017, vai de encontro com a redação da Lei
Maior, ou seja, da Constituição Federal de 1988, a qual prevê em seu artigo
1º, inciso V, o pluripartidarismo – como sendo um de seus fundamentos.
E, como analisado seja por parte da doutrina ou da legislação nenhuma
norma pode contrariar a Constituição mesmo sendo através de Emenda.
9.3 Conclusão
Diante do estudo realizado percebe-se que o legislador errou ao alterar a redação da Constituição Federal de 1988, mesmo sendo através do
meio correto que é a Emenda Constitucional.
Isso porque a Emenda à Constituição contraria a redação da Lei
Maior. E, neste sentido, conforme Kelsen a medida é inconstitucional, uma
vez que a Constituição prevê o pluralismo político, ou seja, a quantidade
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de partidos é de forma ilimitada, justamente em razão da variedade de
etnias e consequentemente pela multiplicidade das ideologias e pensamentos.
A “cláusula de barreira” terá suas consequências práticas após as eleições de 2018. Poderá, entretanto, o Supremo Tribunal Federal - STF
declarar a inconstitucionalidade do artigo 17, parágrafo 3º e seus incisos I
e II. Mas até que isso ocorra é preciso aguardar as suas consequências práticas, já que na teoria muitos partidos, principalmente aqueles com menor
desempenho eleitoral, já estão prevendo o que a desigualdade poderá vir
a provocar.
Entretanto, mesmo o legislador colocando uma “cláusula de barreira”
aos partidos políticos ele criou uma outra forma de financiamento - Fundo
de Financiamento de Campanha é destinado somente em ano eleitoral. O
FEFC poderá assistir a esses partidos com menor desempenho eleitoral,
garantindo a oportunidade de realizarem uma campanha com alguma esperança de ganho e talvez, com isso, possa acarretar no recebimento do
fundo partidário se assim preencherem os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.
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Capítulo 10
A sociedade em rede e a personalização da informação:
uma percepção dos avanços tecnológicos e a globalização
Michele dos Santos Freitas
Alcione Marisa Giolo

10.1 Introdução
É cediço que, contemporaneamente, vive-se em mundo global. Essa
percepção tem se alargado nas mais diversas áreas – social, cultural, política, filosófica, jurídica, entre outras. Contudo, emerge a necessidade de
uma melhor compreensão da globalização; é necessário conhecê-la mais
profundamente para que que se tenha melhor consciência sobre a vida na
contemporaneidade.
Na perspectiva do desenvolvimento da tecnologia em sentido global,
surge a sociedade em rede, que, cada vez mais, toma espaço; sem que se
saiba até quando vai se expandir e, tampouco, quais resultados poderão
sobrevir à essa expansão. De fato, a tecnologia de informação avançou
muito, especialmente desde a década de 90, com a disseminação da Internet, promovendo verdadeira revolução social.
Contudo, em dezembro de 2009, a internet ganhou novo molde. O
cenário tecnológico trouxe ferramentas capazes de sinalizar as características das pessoas conforme suas buscas, personalizando assim um perfil,
esse novo cenário passou a ser chamado de Era da Personalização.
Essa nova internet trouxe muitas facilidades para se saber o que
quer, mas também nos colocou numa bolha de filtros, gerando colapso
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de informação e atenção, a qual é chamada de Utopia Global Libertadora.
Essas que outrora restavam eficazes, agora, por fim, prejudicam a percepção do mundo em volto de uma bolha.
Tendo como ponto de partida a era da globalização, sob a perspectiva
da revolução tecnológica, questiona-se: A personalização de informação
interfere na democracia, aprendizagem e percepção do mundo negativamente?
A temática ora trabalhada encontra a sua justificativa na emergente
necessidade de adaptação da evolução humana aos avanços tecnológicos.
Para tanto, em um primeiro momento, traz-se uma breve análise da idéia
de globalização, sob o viés da revolução tecnológica; tomando-se por base
a ideia de sociedade em rede, largamente difundida por Manuel Castells.
Em seguida, trabalha-se a questão da personalização da informação
a partir de Eli Pariser, fazendo uma análise da democracia e a preocupação
com a aprendizagem em razão dos filtros invisíveis.
Para tanto, faz-se uso do método de abordagem dedutivo, posto que
esta pesquisa provém de uma análise mais ampla e chega a outra mais
específica. O método de procedimento adotado é o monográfico e utilizase também da técnica de pesquisa à documentação indireta, considerando
que será utilizada a pesquisa bibliográfica.
10.2 A revolução da sociedade em rede: o desenvolvimento da
globalização sob a ótica da tecnologia
A sociedade contemporânea tem recebido fortes influências da tecnologia, as quais consequentemente influenciam nos processos de
globalização. O presente artigo objetiva realizar uma análise da globalização pelo meio da revolução tecnológica.
Para Saskia Sassen, a globalização é primordialmente entendida a
partir da economia. Contudo, refere que essa globalização, aliada às redes
eletrônicas é capaz de ampliar os cenários operacionais, dando uma nova
roupagem à política e para os sujeitos de direito (SASSEN, 2015, p. 206).
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Assim, a primeira impressão registrada da globalização vem da economia, ao passo que a tecnologia vem também em um primeiro plano, que
com suas mudanças e ligações estreitam cada vez mais as relações de um
mundo cada vez mais global, e trazem à tona aspectos positivos e negativos. Contudo, a Internet pode causar confusão quanto ao poderio estatal.
[...] Essa rede é uma total provocação ao todo poder do Estado. Ela é, com
efeito, o exemplo perfeito da globalização que despreza o Estado. Ela foi logo
percebida como um fantástico instrumento federador contribuindo para o desígnio - americano de origem - de criar um vasto bloco econômico integrado
na superfície do globo[...] (ARNAUD, 2007. p. 184-185).

Conforme Arnaud (2007, p. 184) expõe, ainda, a Internet rompe as
fronteiras, enfraquecendo o Estado e promovendo uma “cultura tecnológica única”. Ainda que seja um meio promotor de muitos benefícios, de
outro modo, poderá romper com as identidades nacionais, regionais e dos
próprios internautas - que estão rodeados, cada vez mais, de muitas informações e inovações.
A teoria da globalização apresenta as telecomunicações como força potencial
da diluição das fronteiras, uma vez que a transmissão de dados se furta à lógica
dos limites políticos ou territoriais. As novas tecnologias de comunicação a
longa distância – sistemas de telégrafos, telefonia, satélites ou micro-ondas –
estariam criando uma infra-estrutura de transmissão capaz de ligar automaticamente qualquer parte do mundo, sem a clássica interferência do Estadonação (Santos Júnior, 2007, p. 128).

As mudanças que acentuam o ambiente da atualidade, como as questões ambientais, o terrorismo, a tecnologia, os direitos humanos, entre
outras, estão em amplos processos de debate público.
A crise atual da economia, também relacionadas ao meio ambiente,
fatores de energia, advém com mais força com as ameaças terroristas e
acelerou, de certa forma, aglomerados que gestam e regulam estas mais
novas manifestações globais.
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Atualmente, o Estado não consegue mais dar respostas consistentes à Sociedade diante da complexidade das demandas transnacionais que se avolumam
continuamente. Os problemas sociais aumentam em proporções preocupantes. Tudo leva a crer que o principal fator dessas crises cíclicas esteja localizado
exatamente no próprio Estado Constitucional Moderno (CRUZ, 2011, p. 56).

Para Staffen (2018, p. 9), este surgimento de matrizes inovadoras de
poder exige um novo olhar do Direito a partir da contenção dos excessos
e da projeção de expectativas em breve.
As novas realidades ampliam o alcance do Direito Internacional, inclusive em
assuntos que não se prendem às fronteiras estatais, como o meio ambiente, o
terrorismo, a regulamentação da exploração espacial, o combate à criminalidade internacional, a proteção do sistema financeiro internacional, as novas
forças tecnológicas, as intervenções humanitárias, os direitos humanos, dentre outros (VIVIANI, 2014, p. 47).

As transformações sociais, econômicas, culturais e jurídicas advindas
dos fluxos da globalização que se operam na atualidade, originaram rupturas com os padrões até então constituídos e, não mais encontram
consonância com o modelo de organização social surgido com a Modernidade, necessitando de um novo paradigma global.
A globalização é um fenômeno econômico produzido pelas mudanças tecnológicas e pela expansão dos mercados. Uma transformação material irrecusável
que imporia a todos os povos as mesmas políticas econômicas e reformas institucionais. Além disso, a globalização seria universal, inclusiva, convergente e
promoveria uma redução pacífica e positiva da soberania dos Estados nacionais (FIORI, 2007, p. 34).

Conforme Staffen (2018, p. 9), esses processos da globalização criaram um território mundial, uma nova ordem supra e transnacional que
permite a crise do Estado e institui instrumentos de governança global.
Até agora, somente os Estados poderiam desempenhar o papel de produtores
de normatividade. Hoje, no entanto, e em muitas áreas o Estado tornou-se um
ator ao lado de outros, e até mesmo como os outros. A esse número de atores
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transnacionais, - e isto é, sobretudo visível no nível global-devemos acrescentar o conjunto das organizações não governamentais, onde na primeira fileira
encontramos aquelas que defendem o meio ambiente ou promovem a democracia e a proteção dos direitos humanos. Nunca, repetimos, as ONGs foram
tão fortes (ARNAUD, 2007, p. 48).

O declínio do Estado nacional ocorre de forma gradual e necessária.
A justificativa mais forte é o mundo globalizado em que vivemos, mais
precisamente, os problemas naturais mundiais que enfrentamos, fortalecendo assim o movimento das ONGs.
A partir da fragilidade dos tradicionais atores nacionais, espaços de debilidade
passaram a ser ocupados, notadamente após a Segunda Guerra, por interesses
transnacionais constituídos através de instituições novas, de difícil caracterização à luz do glossário político-jurídico moderna (STAFFEN, 2018, p. 14).

Estes processos não conseguem frear os fluxos da globalização no que
tange à distribuição do poder, cultura, economia, desigualdade e formas
de governo, razão pela qual, há sim, necessidade de um Direito Global
(STAFFEN, 2018, p. 19).
Santos Junior (2007, p. 25) diz ainda que, a emergência da informação
e do capital intelectual estariam pondo em risco a autoridade dos governos
locais visto que escapa aos limites territoriais e dificulta a tributação.
Destarte, vive-se em uma sociedade marcada por constantes mudanças multidimensionais, alavancadas pelo desenvolvimento paulatino da
tecnologia, que consequentemente foi se desenvolvendo segundo as necessidades humanas. Em síntese, a sociedade em rede está estruturada na
interação entre a tecnologia e sociedade como um todo.
Em um contexto histórico, importa considerar que o progresso das
redes pode ser acompanhado com melhor lucidez a partir das décadas de
50 e 60. Esse período é marcado pela utilização de satélites artificiais; pelo
lançamento do primeiro foguete ao espaço (o Sputnik); pelo aumento da
qualidade técnica industrial; pelos primeiros satélites experimentais de telecomunicações; etc. Não obstante, o descobrimento da fibra óptica,
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aumentou em muito os intercâmbios, dando poder à informação
(ARNAUD, 2007, p. 06-07).
Barreto Junior, a respeito da “sociedade de informação” (2007, p. 62)
expõe que com a revolução tecnológica, hodiernamente vivenciada, “[...]
são dissolvidas as fronteiras entre telecomunicações, meios de comunicação de massa e informática”. Para o autor, a sociedade de informação
delimita uma nova fase na história; marcada pela eclosão das redes, que
colaboram com a produção e com a informação.
Na sociedade contemporânea, o novo modelo organizacional superaria a centralidade do controle da otimização de processos industriais e alçaria o
processamento e o manejo da informação para o centro das discussões no âmbito das ciências humanas e tecnológicas (BARRETO JUNIOR, 2007, p. 62).

O fenômeno da globalização, já na década de 70, impulsiona a ocorrência de severas mudanças no contexto econômico, político e social. Essas
transformações acabam por reclamar uma nova regulamentação jurídica,
especialmente pela porosidade das fronteiras de um mundo considerado
globalizado. Tais mutações acabam por atingir, além do mercado financeiro e das próprias relações internacionais, o âmbito jurídico.
[...] na verdade o que está ocorrendo é uma autêntica revolução gerada pela
tendência manifesta à globalização no campo onde se exerce a regulação pelo
direito, e no seu modo de produção e de implementação, funções até hoje reservadas exclusivamente aos Estados no âmbito de sua soberania (ARNAUD,
2007, p. 17-18).

Entretanto, é nos anos 90 que a revolução informacional toma maiores proporções no âmbito social, a partir de então, vive-se em “redes
globais de instrumentalidade” e surgem grandes comunidades virtuais.
Porém, nesse mesmo cenário, manifesta-se o anseio por uma reorganização da sociedade, que perpassa por uma certa perda de identidade,
considerando a implementação da nova cultura tecnológica (CASTELLS,
1999, p. 57-58).
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Como réplica, defendem que a atual revolução científico tecnológica
criou um mercado de informação global com poder de integrar as relações
comerciais, de trabalho, de turismo, financeiras e culturais, anteriormente
distribuídas em mercados nacionais. (Santos Junior, 2007, p. 130).
Para Barreto Junior (2007, p. 63), Castells é capaz de definir a globalização de um ponto de vista inovador, considerando que aponta as
transformações sofridas, para além da tecnologia, no meio econômico, sociocultural, etc. É importante recordar que há uma composição da
economia, tal como a inserção de segmentos que outrora eram deixados à
margem, por questões geográficas ou pela própria deficiência da telecomunicação e essa movimentação criou um sistema que atua simultânea e
mutuamente.
As representações circulares e, principalmente, as redes prevalecem daqui por
diante sobre os ordenamentos piramidais. À segurança - que exige a estabilidade e seus corolários, a petrificação, e até mesmo a paralisia - prefere-se o
risco, que autoriza à flexibilidade, os jogos de cintura, e até mesmo as mudanças. Novos modelos se impõem então ao Direito, em ruptura com ideologia
normalizadora inerente à modernidade, à filosofia do direito e do Estado pacientemente e sabiamente construída do século XVI ao século XIX; em ruptura
também com a epistemologia positivista e suas conseqüências sobre a lógica e
a ciência da argumentação (ARNAUD, 2007, p. 22).

Assim, a revolução provocada pela Internet, a partir da segunda metade do século XX, resultou em uma total transformação da economia. Tal
fenômeno causou mudanças de usos, de costumes e até mesmo da mentalidade humana (ARNAUD, 2007, p. 05-06).
Além disso, a comunicação em rede transcende fronteiras; a sociedade
em rede é baseada em redes globais. Sua lógica chega a países de todo o
planeta e se difunde por meio do poder integrado nas redes globais de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia. “Aquilo a
que chamamos globalização é outra maneira de nos referirmos à sociedade
em rede, ainda que de forma mais descritiva e menos analítica do que o conceito de sociedade em rede implica [...]” (CASTELLS, 2005, p. 18).
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Com efeito, o fenômeno da globalização, promovido pelo desenvolvimento tecnológico, impulsionou a porosidade das fronteiras, fazendo com
que os próprios Estados perdessem, em certa medida, a sua soberania. Há
uma interligação das fronteiras, promovida pelas telecomunicações. “Mas
essas modificações ocorreram sem que houvesse questionamentos radicais e, pelo contrário, com base em fundamentos, bastante ‘modernos’, de
igualdade dos Estados-Membros e de seu poder soberano” (ARNAUD, p
16-18).
Do mesmo modo, a porosidade das fronteiras atinge também as áreas
do intelecto e da própria comunicação (ARNAUD, 2007, p. 21).
A sociedade contemporânea da globalização, da revolução tecnológica, da desterritorialização do Estado, o fenecimento das estruturas tradicionais do
constitucionalismo desvela um tempo de grandes mudanças e transformações,
as quais atingem espaços jurídicos, políticos, econômicos e até culturais. Surgem, então, novos direitos, novos atores sociais e novas demandas, as quais
reclamavam novas formas de equacionamento e proteção de bens juridicamente considerados relevantes (STAFFEN, 2015, p. 43).

A globalização conduz a uma profunda análise da identidade humana,
da nossa construção histórica, tal como na forma em que agimos individualmente ou em conjunto, considerando que as redes nos interligam a
outras pessoas espalhadas pelo mundo. Na seara jurídica, a problemática
está em se compreender a razão que consiste esse novo modelo de organização e de regulação da sociedade (ARNAUD, 2007, p. 24).
Conforme aduz Simão Filho (2007, p. 17) houve uma melhoria da infraestrutura da comunicação e da informação por meio da instalação de
“uma rede fibras ópticas e melhorando a qualidade dos serviços ao consumidor”.
Contudo, entende-se que a globalização, por meio da perspectiva da
tecnologia, desencadeia, de modo universal, intensas mudanças sociais,
culturais, jurídicas e econômicas. Assim, a eclosão da Internet, que resulta
na compreensão da sociedade em rede, atinge as esferas internacional e
nacional, dissolvendo fronteiras.
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10.3 A tecnologia e a democracia: como estamos vivendo nos dias de
hoje com a personalização da informação
Diante de todo esse cenário de disposições oriundas das redes de tecnologia, quando surgem as sociedades em rede ou sociedade
informacional/de informação, também se observam severas mudanças no
contexto nacional; que igualmente recepciona a era global da tecnologia.
Destarte, surge a Era da personalização da Informação.
Desde 04 de dezembro de 2009, estamos vivendo a Era da personalização, conforme Pariser (2012, p. 6), o Google passaria a utilizar 57
sinalizadores para adivinhar quem era a pessoa e de que tipos de site gostaria de ver.
A maior parte das pessoas imagina que, ao procurar um termo no Google,
todos obtemos os mesmos resultados – aqueles que o PageRank, famoso algoritmo da companhia, classifica como mais relevantes, com base nos links feitos
por outras páginas. No entanto, desde dezembro de 2009, isso já não é verdade. Agora, obtemos o resultado que o algoritmo do Google sugere ser melhor
para cada usuário específico – e outra pessoa poderá encontrar resultados
completamente diferentes. Em outras palavras, já não existe um Google único.
(Pariser, 2012, p. 6).

Assim, segundo Pariser (2012, p. 10) os dados armazenados através
de buscas e perfis de redes sociais, as compras e escolhas de filmes e séries
personalizam o perfil do usuário. Mesmo que o usuário não estivesse
usando sua conta do Google, o site padronizaria os resultados, mostrando
as páginas em que o usuário teria mais probabilidade de clicar segundo a
previsão do mecanismo.
Dessa forma o autor explicita uma grande mudança desde a personalização da informação, posto que, já não se comanda mais as buscas e sim
recebe-se opções que o mecanismo considera que o usuário necessita saber. O que de certa forma, parece interessante a primeira impressão, pode
não ser o melhor para tempos em que se vive um mundo globalizado.
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Segundo Baumam, “a globalização tanto divide como une; divide enquanto une – e as causas da divisão são idênticas às que promovem a
uniformidade do globo” (1999, p. 8).
A tecnologia que em primeiro plano nos levaria a uma rede de contatos globais, começa a ser moldada e padronizaria resultados, remetendonos a uma bolha de informações que de certa forma apresenta-se como
um aspecto negativo na percepção do mundo.
Segundo Pariser, os mecanismos de previsão criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer, e
assim criam um universo de informações exclusivo para cada um de nós,
o qual o autor chama de bolha de filtros (2012, p. 11).
Destarte, pode-se perceber que por mais que a personalização venha
pra facilitar o dia a dia das pessoas, ela pode promover uma certa alienação, ou desinformação do resto dos acontecimentos.
[...] quando a tecnologia passa a nos mostrar o mundo, acaba por se colocar
entre nós e a realidade como a lente de uma câmera. São muitas as maneiras
pelas quais ela pode deformar a percepção do mundo. É exatamente isso o que
faz a bolha dos filtros (Pariser, 2012, p. 14).

Percebe-se que imperceptivelmente, houve uma transformação importante com a personalização, a qual inevitavelmente atinge proporções
maiores que as esperadas atingindo até mesmo a base da democracia.
Durante algum tempo, parecia que a internet iria redemocratizar completamente a sociedade. Blogueiros e os chamados “jornalistas cidadãos” iriam
reconstruir os meios de comunicação com as próprias mãos. Os políticos só
poderiam concorrer nas eleições se contassem com ampla base de apoio, recebendo pequenas doações de pessoas comuns. Os governos locais se tornariam
mais transparentes e teriam de prestar contas aos cidadãos. Contudo, esses
tempos de conectividade cívica com os quais eu tanto sonhava ainda não chegaram. A democracia exige que os cidadãos enxerguem as coisas pelo ponto
de vista dos outros; em vez disso, estamos cada vez mais fechados em nossas
próprias bolhas. A democracia exige que nos baseemos em fatos compartilhados; no entanto, estão nos oferecendo universos distintos e paralelos (Pariser,
2012, p. 9).
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Essa questão origina-se basicamente na economia, e se transforma
através dos fluxos globalizatórios pela tecnologia, afetando o mundo da
informação sem que haja grandes alardes. “A fórmula dos gigantes da internet para essa estratégia de negócios é simples: quanto mais
personalizadas forem suas ofertas de informação, mais anúncios eles conseguirão vender e maior será a chance de que você compre os produtos
oferecidos” (Pariser, 2012, p. 12).
O referido autor (2012, p. 11-12), aduz ainda que há três questões importantes a saber sobre a bolha de filtros. Primeiro, que cada pessoa está
sozinha na sua bolha, afastando uma das outras; segundo, a bolha dos filtros é invisível pois não se pode saber o que o mecanismo escolhe para
cada usuário e em terceiro, ele explica que não opta-se por entrar na bolha,
pois os filtros vêm até a pessoa.
Esse processo tecnológico de informação nada mais é que uma característica da globalização, porém ao que tudo indica, ao invés de alargar o
conhecimento como pressuposto do processo globalizatório, a personalização está estreitando.
Conforme Bauman “todos nós estamos a contragosto, por desígnio
ou à revelia, em movimento. Estamos em movimento mesmo que fisicamente estejamos imóveis: a imobilidade não é uma opção realista num
mundo em permanente mudança” (1999, p. 8).
Com a imobilidade e o gigantesco número de informações, destacase a preocupação com a atenção e foco que cada vez mais exige dedicação
a relevância de não se alienar do resto do mundo.
Sobre a hierarquia global da mobilidade Bauman explicita:
A integração e a divisão, a globalização e a territorialização são processos mutuamente complementares. Mais precisamente, são duas faces do mesmo
processo: a redistribuição mundial de soberania, poder e liberdade de agir desencadeada (mas de forma alguma determinada) pelo salto radical na
tecnologia da velocidade. A coincidência e entrelaçamento da síntese e da dispersão, da integração e da decomposição são tudo, menos acidentais; e menos
ainda passíveis de retificação (1999, p. 77).
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Contudo, essa liberdade desencadeada pelos processos globalizatórios está sendo freada invisivelmente pela personalização. A sobrecarga de
informação levou-a inevitavelmente a uma filtragem que afeta a capacidade de decisão, e em contrapartida ao que Bauman explicita, começa a
surgir um determinismo de informação causado pela tecnologia.
Quando entramos numa bolha de filtros, permitimos que as empresas que a
desenvolveram escolham as opções das quais estaremos cientes. Talvez pensemos ser os donos do nosso próprio destino, mas a personalização pode nos
levar a uma espécie de determinismo informativo, no qual aquilo em que clicamos no passado determina o que veremos a seguir – uma história virtual
que estamos fadados a repetir. E com isso ficamos presos numa versão estática, cada vez mais estreita de quem somos – uma repetição infindável de nós
mesmos (2012, p. 16).

Segundo Pariser (2012, p. 54) “Naturalmente, não há caminho de
volta. Nem deveria haver: a internet ainda tem o potencial de ser um meio
melhor para a democracia do que a imprensa tradicional, com seus fluxos
unidirecionais de informação[...]”. Contudo, nota-se que o sistema da globalização está sendo prensado pela tecnologia que torna o mundo cada vez
menor em suas bolhas.
Das megacidades à nanotecnologia, estamos criando uma sociedade global
cuja complexidade ultrapassa os limites da compreensão individual. Os problemas que enfrentaremos nos próximos vinte anos – escassez de energia,
terrorismo, mudança climática e doenças – têm uma abrangência enorme. São
problemas que só conseguiremos resolver juntos (Pariser, 2012, p. 18).

Para o bem ou para o mal, os programadores estão numa posição de
grande poder para mudar o futuro da sociedade, e segundo o autor ainda
é possível criar sistemas informáticos que nos apresentem a novas idéias.
“Por uma combinação de ação individual, responsabilidade empresarial e
regulamentação governamental, é possível modificar o seu curso” (Pariser, 2012, p. 148).

Michele dos Santos Freitas; Alcione Marisa Giolo | 163

Em último análise, deve-se criar uma mídia que nos mostre o que
ainda não se sabe, para que se adquira novas ideias e percorra-se por novos caminhos. O novo, o desconhecido precisam ser vistos para que a
percepção do restante seja válida. Portanto, é preciso sair da bolha.
10.4 Conclusão
Aduz-se que a sociedade em rede foi se constituindo, paulatinamente;
mas eclodiu, especialmente, na década de 90, com a utilização da fibra óptica e a consequente expansão da Internet. Com a disseminação da
informação, foram se rompendo barreiras e fronteiras, por meio de uma
rede capaz de interligar o mundo.
Contudo, ainda que a revolução tecnológica tenha trazido muitos benefícios sociais; facilitando a disseminação da informação, ampliando as
transações mercadológicas, entre outros, também trouxe severas inquietudes, que atingem o plano político-jurídico internacional e nacional.
Assim, a revolução tecnológica informacional por ser um movimento
global, acaba por atingir o mundo com um todo, de maneira muito rápida.
Para o bem ou para o mal, os programadores estão numa posição de
grande poder para mudar o futuro da sociedade.
Considerando, ainda, as tecnologias que beneficiam a personalização
só vão ficar mais fortes nos próximos anos, visto que, os sensores que recolhem novos sinais pessoais e fluxos de dados estarão cada vez mais
inseridos na vida cotidiana, interferindo cada vez mais na democratização
do cidadão, que acaba por ser limitada através da bolha de filtros.
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Capítulo 11
As regulações e tecnologias para uma democracia e
sustentabilidade e suas interrelações como aplicativo UBER
João Pedro de Carvalho Portinho
Bruna Chechi Biorchi

11.1 Introdução
A velocidade dos avanços tecnológicos principalmente os da tecnologia digital e de dados, tem colocado às administrações públicas, estatais e
supra estatais, os desafios de determinar quando, por que é até onde deve
intervir e disciplinar estas inovações.
A sustentabilidade é atualmente um princípio constitucional que ultrapassou a esfera ambiental, sendo identificadas outras dimensões desse
princípio, como a dimensão política. Esta dimensão aponta que para que
o princípio da sustentabilidade seja aplicado é preciso que tenha participação democrática.
A democracia participativa pode ser amparada pelas Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC) e pela internet.
O presente trabalho irá apresentar estudos desenvolvidos que foram
direcionados para o aprofundamento do Direito da Regulação frente às
novas tecnologias, com o intuito de compreender e enfrentar os desafios
da democracia contemporânea de tutelar os direitos fundamentais na sociedade da informação mediante as alternativas regulatórias que possam
conciliar o interesse público com a compreensão da natureza do progresso
tecnológico e da sustentabilidade.

João Pedro de Carvalho Portinho; Bruna Chechi Biorchi | 167

Posteriormente a estes objetivos iremos realizar uma breve análise,
em relação ao aplicativo UBER, descrevendo seu modo de operação e sua
legalidade em relação ao ordenamento jurídico.
11.2 Regulação das novas tecnologias
Na realização deste trabalho, foram utilizados os principais referenciais teóricos e às atuais discussões sobre a fundamentação do direito da
regulação e as novas tecnologias, especialmente a sua relação com a democracia contemporânea e o ideal de sustentabilidade.
Baptista e Keller, citam que a regulação das novas tecnologias digitais
não tende discordar de forma substancial com as decisões ordinárias da
vida do Estado sobre a disciplina das demais atividades humanas
(BAPTISTA, 2016, p. 123-163).
Há quem cite que a internet e as plataformas digitais são inovações
tecnológicas tanto quanto a seu tempo, foram o surgimento dos veículos a
motor substituindo à tração animal e a invenção do telefone, ou, mais remotamente ainda, as máquinas a vapor que deram início à Revolução
Industrial e ao surgimento da imprensa (BAPTISTA, 2016, p 123-163).
Deste modo, a regulação de novas tecnologias deveria ser examinada
e conduzida à luz das ferramentas e interpretações já existentes na ordem
jurídica.
Segundo Guerra, a Regulação e políticas públicas que estão integradas em diferentes esferas. Especialmente, pode-se investigar com relação
a uma política regulatória, a qual se inclui no campo das políticas públicas
como detentora de um propósito geral, vinculado à gestão de funções regulatórias do Estado (GUERRA, 2014, p. 129-138).
Assim, averigua-se que se trata de uma atuação explícita do Estado
com vistas à qualidade da regulação. Observa-se também que a atividade
de regulação se desenvolve diante de uma rede de atores, sejam públicos
ou privados, com distintos interesses (GUERRA, 2014, p. 119-149).
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Nesse sentido, o alcance do interesse público acontece a partir de um
mecanismo que procura a interação destas partes. Constata-se ainda do
ponto de vista teleológico, a regulação é uma ferramenta estatal, isto é, de
materializar as decisões políticas (GUERRA, 2014, p. 119-151).
Logo, o esquema de construção de políticas públicas pode servir para
a elaboração de instrumentos regulatórios (GUERRA, 2014, p. 128-157).
Atualmente os sistemas regulatórios têm apresentando considerável
expansão nos últimos anos, em diferentes áreas de atuação estatal de diversos países que procuram crescimento econômico sustentável.
A relevância de um bom modelo institucional de gestão da regulação
estatal tem sido enfatizada diante da crescente necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão pública, de fortalecimento institucional
e de capacidade de resposta às novas demandas surgidas na sociedade.
Com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema
regulatório brasileiro e para a avanço da qualidade da regulação, são precisas intervenções estratégicas de transformação da gestão pública
direcionadas ao alcance da eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental.
A Governança Global da Internet é debatida por Galindo e Denardis,
referente ao empoderamento da democracia, entendida como participação
política, que gera o uso da Internet.
Para essa finalidade, fornecem ao longo das suas obras as considerações geralmente aceitas sobre democracia e participação política atual, a
fim de compreender suas implicações. Além disso, mostram alguns exemplos reais empoderamento da democracia e das instituições que são
colocadas em prática mediante o uso da Internet (GALINDO, 2012, p. 1950).
Também é apontado o fato de que o acesso à Internet não implica
tanto o aumento da participação política como de comunicação. Destacam
a relevância da chamada divisão digital como um obstáculo a um exercício
hipotético de democracia participativa pelos cidadãos usando a Internet e
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apontam a atenção a certas iniciativas que promovam uma efetiva realização da democracia através do uso da Internet, assumindo que a
democracia é, também, participação de cidadãos informados em atividades públicas (DENARDIS, 2014, p. 20-90).
Galindo, aponta que um sistema político democrático é aquele que é
organizado pela participação dando a garantia e promoção de três mecanismos, atualmente princípios jurídicos fundamental, reconhecido nas
constituições e concretizado no cotidiano dos países onde trabalham, e satisfação de um pré-requisito para o exercício de mecanismos e princípios
de acesso à informação (GALINDO, 2012, 19-52).
Denardis (2014, p. 80) destaca que:
O sistema político democrático é aquele cujo funcionamento tem
como base participação consciente e informada dos cidadãos no exercício
do poder político ou indiretamente através da eleição de seus representantes ou colaborando diretamente na tomada de decisões políticas usando
outros mecanismos. Isso implica reconhecer que os cidadãos podem participar de praticamente todas as atividades autoridades públicas, levando
também em consideração o fato de que o Estado da lei atual não é o estado
liberal do século XIX que limitou a ação de órgãos públicos para agir politicamente como polícia elaborar as leis básicas correspondentes e aplicálas através de penalidades ou sanções contra os infratores da ordem jurídica: salvaguardar a funcionamento do mercado, suas possíveis violações,
mas o Estado.
Os autores relatam que ao mesmo tempo, um Estado Social democrático, de bem-estar, de governança e, atualmente o Estado denomina
como sociedade do conhecimento, tem o poder de participar de praticamente todas as atividades diárias, em especial as das instituições públicas,
uma vez que financiado com fundos públicos.
Outro ponto é a Regulação da economia compartilhada e novas tecnologias, de acordo com Tom Slee, as empresas da Economia do
Compartilhamento, segundo, se auto conceituam como um “movimento

170 | Temas Contemporâneos em Democracia e Direitos Humanos

social” e se reconhecem também como um “novo tipo de negócio” e superar a contradição existente entre lados considerados opostos (SLEE, 2017,
p. 270-290).
Em geral, quase todas as empresas sediadas no Vale do Silício (EUA),
a reconhecida como a meca das novas tecnologias, as organizações gestoras destas plataformas conseguem ter um bom rendimento e garantindo
concretizar os sonhos comunitários das novas gerações.
O autor considera que cada palavra de ordem se transforma em negócio o mais eficaz possível, pois para cada demanda deve ter uma oferta
ao invés de um direito (SLEE, 2017, p. 280-290).
Slee (2017, p. 280-290) apresenta os seus motivos:
Meu impulso central para escrever este livro foi um sentimento de
traição: o que havia começado como um apelo à comunidade, às conexões
interpessoais, à sustentabilidade e ao compartilhamento, tornou-se o
playground de bilionários, de Wall Street e de capitalistas de risco, que
cada vez mais expandem seus valores de livre mercado sobre nossas vidas.
A promessa de um caminho humano para o mundo corporativo é, ao contrário do que possa parecer, uma forma mais agressiva de capitalismo,
com desregulação, novas formas de consumismo e uma nova onda de trabalho precarizado (SLEE, 2017, p. 285).
Deste modo, o autor tem uma tarefa difícil em apresentar o que está
por trás do discurso progressista dessas organizações.
O Uber assegura que o sistema de avaliações realizados pelos usuários é mais eficaz do que a regulação municipal, em que a plataforma
proporciona aos consumidores uma prestação de serviço melhor e menor
custo do que os oferecidos pelos táxis. Slee destaca a precariedade das avaliações e o motivo de não corresponderem ao suposto objetivo de regular
o serviço.
As avaliações costumam ser realizadas pelos usuários gerados pela
gentileza, como se fossem uma maneira de agradecimento, e não pela precipitação de regulação do serviço.
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Atualmente as relações de compartilhamento ocorrem no cotidiano
de forma direta entre iguais entre os profissionais e consumidores, mas
sem que se conheçam como microempreendedores e usuários. O sucesso
desta modificação de sentido das práticas sociais é permitido, pois os aplicativos para smartphones possibilitam a ampliação da escala e não sendo
preciso que o usuário se limite aos vizinhos ou à rede de apoio, estando o
mundo todo à disposição.
Logo, uma relação que era realizada entre duas partes passa a ocorrer
entre três partes, sendo o aplicativo o novo elemento, as ligações de confiança dão lugar as avaliações e a vigilância; e as trocas passam a ocorrer
mediadas pelo dinheiro, sendo que uma parte considerável fica em poder
do novo elemento.
Porém a evolução das plataformas de compartilhamento mediadas
por corporações transnacionais não é estimulada apenas pela realização
de antigas práticas sociais e armazenamento delas nos aplicativos.
Enquanto nas organizações tradicionais os profissionais pouco aparecem para os consumidores, pois há especificação do trabalho em que a
entrega do produto ou serviço fica a cargo da ponta da linha de produção,
na Economia do Compartilhamento um serviço pode ser gerado quase
todo por somente um profissional, sendo que o mesmo que entrega ao
consumidor o que foi demandado.
Esse ilusório controle sobre as diferentes fases da produção é que dá
consistência ao discurso que qualifica a estes profissionais como microempreendedores.
No que diz respeito ao monitoramento e vigilância da tecnologia,
BAUMAN (2013, p. 120-149) que questiona se a tecnologia consegue promover a verdadeira segurança para os indivíduos ou se está somente
transmitindo uma falsa aparência que busca deste modo de satisfazer uma
sociedade marcada pelo medo e pela incerteza.
Bauman, aborda sobre a busca em apresentar o avanço as relações
sociais na internet como o Facebook e outros sites de relacionamento e
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entretenimento, colocados no mundo virtual e social, trazendo uma sensação de identidade e de segurança aos indivíduos que procuram
demonstrar suas particularidades e suas intimidades em posts.
Além disso, o autor aponta a compreensão crítica da nossa sociedade
pontilhada de câmeras de vídeo que se multiplicam nos ambientes públicos. É sobre a vigilância que aumenta sobre os indivíduos quando fazem
suas compras mais rotineiras.
O controle originado na participação nas redes sociais, em que o privado é público, sendo algo celebrado e consumido tanto por incalculáveis
‘amigos’ e usuários’ ocasionais ou uma simples procura no google, por
exemplo, resulta no monitoramento, sem o nosso conhecimento, da intimidade de cada um. As pequenas partes de informações pessoais obtidas
para uma finalidade são facilmente utilizadas para outro fim.
11.3 O aplicativo UBER
A UBER é uma plataforma tecnológica para smartphones difundida
nos Estados Unidos em meados de 2010, que consente em estabelecer um
atrelamento entre motoristas profissionais e pessoas interessadas em contratá-los (SARMENTO, 2015, p. 30-41).
Por sua intercessão, indivíduos antecipadamente cadastrados na plataforma, alcançam encontrar, de caráter simples e destro, motoristas
companheiros da UBER para conduzi-los com comodidade e fiança
(SARMENTO, 2015, p. 29-41).
Segundo a plataforma, os seus parceiros são empreendedores particulares, que empregam o aplicativo UBER em sistema de economia
compartilhada, que otimiza o acesso e contato entre clientes e motoristas.
Eles são credenciados pela plataforma, repassando o correspondente a 20%
da importância recebida, que ganham de cada cliente, como recompensa
pelo emprego da plataforma tecnológica (SARMENTO, 2015, p. 20-41).
São credenciados, somente motoristas profissionais, cuja habilitação permita a atividade recompensada de condutor de automóveis. A
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conservação do cadastramento dos parceiros estar sujeito, as avaliações
inominadas que estes ganham dos usuários ao fim de cada utilização, por
intermédio do sistema de pontuação. A pontuação é de zero a cinco estrelas, e os parceiros que alcançam nota abaixo a 4,6 estrelas, podem ser
descredenciados pela plataforma. (SARMENTO, 2015, p. 20-41).
Os veículos dos parceiros são cadastrados, e carecem de contentar a
uma linha de condições referentes à garantia, comodidade, que são mais
rígidos do que os exigidos pela legislação para licenciamento dos automóveis. A importância recebida nas viagens é balizada através da extensão a
ser andada e tempo de viagem, tendo como parâmetro os dados repassados de antemão pelo usuário, relativas à sua localização e destino
(SARMENTO, 2015, p. 19-41).
A plataforma, aprovisiona um cálculo antecedente do custo cliente, e
as importâncias pagas são efetivadas por cartão de crédito ou em espécie,
pelo meio do aplicativo. O conforto e fiança dessa modalidade de transporte particular de pessoas, co-ligadas à simplicidade e eficácia da
plataforma, arranjaram com que a UBER se encontrar na preferência da
população, esta plataforma está presente em 60 países e 311 cidades ao
redor do mundo e, no Brasil (SARMENTO, 2015, 18-41).
11.4 Serviço UBER POP
O aplicativo em questão, entre seus serviços, também possuía o UBER
POP, forma pela qual, ligava clientes por meio de seu aplicativo com motoristas não profissionais, utilizando seus veículos particulares. Na França
esta modalidade de serviço foi suspendida no ano de 2015, logo após o governo tê-lo suprimido sob coação de profissionais de táxi com alvarás
(EBC, 2015, sp).
Isto, significou a primeira ocasião que administradores da UBER, foram a julgamento, apesar a empreendedora tenha se emaranhado em
várias ações judiciais na sua metodologia de alargamento para mais de 60
países desde sua fundação em 2010 (SITE G1, 2015, sp).
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Na França, mais especificamente em Paris, o tribunal criminal condenou a plataforma em 80 mil euros, a Uber teve que pagar 400 mil euros
de forma imediata, porém a outra metade da pena foi suspensa (SITE G1,
2016, sp).
Na oportunidade o tribunal criminal também declarou o diretor da
plataforma para Europa, Oriente Médio e África Pierre-Dimitri Gore-Coty
juntamente com diretor da empresa na França Thibaud Simphal, culpados
por práticas comerciais enganosas e serem cúmplices em atuar um serviço
de transporte ilegal (EBC, 2015, sp).
O diretor da plataforma para Europa, Oriente Médio e África PierreDimitri Gore-Coty foi penalizado com a multa de 30 mil euros e diretor da
empresa na França Thibaud Simphal também foi penalizado em 20 mil
euros (EBC, 2015, sp).
Os julgadores não adotaram a consignação do procurador de justiça
de que diretor da plataforma para Europa, Oriente Médio e África PierreDimitri Gore-Coty juntamente com diretor da empresa na França Thibaud
Simphal, fossem banidos da administração da plataforma na França. A
plataforma UBER POP foi julgada ilegal também por tribunais da Itália e
na Espanha (SITE G1, 2016, sp).
11.5 Perguntas e respostas relevantes em relação a UBER
Dentro da análise da legalidade dos serviços do aplicativo UBER, o
Professor Dr. Daniel Sarmento, redigiu um parecer, tratando das quatro
principais questões a serem respondidas, em relação ao ordenamento
constitucional brasileiro, as quais iremos transcrever abaixo.
a) As atividades desempenhadas pelos motoristas parceiros da
UBER se enquadram no conceito de “transporte público individual de passageiros”, prevista no art. 4º, inciso VIII, da Lei nº 12.587/2012, ou
constituem hipótese de “transporte individual privado de passageiros”,
contemplada no art. 3º, § 2º, inciso I, “a”, c/c inciso II, “b” e inciso III, “b”,
da referida lei?
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Resposta do Professor Daniel Sarmento:
As atividades em questão configuram transporte individual privado
de passageiros, que não é privativa dos motoristas de táxi. Tal interpretação, perfeitamente amparada pelo texto legal, é a única que se concilia com
os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
são vetores que devem ser empregados na exegese de toda a legislação que
disciplina as atividades econômicas no país. Interpretação contrária importaria na criação de monopólio do transporte individual de passageiros
em favor dos táxis, o que ofenderia os referidos princípios constitucionais.
Assim, o postulado hermenêutico da interpretação conforme à Constituição impõe que se 40 adote a exegese que mantém abertas outras
possibilidades de prestação de serviço de transporte individual de passageiros além do táxi, em proveito, acima de tudo, da liberdade de escolha
da população (SARMENTO, 2015, p. 39-41).
b) O transporte individual de passageiros configura serviço público, ou se trata de atividade econômica “stricto sensu”?
Resposta segundo o professor:
O transporte individual de passageiros não é serviço público, mas atividade econômica em sentido estrito.
Ele se desdobra em duas modalidades: o transporte público individual de passageiros, e o transporte privado individual de passageiros. O
primeiro configura serviço de utilidade pública, que, conquanto pertencente à esfera da atividade econômica stricto sensu, se sujeita à intensa
regulação estatal.
O segundo é atividade econômica comum, também sujeita à regulação estatal, embora em menor intensidade. O transporte individual de
passageiros, em qualquer das suas modalidades, não se qualifica como serviço público, seja porque não possui o seu regime jurídico característico,
seja porque não visa a suprir uma necessidade essencial, cujo atendimento
mereça ser universalizado, diferentemente do que ocorre com o serviço de
transporte coletivo de passageiros (SARMENTO, 2015, p. 39-41).
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c) As atividades da Consulente e dos seus motoristas parceiros dependem de prévia regulamentação e/ou autorização para que possam ser
validamente exercidas?
Resposta:
Não. Pelo princípio da livre empresa (art. 170, Parágrafo único, CF),
a falta de regulamentação de uma atividade econômica não a torna ilícita,
não impedindo o seu exercício. Ademais, em razão do referido princípio, o
exercício de atividade econômica em sentido estrito, como a desempenhada pela Consulente e pelos seus motoristas credenciados, não depende
de prévia licença ou autorização estatal, até o eventual advento de regulamentação estatal que disponha em sentido contrário (SARMENTO, 2015,
p. 39-41).
d) O legislador infraconstitucional de qualquer dos entes federativos pode converter toda a atividade de transporte individual de
passageiros em serviço público, ou se valer de restrições regulatórias que
impeçam, que particulares compitam, nesta área, com os serviços de táxi?
Resposta:
Não. Em primeiro lugar, apenas a União Federal pode disciplinar a
atividade de transporte individual de passageiros, em razão da sua competência privativa para legislar sobre transportes (art. 22, XI, CF).
Ademais, o legislador não desfruta de liberdade irrestrita para instituir
serviços públicos, pois, não fosse assim, ele poderia instituir novos monopólios e suprimir a iniciativa privada ao seu talante, passando por cima
dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.
Daí porque, e na linha da jurisprudência do STF, a criação de serviços públicos além daqueles já previstos na Constituição só é legítima se eles se
voltarem ao atendimento de necessidades essenciais da população.
Não é o caso do transporte individual de passageiros, que, pela sua
própria natureza, não apresenta vocação para a universalização, ao contrário do transporte coletivo. Por isso, nem mesmo o legislador federal
pode converter em serviço público toda a atividade de transporte individual de passageiros (SARMENTO, 2015, p. 39-41).
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Portanto chegamos ao entendimento, segundo o Professor Dr. Daniel
Sarmento, que é admissível e verdadeira a regulação estatal dessa atividade, mas as salvaguardas devem ser adequadas, propor-se sempre à
preservação do interesse público, e nunca à abonação de uma reserva de
mercado para uma coligação.
11.6 Conclusão
Em síntese, foram apresentadas críticas das obras as principais discussões acerca da regulação estatal de novas tecnologias digitais
disruptivas. Além disso, foram abordadas as justificativas tradicionais para
intervenção estatal, a regulação de novas tecnologias deva atuar especialmente para promover e preservar a inovação, assegurando a livre
concorrência, condição para que a inovação ocorra.
A regulação inicial de novas tecnologias se detém aos domínios da
garantia da segurança do usuário e do respeito às liberdades fundamentais. Com relação ao momento de regular, verificou-se que, se a
intervenção ocorrer logo que a nova tecnologia surge, pode se revelar prematura; ou por outro lado, aguardar a consolidação da inovação, pode ser
tardia, especialmente diante da resistência à regulação do mercado.
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Capítulo 12
Impactos da biotecnologia na agricultura:
aspectos positivos e negativos da soja transgênica no Brasil
Alcione Marisa Giolo
Michele dos Santos Freitas

12.1 Introdução
Diante da falta de informações sobre as influências que a soja transgênica pode provocar a saúde e ao meio ambiente, a mídia incentivando o
consumo de alimentos transgênicos, somada a utilização em massa de sementes transgênicas, deram causa para o interesse da presente pesquisa.
A ciência e a tecnologia sofreram impactos significantes após a descoberta do DNA recombinante, a modificação de organismos vivos no
cultivo de plantas, assim como a estrutura do mercado da indústria de fertilizantes e de sementes, e consequentemente a indústria dos insumos.
Com a introdução na agricultura das sementes geneticamente modificadas, as indústrias viram-se obrigadas a informar nos produtos
processados que os mesmos eram provenientes de sementes transgênicas.
O presente estudo faz o seguinte questionamento: A atual biotecnologia moderna, neste trabalho direcionada a soja transgênica e suas
modificações genéticas, apresenta influências positivas e negativas, ainda,
fomenta uma consciência em defesa da saúde e do meio ambiente?
A pesquisa visa mostrar o impacto que a biotecnologia moderna causou, inclusive as mudanças na estrutura do mercado de fertilizantes e de
sementes e também identificar as influências positivas e negativas da soja
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transgênica no Brasil para a saúde e ao meio-ambiente, conceituar biotecnologia moderna na agricultura, analisar impactos da soja transgênica
sobre o meio ambiente e os efeitos à saúde, e por fim, conclui-se o estudo
direcionando conclusões de acordo com o objetivo proposto e apresentase as referências que o subsidiaram.
O presente artigo envolve pesquisa qualitativa e o método a ser utilizado é o dedutivo, com exploração do tema em livros, artigos, trabalhos,
de forma bibliográfica. Conforme, explica Zambam; Boff, Lippstein (2013,
p.77) em relação ao método dedutivo “Desse modo, a importância do método dedutivo residirá na relação entre premissas globais e a conclusão,
sendo que o fato que deriva de tais premissas globais é o que deverá ser
explicado”.
Biotecnologia moderna na agricultura
O maior impacto da biotecnologia moderna na agricultura é a possibilidade de produzir plantas geneticamente modificadas, essa
transferência de gene entre espécies visa o desenvolvimento de uma planta
com maior valor econômico.
Existem também os impactos econômicos dos cultivos geneticamente
modificados comercializados atualmente no mundo, devido a tolerância a
herbicidas e resistência a insetos.
São considerados organismos geneticamente modificados (OGM). Todo organismo cujo material genético (DNA/RNA) tenha sido modificado por
qualquer técnica de engenharia genética, envolvendo atividade de manipulação de DNA/RNA recombinante, mediante a modificação de segmentos de
DNA/RNA natural ou sintético que possa multiplicar-se em uma célula viva
(SCALZILLI, 2005, p. 91)

A soja transgênica, de maneira geral, não só causou impacto sobre os
custos de
produção, como também sobre o rendimento e os volumes de produção e comercialização. A biotecnologia moderna contribuiu para que a
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agricultura criasse novas espécies, a partir da transferência de genes, entre
duas outras distintas. Essa nova espécie de planta, tem maior valor comercial e econômico, como é o caso das plantas resistentes a vírus ou a pragas.
Segundo Guerrante, a biotecnologia é, hoje, um dos principais campos
dentro do conhecimento da ciência.
As primeiras plantas geneticamente modificadas foram desenvolvidas a partir
de 1983, quando um gene codificante para resistência a um aintibiótico foi introduzido em plantas de fumo. As primeiras autorizações para plantio
experimental de culturas GMs ocorreram na China, em 190, e se referiam ao
tabaco e ao tomate resistentes a vírus. Entre os países desenvolvidos, no entanto, a primeira aprovação para uso comercial de plantas geneticamente
modificadas só ocorreu em 1992, nos Estados Unidos, com o tomate Flavr savr
e, posteriormente, em 1994 com a soja Roundup ready (GUERRANTE, 2003,
p. 47).

Além dos estudos demonstrarem que a biotecnologia tem como finalidade a evolução positiva de suas invenções, também existem desvantagens
por conta dos produtos modificados, diante do desequilíbrio de ecossistema,
e os danos à saúde, por isso as autoridades nacionais são chamadas para
fazer avaliações, pois nem sempre essas atividades passam por uma análise
rigorosa podendo gerar danos à saúde e ao meio ambiente.
Um dos objetivos do Programa de Segurança Alimentar da OMS é auxiliar as
autoridades nacionais na identificação de alimentos que deveriam ser submetidos à análise de risco, incluindo os alimentos GM, e recomendar avaliações
corretas. As avaliações de risco ao meio ambiente abrangem a preocupação
com o OGM e o com o meio ambiente que potencialmente o recebe. O processo
de avaliação inclui as características do OGM, bem como seu efeito e estabilidade no meio ambiente combinada com as características do ambiente onde
ocorrerá a introdução. A avaliação também inclui efeitos não desejáveis que
pudesse resultar na inserção de um novo gene (OMS, 2000, s.p.).

A Biotecnologia moderna revolucionou a atual agricultura, sendo a
genética molecular a tendência, o discurso é que o aumento da produtividade, redução de custos, melhor qualidade dos alimentos, utilização de
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práticas agrícolas mais ecológicas, sem falar no desenvolvimento industrial e comercial, é a maior promessa da nova revolução.
Que a biotecnologia na agricultura gerou enormes efeitos, é fato, haja
vista as transformações técnicas, e a alta produtividade. De início a preocupação era combater a fome no mundo, porém anos depois foi
considerada um processo revolucionário na área da produção agrícola.
O avanço técnico-científico comumente é visto em relação direta com a melhoria da qualidade de visa de uma sociedade. A facilitação do trabalho
humano, o aumento de sua produtividade e a criação de condições materiais
para uma vida digna, a expansão da circulação de mercadorias e o desenvolvimento da indústria, dos meios e da infraestrutura de transporte, bem como
da rede de comunicações não teriam sido possíveis sem o emprego e o avanço
da ciência e da técnica (ANDRIOLI, 2017, p. 45).

Os chamados transgênicos ou organismos geneticamente modificados, por intermédio da manipulação genética, alteraram as características
de determinado tipo de vegetal, inserido outro organismo no DNA da
planta, criando novas espécies, mais resistentes a variações climáticas ou
modificação na textura e até mesmo no sabor, entre estes produtos agrícolas alterados geneticamente encontra-se a soja, mais resistente ao clima
e aos pesticidas.
Após dois anos adquirindo outras empresas, a Monsanto se tornou a segunda
maior multinacional de sementes (depois da Pioneer Hi-Bred) e a maior vendedora de sementes transgênicas. Nos últimos anos, tem sido a responsável
por 90% da tecnologia de sementes transgênicas plantadas no mundo. A multinacional controla também, direta ou indiretamente, quase a metade do
comércio do germoplasma para o milho estadunidense e a maior parte do
mercado da soja (ANDRIOLI; FUCHS, 2012, p. 62).

Quanto ao consumo desses produtos transgênicos pelo ser humano,
existem algumas preocupações, pois estes podem causar alergias, bem
como resistência aos antibióticos, diante estas estatísticas devem ser melhor analisados e evitados, pois são problemas sérios que merecem estudos
científicos e informações à população.
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Em se tratando do meio ambiente, também merece atenção e preocupação, pois o uso indiscriminado de herbicidas, pesticidas, fertilizantes
e preparo do solo, podem causar diversos prejuízos ao planeta.
12.3 Aspectos positivos e negativos da soja transgênica no Brasil
Ao mesmo tempo que se reconhece que a biotecnologia vem demarcando uma nova fase na produtividade agrícola do País, é inegável também
a preocupação que os efeitos nocivos que estes alimentos podem ter no
corpo humano.
Mesmo que os impactos causados pelos alimentos transgênicos na
saúde humana e ao meio ambiente, não são totalmente conhecidos, sabese que existem, mesmo que as empresas que trabalham com essa biotecnologia garantem que fazem testes suficientes para evitar esses danos.
Os organismos geneticamente modificados, estão tendo destaque no
cenário mundial, pela contrariedade que existem quanto ao uso comercial
de plantas transgênicas, pois não se sabe ao certo se o gene introduzido
nesta planta poderia causar algum dano para o ambiente e a saúde da humanidade.
A transgenia consiste em um processo realizado apenas em laboratório, isto é, a natureza por si só nunca seria capaz de constituir um
transgênico já que não consegue cruzar e conceber modificações entre espécies diferentes.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a industrialização e a internacionalização
da agricultura ocorreram à velocidade da luz. Ciclos naturais foram rompidos.
A partir dessa época, tornou-se possível “praticar a agricultura” com pouquíssima terra (visível). Desde então, suínos e frangos são engordados na Europa
Ocidental, principalmente “sem ocupação de terra”. A terra, a água e o petróleo vêm do exterior – na forma de soja para ração animal. Ração que se torna
alimento da destruição. Tudo é desvinculado: o consumo crescente e os elementos da produção. O que é causa? O que é efeito? É como se uma tesoura
fosse utilizada para retalhar a trama da realidade, tornando-a irreconhecível
(VANKRUNKELSVEN, 2014, p. 9).
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Relacionando ao agronegócio de nível mundial, a produção de soja no
Brasil se destaca como sendo uma das atividades que apresentou um crescimento realmente expressivo. Os benefícios são comprovados e a
indagação é entorno dos pontos negativos. Os resultados em relação ao
aumento na produção através de sua eficiência e resistência a herbicidas
estão comprovados. Os alimentos transgênicos são produtos da biotecnologia que favorecem social e economicamente o país.
Porém, há o medo da diminuição ou perda da biodiversidade, pois as
plantas que não sofreram modificação genética podem ser eliminadas pelo
processo de seleção natural, uma vez que as transgênicas possuem maior
resistência às pragas e pesticidas.
A soja é, para o Brasil, o maior produto de exportação, contribuindo muito
para a melhoria da balança comercial do país. Entretanto, está acontecendo
uma rápida expansão das áreas cultivadas: em 1993 foram 10,6 milhões de
hectares plantados com soja e, em 2003, esta área se ampliou para 18,5 milhões de hectares. A colheita de 2003 atingiu 51,5 milhões de toneladas (em
1993, foram 22,6 milhões de toneladas). Em 2003, a exportação da soja gerou
6 bilhões de dólares em divisas ao país e, em 2004, foram 8 bilhões de dólares,
o que é considerado pelo governo como decisivo para a estabilização da balança comercial (ANDRIOLI; FUCHS, 2012, p. 121).

Os alimentos transgênicos aparecem nas últimas décadas sendo uma
das principais inovações na agricultura mundial. Os cultivos de variedades
convencionais ou orgânicos de uma determinada espécie estão sendo contaminados pelas variedades transgênicas.
A atividade dos pequenos agricultores como produtores individuais é dificultada pelo uso da transgenia na agricultura, na medida em que a paulatina
contaminação os força a seguir a estratégia das multinacionais. A continuidade
da chamada “revolução verde” aprofunda a dependência, o endividamento e o
empobrecimento dos pequenos agricultores, expostos à imensa pressão de
adaptação, sem ter uma perspectiva de futuro (ANDRIOLI; FUCHS, 2012, p.
127).
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A agricultura vem se modernizando progressivamente, com aplicação intensiva de capital em pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias para produção agrícola em larga escala. Porém com a modernização vem junto os problemas, como por exemplo o êxodo nas grandes
cidades.
Seu potencial de exclusão do processo produtivo aprofunda a concentração de
terras, aumenta o êxodo para as grandes cidades, o que aumenta o número de
pessoas sem terras e, simultaneamente, de desempregados, sendo esta uma
tendência que contribuiu, e muito, para a crescente desigualdade social e a
violência na América Latina (ANDRIOLI; FUCHS, 2012, p. 127).

O complexo da soja compreende uma cadeia produtiva que envolve,
desde produção interna voltada para a exportação do produto bruto, até a
transformação do produto voltada para a indústria esmagadora que processa a soja em farelo ou óleo para a exportação ou para consumo interno,
“Com a produção dos transgênicos diminuem as chances para a agricultura familiar, pois esta possui pouco poder de investimento para
acompanhar o assim chamado progresso tecnológico” (ANDRIOLI;
FUCHS, 2012, p. 131).
A agricultura faz parte do processo de desenvolvimento da sociedade,
pelas suas características e funções do emprego e aplicação da técnica correspondente. O avanço da técnica possibilitou uma elevação na velocidade
do processo produtivo. Trata-se de uma tecnologia sofisticada e de custo
elevado, entretanto seus resultados são considerados imprevisíveis e ilimitados.
Mediante a concentração no âmbito da tecnologia agrícola, cresce o potencial
de pesquisa e investimento das multinacionais. Em função de sua posição oligopolista e dominante no mercado, elas determinam a formação do preço de
novos produtos técnicos e influenciam as decisões dos agricultores na escolha
e na utilização da tecnologia (ANDRIOLI; FUCHS, 2012 p. 132).

Esta soja, tem causado muita polêmica nos últimos anos, dividindo
comunidade cientifica e população em geral, entre aqueles que se mostram
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contra e aqueles que se mostram a favor da implantação desta nova cultura, sendo por motivos de saúde, políticos, científicos e principalmente
econômicos.
12.4 Impactos da soja transgênica sobre o meio ambiente e os efeitos
à saúde
Para o consumidor, e todas as pessoas que estão envolvidas no processo de produção de soja transgênica, existe o questionamento em âmbito
geral, se a mesma apresenta algum maleficio para o meio ambiente e para
a saúde. A técnica da transgenia tem como objetivo principal selecionar
plantas e animais mais resistentes a doenças, pragas, agrotóxicos e mudanças climáticas, e que sejam também mais nutritivos e produtivos.
A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, em seu capítulo V,
no artigo 225, afirma que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
A liberação de transgênicos no Brasil é inconstitucional, pois não foram apresentados estudos de impacto ambiental como prevê a Constituição Federal em
vigor, em seu Artigo 225, não há regras para a liberação; ela ocorre por meio
de uma comissão que não é competente na área de biossegurança, não tem
representatividade da sociedade civil e é constituída por cientistas que, em sua
maioria, estão diretamente interessados em pesquisas de transgenia com financiamento das multinacionais. Além de ser um escândalo político ter uma
comissão com mais poder do que os ministros e o Parlamento, a liberação de
transgênicos fere, no mínimo, três princípios do Direito Ambiental: o da precaução, o da sustentabilidade e o da responsabilidade por danos (ANDRIOLI;
FUCHS, 2012, p. 260).

Constituição Federal (BRASIL, 1988, s.p.) e objetivando regulamentar
o artigo 225, parágrafo primeiro, incisos I, II e V, além de respectivo parágrafo terceiro, cujos termos são:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
[...]
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
[...]
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. [...] (BRASIL, 1988, s.p.).

O principal impacto da utilização de cultivos resistentes a insetos foi
a redução dos gastos com inseticidas, implicando na diminuição do custo
variável de produção.
[...]de forma surpreendente e paradoxal, muitas indústrias de produtos químicos questionam o elevado uso de agrotóxicos, expressando preocupação
com os seus efeitos sobre a natureza. Isso parece estar relacionado com a existência dos movimentos ecológicos e de consumidores, que nas últimas
décadas, têm sensibilizado a população no que diz respeito aos efeitos dos
agrotóxicos (ANDRIOLI 2012; FUCHS, p. 151).

Com a utilização da soja RR (Roundup Ready) houve impactos significativos sobre os custos de produção e produtividade, devido a diminuição
do número de aplicações de herbicidas, facilitando o controle de plantas
daninhas e reduzindo o risco da falta de controle delas.
Uma vez que as máquinas não produzem adubos e comprimem sempre mais
o solo através de seu peso, seu uso acabou transformando, gradativamente, a
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estrutura dos solos: impediu a circulação de água e ar e destruiu a diversidade
biológica. Isso, dentre outros motivos, levou à erosão e ao esgotamento dos
solos, com efeitos perceptíveis na fertilidade. Nesse contexto, foram introduzidos sempre mais adubos químicos, como opção para o melhoramento dos
solos e o aumento da produtividade, combinados com novas variedades de sementes, as quais prometiam colheitas maiores (ANDRIOLI; FUCHS, 2012, p.
103).

A conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica é de
importância absoluta para atender as necessidades de alimentação, de saúde e de outra natureza da crescente população mundial, para o que são
essenciais o acesso e a repartição de recursos genéticos e tecnologia.
A real dimensão da biodiversidade para saúde não é objetivamente mensurável, mas há a percepção de uma correlação coesa com a estabilidade do
ambiente, qualidade da água, ecossistemas equilibrados e incidência de vetores de doenças. Na dinâmica ecológica, a espécie humana depende em grande
medida das demais espécies que compõem a biodiversidade, sendo, portanto,
uma condição essencial para plena saúde. Em especial, se definimos a saúde
como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de doenças (FERREIRA; SAMPAIO, 2013, p. 80).

A perda de autonomia dos produtores rurais, e maior dependência
destes em relação às empresas multinacionais que detêm o domínio das
tecnologias, das sementes, e insumos a elas associadas.
É muito importante lembrar ao leitor que nos primeiros 30 anos de pesquisa
na Embrapa, seus pesquisadores se dedicaram quase que exclusivamente ao
melhoramento das espécies mais utilizadas na alimentação básica do brasileiro, que, com exceção da mandioca e do amendoim, se baseia em espécies
trazidas de outros países como arroz, milho, trigo, feijão, frutas mais comuns,
legumes e hortaliças, pastagens e até espécies florestais mais utilizadas, além
das raças de animais domésticos (FERREIRA, SAMPAIO, 2013, p. 106).

A redução dos custos variáveis, principalmente com herbicidas, máquinas e mão-de-obra, foi mais que suficiente para compensar o aumento
do custo com sementes.
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Como dito antes, embora o Brasil disponha de uma enorme biodiversidade é
um país relativamente pobre em recursos fitogenéticos utilizados para a produção dos alimentos que hoje compõem a base alimentar do povo brasileiro.
A dependência em relação a recursos fitogenéticos exóticos tanto para a alimentação quanto para a agricultura pode ser claramente percebida quando
examinamos os principais alimentos ingeridos no dia a dia, os quais, exceto a
mandioca e o amendoim, são praticamente todos de origem estrangeira
(FERREIRA; SAMPAIO, 2013, p. 115).

Ao mesmo tempo que se reconhece a importância da biotecnologia
para melhorar a qualidade de vida no mundo é necessário não esquecer os
efeitos nocivos que esses alimentos podem ter sobre o corpo humano.
Foi constatado que, durante a decomposição do produto no solo, pode ocorrer
a formação de uma substância cancerígena, ou seja, o formaldeído, e que o
glifosato, em combinação com nitratos do solo, se converte em nitroso-glifosato, uma substância há muito conhecida como causadora de carcinomas
(cânceres) de fígado (kaczewer, 2002). Importantes são também os efeitos
crônicos do glifosato, que se devem especialmente ao contato cutâneo com o
produto (ANDRIOLI; FUCHS, 2012, p. 243).

A análise dos alimentos transgênicos, deveria ser feita principalmente
pela exposição de riscos e incertezas desses produtos, quanto a saúde e
meio ambiente.
É uma necessidade premente para que se alcance um relacionamento
harmônico entre o ser humano e o meio, sem o qual a continuidade da
vida na terra poderá ser inviabilizada, levando a espécie humana à própria
destruição.
Os efeitos dessa toxina (produzida o tempo todo por uma planta) e dos resíduos de herbicida sobre a saúde e o meio ambiente são altamente
preocupantes e, mais uma vez, está sendo aprovado o que é contrário aos interesses da maioria da população brasileira (ANDRIOLI; FUCHS, 2012, p. 260).

As tecnologias trazem não só avanços, mas também implicações ao
ambiente, à sociedade e à saúde. São variadas as formas de compreensão,
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sobre a problemática da aplicação de agrotóxicos e as suas consequências.
Essa magnitude de compreensão se expressa em questões como a ausência
de conhecimento técnico, falta de clareza de embalagens, de leitura do produto, e precária assistência técnica.
12.5 Conclusão
Na tentativa de reduzir as perdas comerciais ocasionadas pelo herbicida, desenvolveu-se pesquisas para desenvolver uma nova variedade de
sementes, a soja transgênica, resistente ao herbicida glifosato.
Os alimentos transgênicos criados pela biotecnologia, são aqueles
modificados geneticamente por cientistas, com a inserção de genes provenientes de outro organismo, da mesma espécie, ou de espécie diferente.
Devido as modificações tecnológicas, o Brasil aumentou de forma gigantesca a produção de soja nos últimos anos, passando a ocupar o
segundo lugar entre os maiores produtores de soja do mundo.
É visível que o Brasil tem se tornado uma potência agrícola internacional com um importante papel no abastecimento global de alimentos. Esses
avanços se deram em virtude da introdução das sementes geneticamente
modificadas, causando um novo direcionamento às atividades produtivas do
país, que passaram a incorporar novas técnicas e equipamentos.
O processo de modernização do campo contribuiu para a expansão e
aumento da produtividade no país, aquisição de maquinários adequados e
de qualidade, aumentando consideravelmente a exportação de produtos
agrícolas.
Porém, essas novas tecnologias introduzidas na agricultura, não é de
todo favorável para o meio ambiente e população, pois trouxeram inúmeras implicações ao ambiente, à sociedade e à saúde. A compreensão sobre
a problemática da aplicação de agrotóxicos e as suas consequências, são
vistas pelos cientistas sob diferentes ângulos. É incontestável que o conhecimento técnico, falta de clareza de embalagens, e de leitura do produto e
precária.
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Diante da falta de informações, deixando os consumidores a mercê
de produtos muitas vezes impróprios para a saúde devido a introdução da
biotecnologia na agricultura, tem causado muita polêmica nos últimos
anos, principalmente pelos estudos demonstrarem muitos riscos e não
apenas benefícios como faz a maioria das propagandas acreditar, sabe-se
que para ser liberado produtos para o consumo é preciso que apresente
somente pontos positivos. Não é o que tem ocorrido com os alimentos
transgênicos, oriundos das técnicas de biotecnologia, pois os mesmos foram introduzidos no mercado consumidor sem que haja, ainda, certeza
científica de que não trarão prejuízos à saúde do consumidor e ao meio
ambiente.
Conclui-se com o estudo que as publicações apresentadas destacam
os efeitos da soja quanto ao aumento de sua produtividade e de sua exportação, um aumento considerável na economia do País, porém na esfera dos
benefícios à saúde e ao meio ambiente, há grande discussão e contrariedades, exigindo dos pesquisadores maior estudo científico, e ainda que seja
repassada as devidas informações ao consumidor.
Referências
ANDRIOLI, Antônio Inácio. Soja Orgânica Versus soja transgênica. Chapecó – SC, UFFS
2017.
ANDRIOLI, Antônio Inácio, FUCHS, Richard. Transgênicos: AS SEMENTES DO MAL. A
silenciosa contaminação de solos e alimentos. 2ª Edição Revista e ampliada. Editora
Expressão Popular. São Paulo – 2012.
FERREIRA, Simone Nunes, e SAMPAIO, Maria José Amstalden Moraes, Biodiversidade e
conhecimentos tradicionais associados: Implementação da legislação de acesso e
repartição de benefícios no Brasil. São Paulo-SP, SBPC, 2013.
GUERRANTE, Rafael Di Sabato. Transgênicos: uma visão estratégia. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

192 | Temas Contemporâneos em Democracia e Direitos Humanos

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE: Questões sobre Alimentos Geneticamente Modificados: Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/opasoms/>. Acesso
em: 09 fev 2019.
SCALZILLI, J. C. Soja transgênica no Brasil: Anotações sobre a legislação de plantio, comercialização e direitos da propriedade intelectual. 2007. Disponível em:
http://www.advogado.adv.br/artigos/2005/joaocarlosscalzilli/sojatransgenica.htm. Acessado em: 12 out 2019
SENADO FEDERAL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Senado
Federal, 2008.
VANKRUNKELSVEN, Luc. SOJA: Tesouro ou Tesoura? Curitiba. L.F. Editora e Impressos
Ltda. Cefuria 2014.
VALOIS, A.C.C. Importância dos transgênicos para a agricultura. Cadernos de Ciência
e Tecnologia, Brasília, v. 18, n. 1, p. 27-53, jan./abr. 2001.
ZAMBAM, Neuro; BOFF, Salete, Oro; LIPPSTEIN, Daniela. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Editora Conceito. Florianópolis, 2013.

Capítulo 13
A ética da estética como fundamento da mediação:
uma perspectiva a partir da sustentabilidade social
Alcione Marisa Giolo
Rui Carlos Dipp Júnior

13.1 Introdução
Constantemente se busca reconstruir para realizar novas práticas sociais, diante da necessidade que são apresentadas, deixando de ser a
preocupação apenas individualista para a coletiva, sejam elas, econômicas,
sociais, políticas ou ambientais.
Dentro desta preocupação com o coletivo que a Ética e a Estética se
apresentam interligada, na relação com o ser humano, não humano e a
natureza. Há na mediação este sentido de preocupação com o outro, devido ao compartilhamento de informações e de conhecimento, ainda da
vontade humana em ajudar e colaborar com a evolução pessoal e social
dos envolvidos. Ao se tratar da confiabilidade do mediador, da dedicação,
e de ver sua boa vontade ajudando as partes resolverem seus litígios através do diálogo, do respeito, é o indicativo da existência da Estética, pois
coloca o agente mediador frente ao desafio de desenvolver nas partes a
escuta, o diálogo, a percepção das emoções e sentimentos, que emergem
no processo de mediação, o que também revela a dimensão Ética.
A ação mediadora busca informar, organizar e possibilitar o processo
de comunicação, da adoção de linguagens e do ambiente necessário, já que
este é o agente de aproximação entre as partes e também aquele que deve
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promover o conhecimento e o domínio desses recursos por parte dos sujeitos envolvidos na ação mediadora. Nesse sentido, então, mais uma vez
se pode refletir sobre a questão da Estética e da Ética.
O presente trabalho apresenta-se em quatro partes essenciais. A primeira, conceituar a Ética da Estética, e seu sentido harmonioso, em
seguida, identificar a Mediação como sustentabilidade social nas relações
de conflitos, analisar responsabilidade social e sustentabilidade, após o término do estudo, responder ao seguinte questionamento. A Mediação para
cumprir com a finalidade proposta quando da sua criação, faz-se necessário que ela esteja revestida de Ética dentro de sua Estética estrutural? E
por fim conclui-se.
O presente artigo envolve pesquisa qualitativa e o método a ser utilizado é o dedutivo, com exploração do tema em livros, artigos, trabalhos,
de forma bibliográfica. Conforme, explica Zambam; Boff, Lippstein (2013,
p. 77) em relação ao método dedutivo “Desse modo, a importância do método dedutivo residirá na relação entre premissas globais e a conclusão,
sendo que o fato que deriva de tais premissas globais é o que deverá ser
explicado”.
13.2 A ética da estética: sentido harmonioso
Na atualidade depara-se com inúmeras mudanças de conceitos, e a
população por muitas vezes não sabe como agir ou reagir diante dos fatos
e acontecimentos, causando incerteza e insegurança. A sociedade vive em
constante construção e reconstrução de seus valores.
À medida que o homem evolui, suas ações passam a ser influenciadas,
por princípios e condutas, nesses atos pode ser observada a presença ou
ausência de ética. Por ética entende-se a conduta do ser humano em uma
determinada comunidade. Já a estética é a observação, o sentido dos acontecimentos que ocorrem ao seu redor.
[...] minha essência consiste somente em que sou uma coisa que pensa e ou
uma substância da qual toda a essência e natureza consiste apenas em pensar.
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E, embora talvez (ou, antes, certamente, como direi logo mais) eu tenha um
corpo ao qual estou muito estreitamente conjugado, todavia, já que, de um
lado, tenho uma idéia clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou
apenas uma coisa pensante e inextensa, e que, de outro, tenho uma ideia distinta de corpo, na medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa,
é certo que este eu é minha alma, pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode ser e existir sem ele
(DESCARTES, 1973, p. 142).

Como agentes morais, compreende-se a partir de uma determinada
narrativa sobre o mundo. São aqueles que inserem a sua existência num
campo específico de crenças e relações humanas. Exerce certas funções e
por estas se fazem reconhecer.
Encarnam-se certos valores e sobre estes se constitui um projeto de
vida. Os seres são o fruto de um passado, de uma história, narrativa alheia
que se torna cada vez mais o papel de agente de suas próprias ações.
Aprende-se a olhar, enxergar e a interagir no mundo a partir de modelos e idealizações sobre os quais, em seguida, aprende-se também a
exercer sua capacidade crítica. Não há, portanto, nada de essencial e exclusivamente subjetivo em tais processos. Ao contrário, trata-se de reiterar
o caráter essencialmente intersubjetivo de suas escolhas e do significado
que se atribui ao seu modo de ser no mundo.
[...] para saber se, ao agir, possuem efetivamente consciência do significado e
da finalidade de suas ações, se seu caráter ou sua índole (ethos com epsilon)
são realmente virtuosos e bons. A indagação ética socrática dirige-se, portanto,
à sociedade e ao indivíduo (CHAUÍ, 2000, p. 439).

A estética no sentido harmonioso, se entende, por ser a sensibilidade
do belo, do justo, é tudo aquilo que está em ordem, em harmonia. A história de cada um deve ser construída, na ordem, na harmonia, na educação,
dignidade e no respeito as ações humanas e nos valores morais. As pequenas coisas e atitudes do dia a dia, vai definindo os detalhes do cotidiano e
fazem toda a diferença, pois relatam como foi seu comportamento diante
do trabalho, dos obstáculos, e da necessidade do outro.
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O belo é quando se determina um refinamento das funções, dos sentimentos,
do modo de compreender, de amar, de viver da pessoa. É tudo o que comporta
a faculdade de colher mais horizontes de ser. De prazer em prazer, o indivíduo
faz-se autogenético do ser. Nesse ponto a função torna-se estética, gera luz
(MENEGHETTI, 2003, p. 104).

O aprimoramento estético, causa ao ser humano, paz e alegria, que
este só encontra dentro de si, e projeta ao mundo exterior, tornando sua
existência mais digna e bela. As escolhas e comportamentos do dia a dia
definem quem é, e os frutos que irá colher, por isso cada pessoa deve buscar viver em harmonia com os outros e com a natureza, para sentir e
reproduzir o bem e o prazer. Para que a estética tenha um desenvolvimento desejado, é necessário que a ética seja pensada a partir do outro
como limite moral da ação humana, com os demais humanos, não humanos e a natureza, desta forma haverá equilíbrio e harmonia.
Com efeito, o próprio das emoções, dos sentimentos, das culturas comuns, é
que eles repousam numa vida compartilhada; todo o trabalho intelectual consistindo, portanto, em perceber a vida que os anima. Entendendose que essa
vida tem suas razões que, com muita freqüência, a razão desconhece, ou não
deseja conhecer. É este o interesse do “raciovitalismo”: não negligenciar nada
naquilo que nos cerca, neste mundo, no qual estamos e que é, ao mesmo
tempo, sentimento e razão (MAFFESOLI, 1998, p. 80).

A Mediação, principalmente a comunitária é revestida da Estética,
pois, por meio dela, todos os sujeitos envolvidos na ação mediadora podem
ter a oportunidade de encontrar novas possibilidades e potencialidades. A
complexidade e, ao mesmo tempo, a humanidade que envolvem o processo de mediação demandam que se alcance maior clareza quanto à
importância da posição, disposição, responsabilidades e cuidados que precisam ser conscientemente assumidos pelo agente mediador, onde a Ética
terá grande espaço e valia.
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13.3 Métodos consensuais de solução de conflitos como forma de
contribuir para a sustentabilidade social
A Mediação Comunitária foi instituída com a finalidade de contribuir
para a pacificação social, servir como canal facilitador de diálogo entre as partes em conflitos, de criar espaços adequados para os encontros dos
envolvidos, onde terá um mediador para que as pessoas apresentem suas diferenças e construam de maneira participativa, dinâmica e pacífica seus
lugares na sociedade. Seu principal fundamento é restituir ao cidadão e à comunidade a capacidade de gerir e se responsabilizar pelos seus próprios
conflitos de maneira participativa, digna, consensual, autônoma e emancipatória, cumprindo com isso a finalidade essencial da Sustentabilidade Social.
A mediação comunitária é democrática porque estimula a participação ativa das pessoas na solução de conflitos, permite o acesso à justiça
(resolução de conflitos) por parte dos hipossuficientes e propicia a inclusão
social quando deixa que por eles mesmos a solução de seus problemas.
(SALES, 2007, p. 63).
O referido método de solução de conflitos de forma amigável, contribui para a questão do fomento à cidadania e participação, por constituirse em procedimento que tem como um dos requisitos fundamentais a participação ativa das pessoas na construção das alternativas e decisão da
melhor solução do conflito.
A alma do direito reside na concretização da Justiça pelo signo da Alteridade.
Ser Mediador é ter consciência de sua infinita Condição Humana que transita
entre suas certezas e incertezas, falhas e acertos e são percebidas, vividas com
a outra pessoa. Esse é o Direito que se constitui na Pós-Modernidade
(AQUINO, 2016, p. 186).

Em sua redação tem a proposta de criar canais facilitadores para articulação política institucional e social, com a utilização do diálogo e da
reflexão responsável sobre suas adversidades. A proposta é formar equipe
multidisciplinar, comprometidos nos processos de mediação e facilitação,
cujo trabalho consiste, também, em organizar e planejar os encontros,
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promover a participação de todos os interessados em identificar os meios
visando alcançar decisões consensuais.
Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar
e estimular a autocomposição.
§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as
questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais
que gerem benefícios mútuos (LEI Nº 13.105, 2015, s.p.).

A Lei da Mediação nº 13.140, de 26 de junho de 2015, adota definição
de mediação no mesmo sentido do Código de Processo Civil, a busca de ambas as leis é de reestabelecer o diálogo entre as partes e normatizar o conflito
existente, de dar oportunidade as partes, delas mesmas resolverem seus
próprios litígios, com o acompanhamento de um terceiro imparcial e com
preparação adequada para tal finalidade, a primeira grande contribuição
que tem dos meios alternativos é a liberdade de escolha, sendo que a partir
dessa liberdade, tantas outas contribuições vêm a decorrer.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da
administração pública.
Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e
estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.
Art. 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação
será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em
processo arbitral ou judicial salvo se as partes expressamente decidirem de
forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para
cumprimento de acordo obtido pela mediação.
§ 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que
tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação,
alcançando:
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III - manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador (LEI Nº 13.140, 2015, s.p.).

O Novo CPC recepcionou os anseios do CNJ, trazendo no texto aprovado, grande destaque para a Mediação e Conciliação, e que para serem
considerados meios eficazes e eficientes para se firmarem como instrumentos de solução de conflitos, para que sejam adaptados conforme
exigências definidas na lei. O papel do mediador será, assim, o de coordenar e orientar as ações, despertando a motivação na busca dos ganhos
mútuos na solução do conflito.
Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme
os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso
oficial, salvo as exceções previstas em lei.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e
membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade,
da oralidade, da informalidade e da decisão informada (LEI Nº 13.105, 2015,
s.p.).

A Mediação comunitária, por sua vez, é a forma de resolução de conflitos, onde um terceiro, neutro e imparcial chamado mediador, facilita a
comunicação entre pessoas que de preferência mantém uma relação continuada no tempo, as partes comparecerão de forma voluntária, uma vez
que está pautada na autonomia das partes envolvidas em um conflito, a lei
da mediação também autoriza a desistência dos participantes a qualquer
tempo.
A mediação pode ser entendida como uma variável da intervenção e ambas
(mediação e intervenção) podem ocorrer de múltiplas maneiras. A intervenção
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pode ser classificada a partir de duas diretrizes, que são a vertical hierárquica
e a horizontal mediadora. A intervenção vertical hierárquica geradora de confronto em caso de não submissão. Na intervenção horizontal mediadora, a
hierarquia entre as instâncias abre espaço para uma aproximação e um nivelamento hierárquico entre as partes, incluindo a mediação como diretriz.
Independente dos conflitos e confrontos serem simples ou complexos, podem
ser conciliados ou mediados por intervenções cuidadosas e prolongadas
(KUJAWA, 2016, p. 123).

Entende-se a partir da análise que se a Mediação Comunitária for efetivada com responsabilidade e segurança jurídica, terá grande
probabilidade de diminuir conflitos, discórdias, ineficácia de sentenças
prolatadas, ainda realizar justiça, aumentar o convívio, o diálogo entre os
envolvidos e seus familiares e contribuir para a estabilidade social. E que
transparência é disponibilizar e divulgar informações à sociedade de maneira clara e oportunizar os meios adequados para sua efetivação.
A Mediação, portanto, é a humanização do Direito porque transcende a racionalidade lógica da eliminação do conflito a partir de uma resposta amorfa e
cristalizada oferecida pela sentença judicial ou pela tentativa de acordos cujos
afetos, sob esse ângulo, são mercadorias negociáveis (AQUINO, 2016, p. 186).

Acredita-se que a forma não-adversarial de composição, representa
proposta promissora para a redução da crise no Poder Judiciário, com a
diminuição de processos, maior celeridade daqueles que já se encontram
em tramitação, viabilizando, desse modo, maior acesso à Justiça e mais
efetividade na entrega da tutela jurisdicional. A mediação é parte fundamental da educação para a sustentabilidade, pois cultiva os princípios de
cultura de paz e propõe o diálogo das partes para a resolução dos conflitos.
Sendo o acesso à justiça um direito humano conforme disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, e essencial ao completo exercício
da cidadania para garantir a sustentabilidade social do indivíduo, acredita
grande parte dos lidadores do direito ser a Mediação o caminho mais adequado para oportunizar muitas pessoas necessitadas o acesso de forma
rápida e justa à justiça.
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A iniciativa da lei, juntamente com a vontade das partes, com a contribuição de um terceiro preparado para tal tarefa, tem grandes chances
de realizar uma transformação, dentro da família, de uma empresa, em
condomínios e inclusive na sociedade. Os acordos firmados com o consentimento, com a vontade e partindo da decisão dos envolvidos, além de ser
mais célere, menos onerosos, de melhor qualidade, maior eficiência, de
desafogar o judiciário, são mais justos, e criam nas pessoas sentimento de
capacidade, de autoestima, de sustentabilidade social.
13.4 Responsabilidade social e sustentabilidade
Responsabilidade Social é um sentimento presente na vida do ser humano, tanto no individual como coletivo, concretiza-se por meio da
tomada de atitude e decisões, tento elas impactos positivos ou negativos
na sua vida e da dos demais.
As atitudes positivas e construtivas, contribuem para preservar e melhorar o bem-comum, com preocupação na qualidade de vida de todos.
A Sustentabilidade na sociedade contemporânea é associada a Responsabilidade Social, e para que seja desenvolvida uma sociedade
sustentável deve haver preocupação nas dimensões sociais, ambientais,
econômicas, culturais e espaciais. A Responsabilidade Social, deve ser pensada além de projetos e programas sociais apenas, deve alcançar um
investimento além do social, o humano.
A responsabilidade social está diretamente relacionada com as intensas mudanças que estão ocorrendo no mundo e que envolvem as empresas seja como
atores fundamentais e responsáveis pelos acontecimentos ou como agentes
afetados pelas ocorrências no âmbito sócio cultural e ambiental (DIAS, 2012,
p. 1).

Importante frisar, que as empresas, os empreendedores e os civis, ao
adotarem comportamentos com responsabilidade social e sustentabilidade, é reconhecida pela sociedade, pois melhora a vida das pessoas
envolvidas direta ou indiretamente.
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A responsabilidade Social, quando firmadas e promovidas pelas empresas ou empreendimentos, são compromissos Éticos, pois busca
promover um mundo com mais justiça e igualdade, pois são atitudes que
promovem bem-estar a seus funcionários, familiares e a comunidade
como um todo.
O contributo das instituições educativas à formação de um sentido de responsabilidade social é fundamental. A construção de um sentido de crítica
fundamentada em face de um conjunto de dados e de perspectivas apresentadas como fatos consumados e acabados constitui-se elemento básico para um
olhar emancipador, para uma cidadania ativa e para o sentido de pertencimento à coisa pública (BALDIN; ALBUQUERQUE, 2012, p. 250).

Porém, muitas empresas tem se beneficiado do termo sustentabilidade para se promover, vendendo falsos projetos de responsabilidade
social, sem buscar realiza-los, sem direcionar o bem estar em favor da cidadania, do público interno e externo da empresa, pois, sabe-se que está
devia ser a finalidade da Responsabilidade Social, beneficiar as pessoas relacionadas a empresa, a sociedade e o meio ambiente, estas são atitudes
Éticas.
Enfim, pensar em responsabilidade é pensar em ética. Ela implica compromisso com a humanidade, respeitando os direitos humanos, justiça,
dignidade; e com o planeta comportando-se de forma responsável e comprometida com a responsabilidade de toda a rede da vida (PASSOS, 2013, p. 167).

A Sustentabilidade juntamente com o desenvolvimento sustentável,
surgiu com a finalidade de propor, uma nova maneira de pensar a vida, de
buscar a continuidade da sociedade humana, das atividades econômicas,
ambientais, culturais e sociais, respeitando o indivíduo pelas suas necessidades e potencialidades, sendo esses valores Éticos universais e naturais.
A Responsabilidade Social, ao ser encarada e empregada com seriedade, agindo com compromisso, resgata valores Éticos e direitos humanos
universais, pois respeita os interesses das partes direta ou indiretamente
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relacionadas as empresas, empreendimentos ou civis, essas atitudes muitas vezes minimiza a pobreza, a exclusão social, as injustiças e as
desigualdades.
13.5 Conclusão
A ação mediadora busca desenvolver nas partes o poder de decisão,
diálogo, empoderamento, compreensão, de desconstrução do litígio existente, de autonomia, traduzindo, a estética que além de ser associada ao
ambiente, como os instrumentos e serviços acessados, também pode ser
enquadrada no discurso, nas abordagens, imparcialidade e preparação do
mediador, desenvolvendo a Sustentabilidade Social.
Sendo a Sustentabilidade Social traduzida como um conjunto de
ações que visam melhorar a qualidade de vida da população, nessas ações
a mediação é de fundamental importância, pois garante o acesso à justiça,
ampliando as garantias aos direitos fundamentais e ao acesso pleno à cidadania.
Esta ação contempla uma conquista das partes envolvidas, por representar nas mesmas autonomia, de poder gerar e definir seus próprios
interesses e necessidades. O papel do mediador é de extrema importância
pois possibilita aos cidadãos a oportunidade, juntamente com a estrutura
e as informações que lhe são passadas conforme as regras estabelecidas na
lei, de conduzir a mediação de forma a proporcionar que as partes sejam
as protagonistas no desfecho de seus próprios conflitos, sendo está considerada a responsável pela sustentabilidade social.
Os mediadores diante deste fundamental papel que representam, trazem ao cidadão a confiança nos meios e nas pessoas envolvidas, pois
disponibilizam à sociedade um importante trabalho de respeito ao cidadão,
essas atitudes podem ser consideradas a estética da mediação, pois desenvolve o poder da escuta a percepção das emoções dos envolvidos,
revelando também a dimensão da ética.

204 | Temas Contemporâneos em Democracia e Direitos Humanos

Quando se considera a mediação, uma ação de mediar, sem a interferência, sem manipulação e parcialidade, encontra-se a ética
propriamente dita, e seus efeitos altamente benéficos para as partes envolvidas e para a sociedade como um todo, pois destas atitudes depara-se
com ações importantes e necessárias em nosso meio, como: a garantia ao
acolhimento, a escuta, a observação, ao diálogo, ao direito de acesso à justiça, inibindo o tratamento desigual aos envolvidos.
A dimensão ética da mediação se baseia no respeito às diferenças, e
valorização ao ser humano, sem distinção, os princípios éticos-morais devem ser o marco da credibilidade do mediador, pois vincula-se ao respeito
com que exerce o seu ofício.
No âmbito da Mediação, a ética pode ser entendida pelo acesso às
mesmas oportunidades, o cuidado para tratar todos com dignidade, retidão e respeito, é ser imparcial, compreendendo a necessidade de cada um,
onde prevalece a vontade das partes e o restabelecimento da convivência
e do diálogo.
A Responsabilidade Social na atualidade, vem ganhando lugar de destaque nas estratégias empresariais, pois a sociedade passou a reconhecer
e valorizar mais as empresas que buscam promover bem-estar social para
seus funcionários, sociedade e ao meio ambiente.
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Capítulo 14
Violação de direitos humanos por empresas transnacionais:
responsabilização a partir do Alien Tort Claims Act (ACTA)
Érica Virgínia Ferrari
Rui Carlos Dipp Júnior

14.1 Introdução
Por meio da globalização o cenário mundial, antes monopolizado pelo
poderio Estatal, passou a abrigar novos atores passaram efetivamente atuantes na esfera global, cujos braços se estendem por todo o globo criando
direitos e gerando obrigações internacionais, construindo um modo de
agir transnacional.
Com o surgimento de novos atores do Direito Internacional ocorre
uma mudança de paradigma no conceito de soberania e de direito, o qual
se destina a reger a sociedade internacional de modo global, abandonando
a ideia de exclusividade do Estado nacional.
Dentre os novos atores que assumiram lugar de destaque no cenário
atual, encontram-se as empresas transnacionais que alcançaram, nos últimos tempos, poderio econômico muitas vezes superior ao de países em
desenvolvimento. No entanto, esta atuação, muitas vezes, é responsável
por provocar danos aos direitos mais fundamentais ao ser humano.
Ocorre que em muitas situações, é difícil efetuar a reparação dos danos causados aos Direitos Humanos de populações hipossuficientes, em
virtude da forma de atuação regional e organização internacional dessas
empresas.
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São poucos os instrumentos jurídicos realmente eficazes para impor
o respeito aos Direitos Humanos, assim como os instrumentos de responsabilização e punição das empresas por violações de Direitos Humanos.
Nesse sentido, os Estados Unidos são pioneiros neste tipo de responsabilização e o fazem tendo por base uma legislação que entrou em vigor em
1789 – o ATCA (Alien Tort Claims Act).
Dessa forma, o presente trabalho busca demonstrar que o ATCA é
ferramenta eficaz e satisfatória à responsabilização das empresas transnacionais na garantia da proteção à violação dos Direitos Humanos, de modo
a atender as demandas da sociedade global, sem, no entanto, anular a soberania do Estado nacional.
A metodologia utilizada será instruída pelo método analítico dedutivo, de modo que a pesquisa bibliográfica será realizada de forma ampla
através de uma análise teórica e histórica, a fim de demonstrar a possibilidade de solução concreta e efetiva ao problema objeto principal da
pesquisa.
14.2 A soberania frente ao direito internacional e globalização
Como consequência direta da globalização e da expansão do comércio
mundial, o cenário mundial antes monopolizado pelo poderio Estatal, passou a abrigar novos atores passaram efetivamente atuantes na esfera
global, cujos braços se estendem por todo o globo criando direitos e gerando obrigações internacionais, construindo um modo de agir
transnacional.
O Direito Internacional tradicional, vigente no início do século, “marcava-se pelo voluntarismo estatal, que se refletia na permissividade do
recurso à guerra, da celebração de tratados desiguais, da diplomacia secreta, da manutenção de colônias e protetorados e zonas de influência”
(CANÇADO TRINDADE apud DIAS: 2009, s.p.).
Conforme se observa, o Direito Internacional se desenvolvia em uma
sociedade composta apenas por Estados soberanos, considerados as únicas
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pessoas de Direito Internacional. Ao longo dos anos, a partir do momento
em que novos entes passaram a atuar na esfera internacional algumas modificações tornaram-se necessárias, considerando principalmente o
combate a uma ordem internacional oligárquica e injusta.
Tendo sido encarada inicialmente como uma qualidade do poder, a
soberania passa, no século XX, a ser reconhecida como uma convergência
de competências do Estado. Ou seja, a soberania passa a ser encarada
como um feixe de atribuições do Estado (DIAS, 2009, s.p.).
Neste sentido a noção de soberania se faz indispensável para a formação da sociedade internacional. Trata-se, pois, de uma
interdependência entre o mundo jurídico interno e o mundo jurídico internacional do Estado
Segundo Rezek (2008, p. 224), a soberania é um atributo fundamental do Estado que impõe limites à sua atuação diante de uma ordem
jurídica internacional:
A soberania não é apenas uma ideia doutrinária fundada na observação da
realidade internacional existente desde quando os governos monárquicos da
Europa, pelo século XVI, escaparam ao controle centralizante do Papa e do
Sacro Império romano-germânico. Ela é hoje uma afirmação do direito internacional positivo, no mais alto nível de seus textos convencionais. A Carta da
ONU diz, em seu art. 2, § 1º que a organização “é baseada no princípio da
igualdade soberana de todos os seus membros.

O que se percebe é que a soberania deixa de ser um poder absoluto e
ilimitado para se tornar uma característica passível de limitações em decorrência da necessidade que os Estados têm de cooperação (DIAS, 2009,
s.p.).
Bobbio afirma que “são diferentes as formas de caracterização da soberania, de acordo com as diferentes formas de organização do poder que
ocorreram na história humana: em todas elas é possível identificar uma
autoridade suprema, mesmo que na prática esta autoridade se explicite ou
venha a ser exercida de modos bastante diversos.” (BOBBIO apud DIAS:
2009, s.p.).
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Para Ferrajoli (2007, p. 06-07), a soberania pode ser descrita como
um conceito tanto jurídico como político, cuja noção de poder supremo
seria a responsável pelo nascimento dos grandes Estados nacionais europeus, bem como à ideia de um ordenamento jurídico universal.
Com o surgimento de novos atores do Direito Internacional ocorre
uma mudança de paradigma no conceito de soberania e de direito, o qual
se destina a reger a sociedade internacional de modo global, abandonando
a ideia de exclusividade do Estado nacional.
Juntamente à globalização econômica inaugurou-se uma gama de relações entre os vários Estados, ampliando as partes que atuam no plano
internacional e gerando direitos e obrigações.
Dentre os novos atores que assumiram lugar de destaque no cenário
atual, encontram-se as empresas transnacionais que alcançaram, nos últimos tempos, poderio econômico muitas vezes superior ao de países em
desenvolvimento. No entanto, esta atuação, muitas vezes, é responsável
por provocar danos aos direitos mais fundamentais ao ser humano.
14.3 Os novos atores globais: as empresas transnacionais
Com o advento da globalização, além dos avanços tecnológicos e científicos, bem como a intensificação do fenômeno econômico em escala
mundial, mas resultou em conflitos de determinados interesses no plano
internacional, adentrando com seus tentáculos o plano interno dos Estados nacionais através de seus novos agentes globais.
As empresas transnacionais são os principais atores do processo de
globalização econômica que se intensificou no mundo desde a década de
1970, uma época de crise para o Estado de Bem-Estar Social então vigente
na Europa. O abalo ao Estado keynesiano foi causado por uma crise de
cunho econômico e político (LOPES, 2014, s.p.).
No fim do século XVI, buscou-se então um processo de uniformização
das normas jurídicas sobre o comércio, dentre elas, aquelas referentes às
atividades econômicas. Atribuindo ao Estado a competência para elaborar
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o direito mercantil. Já nos séculos XVIII e XIX, surgiram algumas teorias
que ressaltavam o liberalismo econômico e colocava a iniciativa privada
como prioridade nas discussões estatais.
É neste contexto, que surgem as empresas transnacionais como novos atores no mercado global.
Segundo Celso Albuquerque de Mello (2000, p. 105) “a ONU consagrou a expressão transnacional, isto é, de empresas que atuam além e
através das fronteiras estatais. É mais correto, porque o qualificativo “multinacional” podia conduzir a equívoco se fosse interpretado ao pé da letra,
vez que estas empresas não têm muitas nacionalidades.”
Ainda com intuito de possibilitar uma melhor compreensão sobre o
tema “empresa transnacional”, destaca-se o entendimento da Conferência
das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD, 2013
apud OLIVEIRA: 20-?, s.p.).
Uma empresa que independentemente do seu país de origem e de sua propriedade, podendo ser privada, pública ou mista, compre entidades locais em dois
ou mais países, ligadas por controle acionário ou de outra forma que uma ou
mais dessas entidades possam exercer influência significante sobre a atividade
das demais e, em particular, para dividir conhecimento, recursos e responsabilidades umas com as outras.

De fato, o poderio econômico das empresas transnacionais é capaz de
influenciar em normas nacionais, e até mesmo internacionais, seja em
questões tributárias, ambientais, sociais, entre outras áreas que lhes forem
interessantes.
Frente à dispersão da produção e do poderio econômico dessas empresas, torna-se problemático para o Estado, que exerce seu poder dentro
de um território determinado, regular de uma maneira efetiva as empresas transnacionais, que veem no espaço uma “noção elástica” (LOPES,
2014, s.p.).
Conforme Ianni (2007, p. 55), após a segunda guerra mundial, começou-se a reconhecer que o mundo estava se tornando o cenário de um
vasto processo de internacionalização do capital, que ampliava seu espaço
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além das fronteiras nacionais, tanto das nações dominantes como das subordinadas, intensificando-se este processo de internacionalização após a
guerra fria. Ainda segundo o autor, as empresas, corporações e conglomerados transnacionais, adquirem proeminência sobre economias nacionais,
libertando-se progressivamente de algumas injunções ou limitações inerentes aos Estados nacionais.
Assim, em que pese estarem estabelecidas no território de um país e
se submeterem às leis do mesmo, as empresas transnacionais podem facilmente fugir à incidência de tais regramentos nacionais, incidindo,
inclusive, na violação de direito humanos.
Isto porque o Estado é uma instituição pública democrática, já as empresas são órgãos econômicos especializados, com isso, as empresas não
possuem as mesmas responsabilidades dos Estados, mas possuem responsabilidades especializadas, o que coloca em uma situação de
vulnerabilidade a soberania dos Estados (OLIVEIRA, 20-?, s. p.).
O resultado dessa interdependência entre Estado Soberano e empresas transnacionais transforma aquele em refém destas, uma vez que o
poder econômico, traduzido na concentração dos meios de produção, da
tecnologia e, muitas vezes, nos próprios interesses dos Estados onde se
encontram as empresas controladoras do grupo, tendem a se transformar
em pressões políticas a favor daquele empreendimento.
Dessa forma, não há como negar que a globalização econômica demonstrou que, em algumas situações, a soberania é insuficiente para
assegurar a tomada de posição em relação a determinada questão (DIAS,
2009, s.p.).
Evidente que a globalização econômica nas sociedades mundial tem
alterado as relações entre os Estados, trazendo inúmeros benefícios. Contudo, não se pode desconsiderar o lado obscuro desse progresso como, por
exemplo, a violação de direitos humanos levando em conta sua atuação de
caráter exclusivamente econômico.
Ocorre que em muitas situações, é difícil efetuar a reparação dos danos causados aos Direitos Humanos de populações hipossuficientes, em
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virtude da forma de atuação regional e organização internacional dessas
empresas.
Entretanto, tendo em vista que a atuação destes grupos ultrapassa os
limites das fronteiras estatais, é possível responsabilizá-las diretamente
pelos danos que possam ocasionar nos países em que desenvolvem suas
atividades, através de um sistema jurídico global que possa alcançar o
ponto mais remoto em que a empresa conseguir atingir.
14.4 A responsabilização transnacional pela violação de direitos
humanos
As empresas transnacionais, cada vez mais, têm-se tornado o alvo de
ações intentadas por pessoas que tiveram suas vidas afetadas por atividades destas corporações, envolvendo violações aos Direitos Humanos.
Entretanto o caminho para se conseguir tal responsabilização é bastante
complicado.
Apesar das tentativas de controle que são feitas pelo direito nacional
e pelo internacional, essas empresas, na maioria das vezes, seguem livres
em suas operações globais.
Tendo em vista que suas ações ultrapassam as fronteiras dos Estados,
verifica-se que a normatização e fiscalização das mesmas, no âmbito interno dos Estados, é ineficaz, uma vez que as nações soberanas não
dispõem de um arcabouço normativo suficientemente satisfatório para
abarcar estas operações transnacionais e solucionar o litígio que as envolve.
São poucos os instrumentos jurídicos realmente eficazes para impor
o respeito aos Direitos Humanos, assim como os instrumentos de responsabilização e punição das empresas por violações de Direitos Humanos.
Vale destacar ainda que, tanto no âmbito dos Estados nacionais
quanto no panorama internacional, as leis são muito mais fortes e aplicáveis para tutelar os interesses econômicos das empresas transnacionais do
que os Direitos Humanos.
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Mais do que um fato isolado, a ausência de mecanismos internacionais e o mal funcionamento dos existentes em nível doméstico que
intentam a responsabilização internacional de empresas transnacionais
por violações a direitos humanos respondem à lógica do capitalismo financeiro vigente (LOPES, 2014, s.p.).
No âmbito do Direito, esta racionalidade se manifesta pela preponderância da Lex Mercatoria sobre os direitos humanos, conforme destaca
Zubizarreta (2009, p. 42):
“Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas
características son imperativas, coercitivas y ejecutivas, mientras sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal,
a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos, manifiestamente frágil
y a una Responsabilidad Social Corporativa voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica”.

No que diz respeito aos Direito Humanos, foi com a criação da ONU,
em 1945, o ponto de partida para que se desenvolvesse a legislação como
hoje se tem conhecimento. A intenção na época era proteger e promover
a dignidade e os direitos iguais dos indivíduos contra eventuais arbitrariedades cometidas por governos, os quais eram considerados os maiores
violadores de direito dos sujeitos.
Posteriormente, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
de 1948, foi dado o passo inicial na proteção dos Direitos Humanos no
âmbito internacional. Foi dela que se passou a conceber o caráter universal
e indivisível dos Direitos Humanos.
Bobbio (2004, p. 76) chama a atenção para o fato de que:
[...] os direitos do homem experimentaram historicamente a passagem de um
sistema de direitos em sentido fraco, na medida em que estavam inseridos em
códigos de normas naturais ou morais, para um sistema de direitos em sentido
forte, como o são os sistemas jurídicos dos Estados nacionais. E hoje, através
das várias cartas de direitos promulgadas em fóruns internacionais, ocorreu a
passagem inversa, ou seja, de um sistema mais forte, como o nacional não
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despótico, para um sistema mais fraco, como o internacional, onde os direitos
proclamados são sustentados quase que exclusivamente, pela pressão social,
como ocorre habitualmente no caso dos códigos morais, e são repetidamente
violados, sem que as violações sejam, na maioria dos casos, punidas, sofrendo
uma outra sanção que não a condenação moral.

Desta forma, a necessidade de construir um direito global que tenha
como objetivo a preservação dos direitos humanos, com vistas a atender
as suas condicionantes sociais, ambientais, tendo em vista os novos atores
no mundo globalizado, torna-se elementar para atribuir e sancionar adequadamente as ações das empresas transnacionais.
Como ferramenta jurídica eficaz, nos EUA a legislação permite que o
país exerça jurisdição sobre as atividades no exterior das empresas que ali
estão constituídas. Este tipo de ação é possível graças ao Alien Tort Claims
Act, que confere jurisdição às Cortes Federais para receber ações envolvendo ofensas advindas de alegadas violações de Direito Internacional
Público. Os Estados Unidos são pioneiros neste tipo de responsabilização
e o fazem tendo por base uma legislação que entrou em vigor em 1789 – o
ATCA (Alien Tort Claims Act) (DIAS, 2009, s.p.).
Segundo Prioste e Hoshino (2009, p. 26):
O ATCA é uma lei promulgada nos Estados Unidos da América, em 1789, que,
vigente até hoje, tem sido uma das ferramentas mais utilizadas para buscar a
responsabilização de empresas transnacionais com sede ou escritórios importantes nesse país. O fato de essa norma ter como objeto violações das “leis das
nações”, isto é, dos princípios e regras de direito internacional, vem permitindo uma ampliação do seu sentido para incluir a proteção dos Direitos
Humanos. Trata-se, portanto, de um instrumento para processar, nos tribunais federais norte-americanos, agentes governamentais e, cada vez mais,
também atores privados por violações a esses direitos ocorridas em outros países.

O caso Kadic v Karadzic é outra amostra relevante da utilização da
ATCA, trazendo a possibilidade da aplicação da norma a entes de direito
privado, que em seu julgamento entendeu ser possível à aplicação do estatuto a pessoas privadas, inclusive corporações transnacionais,
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independentemente de sua vinculação a algum Estado, concluindo ainda’
que estas devem cumprir as normas de Direito Internacional Público.
(KEMMELMEIER; PECIN: 2016, s.p.).
Nesse sentido, o ATCA vem sendo utilizado para responsabilizar corporações que praticam ofensas ao Direito Internacional Público, tais como
ofensas aos Direitos Humanos, como entendimento de que Direitos Humanos não podem ser relativizados em função de interesses econômicos,
sob pena de se subverter a ordem internacional que prioriza a dignidade
humana.
Por tais motivos:
[...] a evolução da aplicação da ATCA a casos envolvendo corporações transnacionais é condizente com a expansão da estrutura do sistema internacional
e com a evolução do direito internacional, tendo em vista a presença consistente das corporações transnacionais no nosso atual sistema internacional.
Também se justifica a aplicação do ATCA em desfavor de corporações transnacionais pelo status global por elas adquirido, sendo este equiparado ao de
sujeitos do direito internacional público (KEMMELMEIER; PECIN, 2016, s.p.).

Muito embora as transnacionais não sejam oficialmente reconhecidas
como sujeitos de direito internacional pode-se afirmar que a elas são atribuídas obrigações, bem como direitos, o que vem a equipará-las
juridicamente.
Ademais, as empresas transnacionais podem ser apontadas, ao lado
dos Estados nacionais, seguramente, como os principais entes violadores
de Direitos Humanos no mundo, verdadeiros obstáculos na luta social. O
Direito, por sua vez, deve atuar de acordo com a realidade, devendo adequar-se, portanto, às novas relações surgidas, procurando regulamentálas de forma a organizar a ordem internacional.
Nesse sentido, o ATCA é ferramenta eficaz e satisfatória à responsabilização das empresas transnacionais na garantia da proteção à violação
dos Direitos Humanos, de modo a atender as demandas da sociedade global, sem, no entanto, anular a soberania do Estado nacional.
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14.5 Conclusão
Com o surgimento de novos atores do Direito Internacional ocorre
uma mudança de paradigma no conceito de soberania e de direito, o qual
se destina a reger a sociedade internacional de modo global, abandonando
a ideia de exclusividade do Estado nacional.
De fato, juntamente à globalização surgiu uma gama de relações entre os vários Estados, ampliando as partes que atuam no plano
internacional e gerando direitos e obrigações.
O poderio econômico das empresas transnacionais é capaz de influenciar em normas nacionais, e até mesmo internacionais, seja em questões
tributárias, ambientais, sociais, entre outras áreas que lhes forem interessantes.
Tendo em vista que a atuação destes grupos ultrapassa os limites das
fronteiras estatais, é possível responsabilizá-las diretamente pelos danos
que possam ocasionar nos países em que desenvolvem suas atividades,
através de um sistema jurídico global que possa alcançar o ponto mais remoto em que a empresa conseguir atingir.
São poucos os instrumentos jurídicos realmente eficazes para impor
o respeito aos Direitos Humanos, assim como os instrumentos de responsabilização e punição das empresas por violações de Direitos Humanos.
A constatação de que as fronteiras geográficas não são suficientes
para nos manter imunes às consequências de atos lesivos praticados pelos
agentes globais, ressaltando a necessidade de uma atuação conjunta, solidária e cooperativa, de forma a estabelecer parâmetros relativos a valores
éticos e morais que repercutam na ordem internacional.
A necessidade de construir um direito global que tenha como objetivo
a preservação dos direitos humanos, com vistas a atender as suas condicionantes sociais, ambientais, tendo em vista os novos atores no mundo
globalizado, torna-se elementar para atribuir e sancionar adequadamente
as ações das empresas transnacionais.
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Portanto, não basta que os países tenham sistemas de justiça e normas de direitos humanos que permitam a responsabilização das empresas
transnacionais. Isto porque elas têm o poder de fugir da incidência destas
normas quando discordem de atitudes tomadas pelos governos dos países
que as hospedam.
Nesse sentido, o ATCA é ferramenta eficaz e satisfatória à responsabilização das empresas transnacionais na garantia da proteção à violação
dos Direitos Humanos, de modo a atender as demandas da sociedade global, sem, no entanto, anular a soberania do Estado nacional.
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Capítulo 15
Os deveres do Estado com os deslocados internos ambientais
Kélen Camargo dos Santos

15.1 Introdução
Os desastres ambientais de ordem natural ou que possuem influência
humana são uma problemática crescente no mundo, enfrentada por milhares de pessoas que se veem obrigadas a deixar suas residências
habituais em busca de sobrevivência.
As vítimas que se deslocam forçadamente em busca de sobrevivência
após um desastre ambiental, podem precisar atravessar fronteiras e se estabelecer em outro Estado, mas dependendo da situação, e o que acontece
com mais frequência, é a permanências delas em seu território, sendo chamadas nesse caso de deslocados internos.
Os deslocados internos por motivos de desastres ambientais são hoje
um dos grupos considerados em situação de vulnerabilidade, necessitando
de assistência e proteção de organizações internacionais, mas principalmente dos Estados, os quais possuem o dever de salvaguardar seu povo.
Entretanto, o Estado falha com essas pessoas, antes da ocorrência dos desastres ambientais, quando deveria ter garantido a proteção e segurança
delas por meio da prevenção e precaução, e depois, quando não fornece a
assistência adequada, dificultando a apropriação dos direitos básicos,
como saúde, educação, moradia, trabalho e assistência aos desamparados.
A todos os cidadãos brasileiros são previstos direitos e garantias fundamentais, elencados na Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo a
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legislação brasileira não abordando de forma literal em seus textos, direitos específicos aos deslocados internos por motivo de desastres
ambientais, pode-se considerar que esses são sujeitos de direito como
qualquer outro cidadão brasileiro e, portanto, o país possui a mesma responsabilidade e dever para com eles.
Porém, mesmo as vítimas dos desastres ambientais possuindo respaldo Constitucional como cidadãos brasileiros, não está previsto em lugar
algum como esses direitos serão viabilizados. Assim, pelo caráter repentino com que ocorrem os desastres ambientais e geralmente por atingirem
uma grande magnitude, é necessário que o Brasil não se exima das suas
responsabilidades, prestando toda assessoria necessária. A falta de uma
política coesa para lidar com o deslocamento forçado é uma falha do Brasil,
e faz com que, frequentemente, a única maneira de pleitear medidas compensatórias justas seja por meio da tentativa do acesso à justiça pelas
vítimas.
Segundo levantamento realizado pelo Instituto Igarapé (FOLLY,
2018, p. 12), entre os anos 2000 a 2017, foram contabilizadas no Brasil
6.425.182 pessoas deslocadas internamente por motivo de desastres ambientais.
Dessa forma, o presente trabalho busca demonstrar os deveres do
Estado perante os deslocados internos ambientais, de forma a refletir e
destacar se tais deveres estão sendo desempenhados com caráter de urgência, garantindo a reparação dos danos causados e a reabilitação das
vítimas dos desastres.
A metodologia utilizada será instruída pelo método analítico dedutivo, de modo que a pesquisa bibliográfica será realizada de forma ampla
através de uma análise teórica, a fim de demonstrar a possibilidade de solução concreta e efetiva ao problema objeto principal da pesquisa.
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15.2 Deslocados internos por motivo de desastres ambientais
A mobilidade humana faz parte da historicidade, por meio dela o homem desde os primórdios busca sobreviver nos diversos meios existentes,
mediante diferentes maneiras de adaptação e utilização dos recursos do
planeta.
O fluxo migratório é antigo e crescente em todo o mundo, podendo
ocorrer por diversos motivos, sejam eles por questões voluntárias (turísticas e econômicas) ou obrigatórias (perseguição política, racial, religiosa e
ambiental). As formas com que podem ocorrer são diversas, podendo
acontecer internamente (dentro de um mesmo território) ou externamente (de um país para outro), de forma individual (apenas uma pessoa)
ou coletiva (grupos de pessoas), por apenas um período de tempo ou de
forma permanente, pode ser legal ou ilegal, e ainda uma forma pode sobrepor a outra (RAMOS, 2011, p. 68).
A mobilidade humana em diversos momentos também significa um
meio de sobrevivência para muitas pessoas, que devido a desastres ambientais, violação dos direitos humanos, conflitos armados e perseguições,
sem ter alternativas, precisam se deslocar para outros países, ou até
mesmo dentro do seu país, para garantir sua sobrevivência.
Os deslocamentos forçados são diferenciados por um conjunto de variáveis. Atualmente, são reconhecidas três categorias de deslocados pela
Organização das Unidas (ONU)1, a saber: asilados, refugiados e deslocados
internos. Cada categoria é referenciada de acordo com a causa que levou o
indivíduo ou grupo a mobilidade forçada e qual posição geográfica precisaram alcançar.
O “asilo em sentido amplo”, possui quatro espécies, sendo elas: asilo
político, asilo territorial, asilo diplomático, asilo militar e refúgio. O asilo
político “consiste no conjunto de regras que protege o estrangeiro perseguido por motivos políticos e, que, por isso, não pode permanecer ou
1

É uma organização internacional formada por países que se reuniram para trabalhar voluntariamente pela paz e
pelo desenvolvimento mundial.
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retornar ao território do Estado de sua nacionalidade ou residência. ” O
asilo territorial consiste em o estrangeiro perseguido “solicitar o asilo no
território do Estado asilante. ” E o asilo diplomático “consiste no acolhimento do estrangeiro perseguido político nas instalações da Missão
Diplomática” (CARVALHO RAMOS; RODRIGUES, 2011, 15-22).
Segundo o ACNUR (2019a, s.p.), os refugiados
São pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de
perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido
à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados.

Já os deslocados internos, apesar de fugirem de suas casas por razões
similares às dos refugiados (conflitos armados, violações de direitos humanos, desastres naturais), tecnicamente, não são pessoas refugiadas,
pois permanecem em seu país de origem (MSF, 2019, s.p.).
Segundo documentos e sites de organizações internacionais, para se
enquadrar em ambas as categorias -refúgio e deslocados internos-, as pessoas precisam se enquadrar em uma das seguintes situações: motivos de
guerra, violação de direitos humanos, perseguição, discriminação e/ou
conflitos armados. Porém, os desastres ambientais são outro fator, ainda
não abordado pelos documentos normativos, mas que também obriga milhares de pessoas a saírem de suas residências habituais, se tornando outro
grande causador de fluxos migratórios forçados.
O relatório de Tendências Globais2 do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados3 (ACNUR) relata que, até final de 2018 foram
2

GLOBAL TRENDS: FORCED DISPLACEMENT IN 2018.

Disponível
em:
<https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf#_ga=2.155112314.335244537.157341388574036130.1573413885>.Acesso em: 10 nov. 2019.
3

O ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, foi criado em dezembro de 1950 por resolução da Assembleia Geral
das Nações Unidas. Iniciou suas atividades em janeiro de 1951, com um mandato inicial de três anos para reassentar
refugiados europeus que estavam sem lar após a Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho tem como base a Convenção
de 1951 da ONU sobre Refugiados. O Protocolo de 1967 reformou a Convenção de 1951 e expandiu o mandato do
ACNUR para além das fronteiras europeias e das pessoas afetadas pela Segunda Guerra Mundial. Em 1995, a Assembleia Geral designou o ACNUR como responsável pela proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo. Em
2003, foi abolida a cláusula que obrigava a renovação do mandato do ACNUR a cada três anos. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/historico/>. Acesso em: 10 nov. 2019.
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contabilizados “quase 70,8 milhões de pessoas” em situação de deslocamento forçado no mundo, sendo que em 20 anos o número dobrou
(ACNUR, 2019b, s.p.). Esse número é uma estimativa, visto que estão contabilizadas nesse cálculo apenas as pessoas que estão fugindo de guerras,
perseguições e conflitos, faltando para o somatório as que se deslocam por
motivos de desastres ambientais.
De acordo com o Observatório de Migrações Forçadas do Instituto Igarapé4, entre 2000 e 2017, o Brasil somou mais de 7,7 milhões de brasileiros
deslocados internamente (4% da população), uma média de 357.000 pessoas por ano, sendo que a maior parte de deslocamentos ocorreram nas
regiões Nordeste (27%), Sul (26%) e Sudeste (26%) (FOLLY, 2018, p. 10).
“Apesar do elevado número de brasileiros deslocados todos os anos, o país
ainda não possui um marco legal que garanta direitos a essas pessoas. É urgente que o Brasil desenvolva políticas de proteção e assistência aos que se
veem obrigados a deixarem suas casas, cidades ou estados”, avalia Maiara
Folly, pesquisadora do Instituto Igarapé e coordenadora do Observatório de
Migrações Forçadas (INSTITUTO IGARAPÉ, 2019, s.p.).

Os deslocamentos forçados no Brasil acontecem por quatro diferentes formas, conforme evidenciado no artigo “Migrantes invisíveis: a crise
de deslocamento forçado no Brasil” de Maiara Folly, sendo eles: a) refugiados por motivos de conflitos armados e perseguições; b) desastres
naturais e eventos adversos; c) desenvolvimento de infraestrutura e urbanização e; d) violência por gangues e milícias, Estado (Forças Armadas e
polícia) e, disputas e conflitos por terra (Estado e agentes privados). Ainda
existem algumas lacunas em números de situações que também provocam
o deslocamento interno no país, como das vítimas do tráfico de pessoas
(FOLLY, 2018, p. 10).

4

O Instituto Igarapé é um think and do tank independente, dedicado à integração das agendas da segurança, justiça
e do desenvolvimento. Seu objetivo é propor soluções inovadoras a desafios sociais complexos, por meio de pesquisas,
novas tecnologias, influência em políticas públicas e articulação. O Instituto atualmente trabalha com cinco macrotemas: (i)política sobre drogas nacional e global; (ii) segurança cidadã; (iii) consolidação da paz; (iv) cidades seguras;
e (v) segurança cibernética.
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15.2.1 Deslocados Internos Ambientais
O quinto relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas5 (IPCC, sigla em inglês), descreve o desastre como sendo uma
ocorrência potencial de um evento natural ou fisicamente induzido pelo ser
humano, impacto físico ou tendência a este que pode causar perda de vidas,
ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como perdas e danos à propriedade, infraestrutura, meios de subsistência, prestação de serviços,
ecossistemas e recursos ambientais. [...] (CHANGE, 2015, p. 8).

O fenômeno da mudança climática, segundo a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 6 (UNFCCC, sigla em inglês),
em seu artigo 1º, item 2, é atribuída “direta ou indiretamente” à ação humana alterando “a composição da atmosfera mundial” somada a mudança
ocorrida “pela variabilidade climática natural” (BRASIL, 1998, s.p.). Assim,
podemos concluir que os desastres ambientais tanto podem ser naturais
quanto atribuídos a ação humana. Porém, mesmo sendo o desastre natural, a ação humana em algum momento influenciou de forma indireta para
sua ocorrência.
Portanto, além dos conflitos e perseguições, as condições ambientais
vêm ganhando cada vez mais visibilidade em relação aos deslocamentos forçados. A fundação de grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas e
barragens de minério, ou o desenvolvimento de grandes empreendimentos
agrícolas, também são causas de alguns desastres ambientais.
Na sociedade atual ou sociedade de risco, termo utilizado por Ulrich
Beck para indicar uma nova prática de desenvolvimento social decorrente
5

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês para Intergovernmental Panel On
Climate Change) é um órgão que reúne cientistas de todo o mundo. ele faz avaliações regulares sobre as mudanças
climáticas publicando relatórios periódicos, a principal referência do tema em nível internacional. o IPCC é formado
pela cooperação de dois órgãos da organização das nações unidas (ONU): a organização meteorológica mundial e o
programa das nações unidas para o meio ambiente. para desempenhar sua missão, foram criados três Grupos de
Trabalho (GT, ou WG do inglês Working Group) (CHANGE, 2015, p. 2).
6

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (em inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change ou UNFCCC) tem o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na
atmosfera em um nível que impeça uma interferência humana perigosa no sistema climático. Disponível em:
<https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas>. Acesso em 16 nov. 2019.
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do conjunto de mudanças originadas pelo processo de globalização, os deslocamentos por motivos de desastres ambientais se apresentam como uma
“dimensão das mudanças ambientais globais” (RAMOS, 2011, p. 49).
Os desastres ambientais geram impactos multifacetários. São graves
os danos ambientais, econômicos e sociais que ocasionam desemprego,
mortes, rompimento de laços afetivos, destruição de patrimônio histórico,
destruição dos meios de subsistência locais e outros. Além de ser um dos
fenômenos contemporâneos que traz grandes desafios aos sistemas de
proteção dos direitos humanos, pois ensejam novas situações jurídicas que
precisam ser normatizadas.
O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID)7 do Ministério de Integração Nacional, categoriza os desastres ambientais em
naturais: alagamento, ciclone, corrida de massa, deslizamento, enxurrada,
erosão, estiagem, seca, frente fria e onda de frio, inundação, subsidência e
colapso, tempestade e tremor de terra; e provocados pelo homem: colapso
de edificação incêndio, liberação e derramamento de produtos químicos,
tombamento e rolamento, transporte de produtos perigosos, rompimento
de barragens (CEPED, 2019, p. 18).
No Brasil, entre os anos de 2000 a 2017, segundo levantamento realizado pelo Instituto Igarapé, foram contabilizadas 6.425.182 pessoas
deslocadas forçadamente por motivo de desastres ambientais (73% do número total de deslocados). Desse total, a maior parte das pessoas precisou
deixar sua residência devido a inundações (45%), enxurradas (32%) e
tempestades (13%). As causas naturais correspondem a 99% (6.425.182)
dos desastres ambientais, enquanto as causas provocadas pelo homem
correspondem a 1% (54.355) do total de desastres ambientais (FOLLY,
2018, p. 16-20).
Mesmo sendo menor o número de desastres ambientais provocados
pelo homem, em relação aos desastres ambientais naturais, aqueles podem

7

O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID integra diversos produtos da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SEDEC, com o objetivo de qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no
Brasil, por meio da informatização de processos e disponibilização de informações sistematizadas dessa gestão.

226 | Temas Contemporâneos em Democracia e Direitos Humanos

causar danos irreversíveis, como no caso do rompimento das barragens de
Mariana em 2015 que deixou 19 mortos e, de Brumadinho em 2019 que deixou quase 300 mortos, ambos municípios de Minas Gerais (LAS CASAS,
2019, s.p.).
15.3 Dever do estado ante aos deslocados internos ambientais
Em âmbito internacional já existem documentos que tratam da proteção dos indivíduos que, forçadamente, precisam se deslocar
forçadamente de suas residências por motivos de desastres ambientais,
mas sem atravessar fronteiras. Porém, o livro a Situação dos Refugiados
no Mundo 1997-1998 do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), relata que o conceito de “pessoas deslocadas
internamente” passou a ser usado internacionalmente devido há necessidade, em caráter de urgência, de um novo modelo de proteção, que
mantivesse foco na situação das pessoas que se encontram vulneráveis
dentro de seu próprio país por terem precisado abandonar suas residências. Assim, o ACNUR constatou que a dimensão e abrangência da
problemática, o impacto na paz mundial e na segurança, além do sofrimento humano, colocou o deslocamento interno como destaque da agenda
das ações humanitárias (GRUBBA; MONTEIRO, 2018, p. 222).
Mesmo os refugiados possuindo características semelhantes aos dos
deslocados internos, eles não podem ser confundidos, pois são raras as
políticas e programas voltados a atender às necessidades destes. Além dos
refugiados precisarem procurar resguardo em outros países, contam com
legislação específica internacional que garante seus direitos. Já os deslocados internos não detêm essa mesma proteção jurídica e política
internacional, nem a proteção equivalente de seus países, que não conseguem proporcionar uma solução efetiva ao problema por meio de políticas
internas, sendo negligentes na assistência aos deslocados internos. Muitos
países ainda não reconhecem os deslocados internos como uma categoria
que necessita de proteção (GRUBBA; MONTEIRO, 2018, p. 222).

Kélen Camargo dos Santos | 227

São poucos os documentos internacionais que tratam da categoria de
deslocados internos. Um dos documentos, válido apenas para as Américas,
é a Declaração de San José sobre Refugiados e Deslocados Internos de 1994,
que prevê a proteção dos refugiados e deslocados internos, abordando em
seu artigo 17 a necessidade de se produzir normas de proteção a essas pessoas e, em seu artigo 18 o esforço latino-americano para encontrar
soluções para a realidade enfrentada por esses indivíduos (OEA, 2019,
s.p.). A Declaração apresenta-se como um importante marco na efetivação
dos direitos dos deslocados internos, assim como para o dever dos Estados
e Organismos Internacionais na garantia desses direitos.
Ainda, com o fim de demonstrar e estabelecer as necessidades especificas, identificar os direitos, garantias, proteção e assistência dos
deslocados internos, foi elaborado o documento intitulado Princípios Orientativos relativos aos Deslocados Internos, de 1998. Esse documento,
apresenta que pessoas forçadas a abondar seu local de moradia habitual
por motivo de calamidades humanas ou causas naturais, podem ser consideradas deslocados internos (ACNUR, 1998, p.1).
[...] 2. Para a aplicação destes Princípios, os deslocados internos são pessoas,
ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a fugir ou abandonar as suas casas ou seus locais de residência habituais, particularmente em consequência
de, ou com vista a evitar, os efeitos dos conflitos armados, situações de violência generalizada, violações dos direitos humanos ou calamidades humanas ou
naturais, e que não tenham atravessado uma fronteira internacionalmente reconhecida de um Estado (ACNUR, 1998, p. 1).

Porém, mesmo o documento com os princípios sendo considerado
um marco internacional, apenas orienta em relação a proteção e assistência às vítimas de desastres ambientais, e não obriga os países.
Assim, o documento em cinco seções prescreve trinta princípios orientativos básicos, direitos e deveres em relação aos deslocamentos internos.
Na primeira seção do documento, é prevista a igualdade e não discriminação
dos direitos ou liberdades. Além de estar estabelecido os deveres e responsabilidades das autoridades nacionais com os deslocados internos em sua
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área de jurisdição, assim como o direito de deslocados de solicitarem e receberem proteção humanitária das autoridades, sem qualquer perseguição ou
punição (ACNUR, 1998, p. 1-2). A segunda seção aborda à proteção do percurso, a saber: (a) proteção contra a deslocação arbitrária; (b) o
cumprimento de todas as alternativas possíveis, por parte das autoridades,
observada a tentativa de evitar a deslocação; (c) a não violação de direitos
humanos; (d) o dever dos Estados de garantir a proteção contra a deslocação
de pessoas indígenas, minorias, camponeses, pastores e outros grupos que
tenham um vínculo especial com as suas terras (ACNUR, 1998, p. 2-3). Na
terceira seção, o documento refere-se à proteção durante a deslocação, garantindo a proteção contra genocídio, assassínio, execuções sumárias e
arbitrárias, desaparecimentos forçados, estupro, mutilação, tortura, crueldade, castigo ou tratamento desumano e degradante. Ainda, afirma a
proteção relativa à dignidade pessoal, quaisquer formas de escravatura e,
atos de violência com intenção de espalhar o terror. Resguarda direitos como
o de procurar segurança em outra parte do país, de sair do país, de procurar
asilo, de proteção contra o regresso forçado ou a reinstalação em qualquer
lugar onde a sua vida, segurança, liberdade e/ou saúde possam ser colocados
em risco. Por fim, assegura o direito de conhecer o destino e o paradeiro dos
seus familiares desaparecidos, de ter um padrão adequado de vida, de poder
usufruir de tratamentos médicos, de não ser privado de propriedade e de
bens e, de ter direito à educação (ACNUR, 1998, p. 3-6).
Na quarta seção, os princípios atingem à assistência humanitária, e
estabelecem que ela deve ser prestada em consonância com os princípios
da humanidade, da imparcialidade e sem nenhum tipo de discriminação.
Constitui como princípio o não desvio da assistência humanitária destinada aos deslocados internos e o respeito e a proteção dos transportes e
provisões das pessoas a cargo da assistência humanitária (ACNUR, 1998,
p. 7). Na última seção, é tratado dos princípios referentes ao regresso,
reinstalação e reintegração, os quais estabelecem o dever e a responsabilidade de fornecer condições e meios que permitam o regresso voluntário,
com segurança e dignidade dos deslocados internos às suas casas ou aos
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locais de residência habituais. E em caso de impossibilidade, que autoridades competentes possam fazer sua reinstalação voluntária em qualquer
outra parte do país, devendo esforçar-se para facilitar a reintegração das
pessoas regressadas ou reinstaladas que forem deslocados internos. Finalmente, na quinta seção é tratado da garantia, por parte das autoridades
competentes, de facilitar às organizações humanitárias internacionais e
aos demais apropriados, no exercício dos seus respectivos mandatos, o
acesso rápido e livre aos deslocados internos com o objetivo de auxiliar
eles no seu regresso ou reinstalação e reintegração (ACNUR, 1998, p. 7-8).
Outro documento existente é a Convenção da União Africana para a
Proteção e a Assistência de Deslocados Internos na África, que garante proteção e assistência legal a milhares de pessoas deslocadas dentro de seus
próprios países. A Convenção é o primeiro instrumento legal do mundo a
tratar sobre o assunto dos deslocados internos, de forma específica
(ACNUR, 2009c, s.p.).
O Brasil ainda não conta com nenhum aparato legislativo específico
para os casos de deslocamento interno devido a desastres ambientais, o que
acaba dificultando a resolução dos problemas que surgem após a ocorrência
desses desastres. Assim como, a assistência e reparação que devem ser feitas
as vítimas acabam se tornando mais morosas ou nem acontecendo.
Atualmente, no país não existe nenhum órgão público que seja responsável pela coleta de dados e que faça o acompanhamento dos
deslocamentos forçados, também não existem políticas públicas que possam fornecer proteção efetiva e compensações justas a essas pessoas
(FOLLY, 2018, p. 32).
Porém, os deslocados internos devido a desastres ambientais também
são sujeitos de direito, e assim, devem no mínimo poder usufruir das mesmas garantias e direitos que qualquer outro cidadão.
A Constituição Federal Brasileira, no caput do seu artigo 5º, determina que
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”
(BRASIL, 2017, s.p.).

Os direitos garantidos as pessoas, inseridos na Constituição Federal
de 1988 e em outras leis internas do Estado, aplicáveis a todos os cidadãos
civis brasileiros, obviamente, são aplicados aos deslocados internos, pois
apesar de serem obrigados a saírem de suas residências, não deixam de
ser considerados sujeitos de direito (CLARO, 2012, p. 64).
Conforme expõe Mazzuoli, “a Constituição Federal de 1988 foi o
marco fundamental para o processo da institucionalização dos direitos humanos no Brasil” (2017, p. 18). A aderência pelo Brasil aos instrumentos
regionais e internacionais de direitos humanos, confirmou os princípios
em que a Carta Magna foi fundamentada, garantindo os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. Os direitos
fundamentais resguardados pela atual constituição colocam o país como
um dos que possui o mais completo ordenamento jurídico em relação aos
direitos humanos.
Além de discorrer sobre a proteção ambiental em um capítulo inteiro
sobre meio ambiente (capítulo VI, do título “da ordem social”), a Constituição Federal de 1988 também possui outros artigos sobre essa matéria,
como é o caso do art. 23, inciso VI, que determina as competências da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo uma delas
a de “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas” (BRASIL, 1998, s.p.).
Em relação a direitos fundamentais, a Constituição Federal também é
categórica, elencando no seu art. 1º que o Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, e no seu art. 2º o objetivo de
promover o bem de todos. Quanto aos direitos sociais, o art. 6º deixa claro
que são considerados direitos sociais a saúde, a alimentação, a educação, a
moradia, a segurança, a assistência aos desamparados, entre outros
(BRASIL 1998, s.p.).
Portanto, pode-se constatar que existe o reconhecimento pela Constituição Federal do dever inerente ao Estado, de defesa e proteção dos
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direitos fundamentais e sociais dos indivíduos e da coletividade. Os principais deveres do Estado estão consolidados na Carta Magna, e objetivam
justamente garantir o respeito, a proteção e a promoção da dignidade a
sociedade, o que perpassa pela responsabilidade de possibilitar a realização de todos os direitos elencados no dispositivo constitucional, inclusive
cessando possíveis impedimentos que ocorram frente à sua efetivação.
Logo, a partir das obrigações e das responsabilidades expressas nos
dispositivos constitucionais, imerge a responsabilidade do Estado, tanto
em razão da sua ação quanto da sua omissão, frente aos danos ambientais
ocorridos no país, assim como sobre o dever de garantir assistência de urgência e a aplicabilidade dos direitos básicos as pessoas que são
prejudicadas por esses danos (FENSTERSEIFER, 2011, p. 333).
No entanto, mesmo os direitos fundamentais estando expressos na
Constituição Federal, não há descrição sob quais condições esses direitos serão garantidos em situação de desastres ambientais. Assim como, não existe
a descrição de como acontecerá o reassentamento das famílias que perderam
suas casas, disponibilização emergencial de auxílio financeiro, garantia de retorno a sua região quando cessado o fator do deslocamento forçado, entre
outros fatores de caráter específico dos deslocamentos forçados por desastres
ambientais. Além disso, os direitos fundamentais são normas de eficácia contida, ou seja, “são de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral,”
porque estão “sujeitos a restrições previstas ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia e aplicabilidade” (DA SILVA, 1982, p. 5).
Assim, devido a falta de descrição de como serão efetivados pelo Estado os direitos básicos aos deslocados internos e pelo caráter repentino
com que ocorrem os desastres ambientais, atingindo uma grande magnitude na maioria dos casos, é fundamental que o país constitua uma
resposta abrangente à crise de deslocamento forçado.
15.4 Conclusão
Conclui-se que, mesmo os deslocados internos por motivos de desastres ambientais tendo seus direitos básicos expressos na Constituição
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Federal de 1988, por serem sujeitos de direito como qualquer cidadão civil
brasileiro, não possuem nenhuma outra garantia que seja específica a situação que enfrentam. Ainda, apesar de elencados os direitos fundamentais na
Carta Magna, não há descrição de como serão efetivados esses direitos, o
que torna ainda mais complexa a aplicabilidade do que está somente escrito,
deixando assim brechas das quais o Estado aproveita para ser omisso.
Desta forma, é primordial que o Brasil estabeleça uma resposta
abrangente à crise de deslocamento forçado que assola o país. A aprovação
de uma lei federal estabelecendo uma definição clara de atingidos por desastres ambientais, os direitos e modalidades de compensação para
auxiliar as vítimas por diferentes causas e a estipulação de prazos para que
cada ato de restituição e reassentamento seja realizado, seria um marco
legal para a problemática de deslocamentos forçados no Brasil. Essa legislação teria ainda que, padronizar procedimentos, distribuir
responsabilidades e determinar uma divisão de tarefas específicas para os
órgãos governamentais. Ainda, teria que constar em seu texto, compromissos e atribuições por parte do setor privado, que devem ser exigidas e
efetivamente fiscalizadas pelo poder público.
A legislação criada deve estar acompanhada de recursos e políticas
públicas inovadoras, voltadas à sua implementação. Também é importante que as autoridades públicas brasileiras constituam um sistema
unificado de gerenciamento de informações, para colher e monitorar dados dos deslocamentos forçados que acontecem em território nacional.
As vítimas, precisam ter mais autonomia para negociar indenizações
e obter serviços adequados durante processos de realocação e reassentamento. Os órgãos da área social e de Direitos Humanos devem sempre
estar envolvidos, para garantir que as necessidades específicas dos diferentes grupos populacionais sejam respeitadas.
Salienta-se que, é fundamental a discussão de forma mais intensa sobre a criação de uma legislação específica, que aborde essa temática dos
deslocamentos forçados no Brasil por motivos de desastres ambientais, pelo
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fato de ser um problema transnacional, que impacta não só o país, mas também questões de cunho político, social, ambiental e econômico no mundo
todo. Sua criação e efetivação só será possível por meio de uma sensibilização de gestores públicos e da promoção de um diálogo interinstitucional, que
tenha como prioridade, a garantia dos direitos das pessoas deslocadas.
Se pretendeu com esse trabalho, permitir ao leitor visualizar uma pequena parte da complexidade que o tema sobre deslocados internos
ambientais envolve, e alertar sobre a urgência em superar as dificuldades
jurídicas lançadas a partir do debate. É óbvio que está longe de se chegar
a uma solução perfeita e acabada, mas é importante manter o tema em
destaque para que se busque o melhor caminho a ser seguido dentro do
conhecimento e condições existentes.
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