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PALAVRA DO PRESIDENTE

É com satisfação que entrego aos leitores da Revista Científica da ESA, a 3a. edição da obra. A minha alegria não está
restrita ao compromisso formal, mas ao fato de receber, por
onde ando e das pessoas com as quais abordo o tema, elogios ao trabalho e notícias do absoluto sucesso das edições
anteriores. Quem lê a Revista com vagar, pisando o terreno com paciência e em profundidade, recebe informações
e dados importantes; aprende, se atualiza. Mas quem a lê
com pressa, premido pelo tempo, pelas audiências, pelos
prazos de preparação das peças judiciais, também ganha
cultura nova. Mas, uns e outros, recebem praticidade. Sim,
porque os textos operam o delicado ambiente intelectual,
o campo do conhecimento, contudo são textos de utilidade
prática para o exercício do Direito. Nos dias presentes,
fazer uma Revista impressa já não é trabalho fácil. Fazê-la
com a qualidade e conteúdo que tem a Revista Científica
da ESA, é desafio maior ainda. Por isso, cumprimento o
Conselho Editorial e os Colaboradores da Revista pelo
sucesso. A obra é, sem dúvida, de excelência. Cria o debate
e oferece informações úteis. Isso tudo, numa época em que
as informações borbulham, nascem e chegam de todos os
cantos, confundem, desalinham e na verdade, desinformam. A Revista, pela qualidade, solidifica a presença da
Ordem dos Advogados na Barra da Tijuca.
Cordiais Saudações

Ricardo Menezes
Presidente
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APRESENTAÇÃO

A Revista de Direito da ESA Barra se consolidou e agora
apresentamos a terceira edição conforme nossa proposta
de edição trimestral. A recepção que a obra encontrou
junto ao mundo jurídico em todo o Brasil vem provocando
seu acesso em vários Estados brasileiros e recentemente
no exterior.
Recebemos diversas mensagens de incentivo e felicitações à revista, o que nos motiva a continuar a produzir
um material de qualidade e, por isso, agradecemos aos
nossos articulistas, nosso Conselho Editorial, composto
por profissionais de excelência, nossos colaboradores, e,
sobretudo, a Faculdade Internacional Signorelli pelo apoio
e patrocínio das edições.
Nesta edição apresentamos artigos sobre temas de grande
relevância para o mundo jurídico, como:
a) O Sistema de Certificação Digital Brasileiro;
b) Conexão Imprensa e o Judiciário – Aspectos fáticos e
jurídicos;
c) Ativismo Judicial e Jurisdição Constitucional;
d) A circularidade cultural.

Enfim, mais uma vez, estamos com o sentimento de missão cumprida, mas sempre com o objetivo e o desafio de
que cada edição possa superar a anterior - ao menos esse
é nosso desejo!
Obrigado

Dr. Claudio Carneiro
Diretor da ESA Barra
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O SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO
DIGITAL BRASILEIRO
Por Ana Amelia Menna Barreto de Castro Ferreira *

1. Introdução 2. Documento digital 2.1. Conceito 2.2. Validade jurídica
e eficácia probante. 2.3. Requisitos2.4. Assinatura digital 2.5. Certificação
digital 3. Criação do sistema de certificação digital brasileiro.
3.1 Histórico Legislativo da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-3.2. Medida Provisória nº 2.200/20013.3. Medida Provisória nº 2.2001/20013.4. Medida Provisória nº 2.200-2/2001 4. Ambiente Conceitual
Da Icp-Brasil 4.1. Estrutura Hierárquica 4.2. Autoridade Gestora de
Políticas 4.3. Autoridade Certificadora Raiz 4.4. Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação 4.5. Autoridade Certificadora 4.6. Autoridade
Registradora 4.7. Credenciamento e Política Tarifária 5. Eficácia Jurídica
Dos Certificados Digitais 5.1. Certificado Qualificado da ICP-Brasil e
Certificado Puro 6. Nova Ordem Legal A Partir Da Icp-Brasil.
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RESUMO

Análise do sistema nacional de certificação digital implantado pelo Poder Executivo Federal. A Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, criada pela
Medida Provisória 2.200, visa garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma
eletrônica. A certificação digital instituída pela ICP-Brasil
atribui validade e eficácia jurídica diferenciada aos certificados digitais emitidos por esta cadeia de certificação.
Palavras-chave: Certificação Digital. Sistema de Certificação Digital Brasileiro. Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileiras.
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ABSTRACT
The paper analyzes the national digital certification system implemented by
the Federal Administration. The Brazilian Public Key Infrastructure - ICP-Brasil was created by the Provisionary Measure Medida Provisória (an interim executive
act issued by the President in cases of urgency and relevance, which has the status of
law and should be submitted immediately to the appreciation of the National Congress)
number 2.200. The objective of the ICP-Brasil is to guarantee the authenticity, the
integrity, and the legal validity of the documents in electronic format. The digital
certification set up by ICP-Brasil attributes distinct legal validity and efficacy to
the digital certificates issued by this certification network.
Key words: Digital Certification. Brazilian Digital Certification System. Brazilian
Public Key Infrastructure.
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INTRODUÇÃO
A era digital inaugurou a chamada sociedade da informação, proporcionando
novas modalidades de transações comerciais, que vieram aprimorar conceitos da
atividade econômica.
As operações realizadas no ambiente eletrônico se traduzem em evolução da
forma tradicional de conclusão de atos jurídicos.
Em decorrência das características específicas do instrumento tecnológico
como meio para realização de transações comerciais, operou-se uma transformação
na modalidade de aproximação dos partícipes da sociedade em rede.
Os negócios jurídicos realizados através da plataforma digital encontram
novas aplicações no molde de concretização, dispensando a presença física das
partes, a fixação em suporte físico, possibilitando firmarem-se documentos assinados digitalmente.
Para o Direito na pós-modernidade, a insegurança jurídica dessa modalidade
de contratação decorre da imaterialidade, marcante característica do ambiente
eletrônico.
É certo que o Direito não pode permanecer estático frente ao desenvolvimento
tecnológico, e sua modernização é imprescindível para que se alcance segurança
jurídica nas relações mantidas na sociedade informatizada.
O presente estudo aborda o sistema de certificação digital implantado pelo
Poder Executivo Federal. A Medida Provisória 2.200/2001 criou a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira, a ICP-Brasil, com a finalidade de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.
Baseado em formato centralista e hierárquico, o sistema adota um modelo de
raiz única vinculado ao Poder Executivo e composto por um grupo de autoridades
que se submetem às diretrizes normatizadoras estabelecidas por um Comitê Gestor.
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1 DOCUMENTO DIGITAL
1.1 Conceito
O conceito de documento invariavelmente se vincula à sua exteriorização
física, ou seja, sua corporificação no suporte físico do papel vegetal.
A definição do termo é descrito no Dicionário Jurídico da Academia Brasileira
de Letras Jurídicas como “qualquer registro gráfico capaz de fazer prova do que
se alega”, sendo o documento escrito “aquele que é apresentado literalmente, ou
por meio de palavras escritas” (SIDOU, 2009).
Discorrendo sobre a classificação das provas, Theodoro Júnior (2003) afirma
que na forma documental tem-se o registro permanente e material em que se
gravou a manifestação da vontade.
O entrelaçamento com a representação material também se localiza no Novo
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1986), que o conceitua como
“declaração escrita, base de conhecimento, fixada materialmente e disposta de
modo que se possa utilizar para consulta, estudo, prova”, e no Minidicionário
Houaiss da Língua Portuguesa (2009), que o descreve como “declaração escrita”.
Apesar dos diversos registros sobre documento no ordenamento jurídico
brasileiro1, apenas o Código de Processo Penal apresenta sua conceituação no artigo 232: “Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis,
públicos ou particulares”.
Cabendo à doutrina a tarefa de explicitar seu significado, entende Pontes de
Miranda (1996, p. 357) que “o documento, como meio de prova, é toda coisa em
que se expressa por meio de sinais, o pensamento”, enquanto Santos (1997, p. 385)
declara que documento “é a coisa representativa de um fato e destinada a fixá-lo
de modo permanente e idôneo, reproduzindo-o em juízo”.
Como visto também a doutrina vincula o documento à existência de um
suporte corpóreo. Porém, o fato de um documento ser desprovido de materialidade não retira sua característica intrínseca, qual seja a existência e o registro de
determinado ato ou fato.
O que se convencionou denominar documento eletrônico, ou digital, origina-

1

Código Civil, arts. 212, II, 215, 219, 1.151 § 1º; Código Penal, artigos 297, 298, 304 e 305; Código de
Processo Civil, artigos 159, 202 §§1º e 2º, 283, 312, 355, 364 a 399, 861; Código de Processo Penal,
artigos 116; 135 § 1º, 145; 174 inciso II, 231 a 238 400, e 513.
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se de uma descrição, sendo representado por arquivo formado por uma sequência
de bits, ou código binário dependente de um programa de computador para ser
interpretado.
A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de
Arquivos conceitua documento digital como a informação registrada, codificada
em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional,2
e como sequência de bits elaborada mediante processamento eletrônico de dados,
destinada a reproduzir a manifestação de um pensamento ou fato.3
Castro (2001) assim interpreta o documento eletrônico:
Por documento entende-se a “coisa representativa de um fato” (Moacyr Amaral Santos). Nesta ideia, o termo “coisa” pode ser reputado
como fundamental ou essencial e indicativo, ou não, da presença
de algo material. O afastamento da materialidade por ser obtido
pela mitigação da forma, assumindo importância decisiva o aspecto
funcional do registro do fato. Por outro lado, a palavra em questão
pode ser tomada no sentido de “tudo o que existe” ou “realidade
absoluta” (por oposição à aparência, ou representação).
Assim, o documento eletrônico pode ser entendido como a representação de um fato concretizada por meio de um computador e
armazenado em formato específico (organização singular de bits e
bytes), capaz de ser traduzido ou apreendido pelos sentidos mediante
o emprego de programa (software) apropriado.4

Na percepção de Rover (2004), o documento digital é uma nova maneira de
registro de algum fato que difere substancialmente do tradicional papel.5
Marcacini (2002) entende o documento digital como “uma sequência de bits
que, captada pelos nossos sentidos com o uso de um computador e um software
específico, nos transmite uma informação”.6
Areno e Zuffo (2004, p. 423) afirmam que “enquanto nos documentos tradicionais que se utilizam do papel como registro fixo de um fato ou ato, é possível
compreender, pela simples leitura gráfica, representante da linguagem verbal, a
natureza do documento, a intenção dos seres emitentes da vontade e o alcance do
ato consignado no papel, nos documentos eletrônicos ou em meios magnéticos
2
3
4
5
6

Criada pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). Órgão vinculado ao Arquivo Nacional da
Casa Civil da Presidência da República. Glossário do Conselho Nacional de Arquivos.
ICP-Brasil Documento 15.
Artigo: O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral.
Artigo: Validade jurídica de documentos eletrônicos assinados com Infraestruturas diferentes da
ICP-Brasil.
Artigo O Documento eletrônico como meio de prova.
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é necessária a conversão da linguagem binária para nossa linguagem corrente” .
A ampliação do conceito de documento, liberando-o do meio físico onde se
registra a manifestação da vontade, foi desenhada por Silva (1991, p. 312):
Sempre que se faz alusão a documento, ou, em direito processual,
a prova documental, em geral se imagina que estas categorias de
direito probatório equivalham ao conceito de prova literal (littera,
a letra, aquilo que está escrito). O conceito de documento, todavia, é
bem mais amplo, abrangendo outras formas de representação além
das formas gráficas ou simplesmente literais.

Analisando a dificuldade da equiparação do documento eletrônico ao documento tradicional, o professor Greco (2000, p. 16) pondera: “estamos passando
dos átomos para os bits, onde a linguagem do documento é formada por um conjunto de simples dígitos binários, com a reprodução da mesma sequência de bits,
verificando profundas diferenças entre as características do mundo dos átomos,
cotejado com o mundo dos bits”.

1.2 Validade Jurídica e Eficácia Probante
Enquanto elemento essencial à existência do ato, a forma de exteriorização
da vontade mostra-se relevante tão somente nos casos expressamente exigidos
por lei (CC, art. 107), condicionando-se a validade do negócio jurídico à presença
de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma
prescrita ou não de defesa em lei (CC, art. 104).
Para que o ato se consubstancie – revelando o comportamento externo para
estabelecimento do negócio jurídico – a vontade se manifesta e se instrumentaliza
por meio da declaração (CC, arts. 265 e 347).
O reconhecimento legal do documento eletrônico se expressa no art. 225 do
Código Civil e no art. 383 do Código de Processo Civil, reconhecendo como meio
válido de prova qualquer reprodução eletrônica de fatos ou de coisas.
Em interpretação sistemática dos diplomas citados, o Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal aprovou os seguintes enunciados:
Enunciado 297: Art. 212. O documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo
e idôneo a apontar sua autoria, independentemente da tecnologia
empregada.
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Enunciado 298: Arts. 212 e 225. Os arquivos eletrônicos incluem-se no
conceito de “reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas”, do art.
225 do Código Civil, aos quais deve ser aplicado o regime jurídico
da prova documental.7

A eficácia probante do documento – seja este físico ou digital – se insere no
campo processual, como sustenta Costa (2001).8 O chamado documento eletrônico
puro, como apontado por Castro (2001), encontra dificuldades no campo probatório, posto ser desprovido de técnicas e requisitos de segurança capazes de atestar
e garantir sua autoria e integridade.9

1.3 Requisitos
Ausente a representação material, o documento produzido em meio eletrônico
se submete ao cumprimento de requisitos próprios ao meio no qual foi gerado
para que se revista de inquestionável valor jurídico e eficácia probante.
Tais atributos se relacionam à autenticidade, integridade, autenticação confidencialidade e disponibilidade.
O elemento da autenticidade refere-se à incolumidade do documento, devendo revelar a credibilidade de que é livre de adulterações ou qualquer outro
tipo de corrupção.10
A integridade deve assegurar a fidelidade do conteúdo do documento eletrônico. Atestando que o mesmo não sofreu alteração durante sua transferência
entre sistemas ou computadores, garante que a informação recebida possui idêntico conteúdo à enviada.11 Revela-se pela preservação do conteúdo informacional
– configuração da sequência de bits – visando garantir a impossibilidade de corrompimento do arquivo e de adulteração das informações contidas no documento.
O requisito da autenticação resulta do processo de confirmação da identidade
do autor, visando atribuir o elemento certeza quanto à autoria do documento eletrônico. O processo é executado por agentes de registro, como parte do processo de
aprovação de uma solicitação de certificado digital, por meio das documentações
apresentadas pelo solicitante e da confirmação dos dados da solicitação.12

7
8
9
10
11
12

IV Jornada de Direito Civil.
Artigo Validade jurídica e valor probante de documentos eletrônicos.
Artigo: O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral.
ICP-Brasil. Glossário.
Id.
ICP-Brasil. Glossário.
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No que tange à capacidade do agente, deve-se ressaltar que sua autenticação é pressuposto de validade do ato. Conforme acentuado por Greco (2000), “se
não é possível identificar com segurança o agente, não será possível aferir sua
capacidade jurídica. Em suma, a autenticidade é um elemento crítico no mundo
informatizado, pois, numa comunicação através de computador, temos contato
com a mensagem pura e com algo virtual, que é a ‘representação’ da pessoa e não
a própria pessoa” (GRECO, 2000, p. 31).
Pela confidencialidade preserva-se o sigilo das informações constantes do
arquivo, impedindo que terceiros estranhos à relação tenham acesso ao conteúdo
informacional; a disponibilidade assegura o acesso ao arquivo pelo usuário autorizado a qualquer tempo.
O doutrinador Castro (2001) aponta que a fixação do quadro regulamentador
da assinatura digital no Brasil suscitou um problema novo em relação à validade
jurídica do documento eletrônico, pois a Medida Provisória 2.200/2001 não trata
apenas da validade probatória do documento eletrônico, e sim da validade jurídica
do próprio documento em forma eletrônica. Assim, trata, embora com redação
deficiente, da validade ou eficácia probatória dos documentos eletrônicos.13
Em razão da inexistência de assinatura autógrafa e do suporte físico, observase a necessidade da presença de mecanismos de segurança a fim de que se atribua
ao documento gerado por meio eletrônico o devido valor probante.

1.4 Assinatura Digital
O Código Civil dispõe expressamente que apenas o instrumento particular
assinado prova as obrigações convencionais de qualquer valor (CC, art. 221), assim
como que somente as declarações constantes de documentos assinados presumemse verdadeiras em relação ao signatário (CC, art. 219).
Adjetivamente, o Código de Processo Civil refere-se textualmente ao documento: escrito e assinado (art. 368); reconhecimento da firma do signatário pelo
tabelião (art. 369); documento assinado pelo autor (art. 371); documento original
assinado pelo remetente (art. 374, parágrafo único), mencionando expressamente
sobre a assinatura nos arts. 164, 169, 417, 449, 458, 715, 764, 765, 825 e 843.

13

Artigo: O documento eletrônico e a assinatura digital. Uma visão geral.
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A assinatura autógrafa revela para o Direito a função indicativa de apontar o
autor do documento, a função declarativa do autor em relação ao conteúdo, assim
como a função probatória de sua manifestação da vontade.
Em vista da impossibilidade técnica da existência de assinatura autógrafa
no documento gerado por meio eletrônico, sua validade jurídica se condiciona ao
atendimento da exigência dirigida ao documento físico, qual seja, a possibilidade
de verificação de sua autoria.
A autoria do documento digital comprova-se por meio de um processo
tecnológico seguro de autenticação, capaz de garantir e apontar com segurança a
identificação do signatário, denominado assinatura digital.
Segundo a Lei Modelo de Comércio Eletrônico da Uncitral (Comissão das
Nações Unidas para o Direito Comercial), quando a lei requer a assinatura de uma
pessoa, esse requisito considerar-se-á preenchido no meio eletrônico se:
a) for utilizado algum método para identificar a pessoa e indicar sua aprovação para a informação contida na mensagem eletrônica e,
b) que tal método seja tão confiável quanto seja apropriado para os propósitos
para os quais a mensagem foi gerada ou comunicada.
(Art. 7º. Publicação da Associação das Nações Unidas. Brasil, 1996)
A ferramenta tecnológica da assinatura digital tem por finalidade jurídica
comprovar a autoria e validar a manifestação da vontade, associando um indivíduo
a uma declaração de vontade veiculada eletronicamente (MENKE, 2005, p. 42).
O professor Rorhmann (2005, p. 69 e 71) afirma que a assinatura digital é um
substituto eletrônico da assinatura manual, cuja implementação técnica se dá por
meio do par de chaves criptográficas, e sua segurança matemática, proporcionada
pela criptografia assimétrica, pode ser medida por sua adoção em diversos países,
inclusive o Brasil.
Marcacini (2002, p. 32) a define “como o resultado de uma operação matemática, utilizando algoritmos da criptografia assimétrica. Além de viável tecnicamente
e de confiabilidade garantida, pode ser obtida através da utilização de certificado
digital de assinatura, que confirma identidade do titular e autentica sua assinatura
eletrônica” (MARCACINI, 2002, p. 32).
Reconhecida pela Medida Provisória 2.200/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira, a assinatura digital disponibilizada pela ICP-Brasil
se utiliza de um processo de codificação e decodificação, consistente na aplicação
de modelo matemático de algoritmo criptográfico, baseado no conceito de chaves
e executado por um programa de computador. Com a inserção da chave cripto-
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gráfica, o arquivo enviado se torna ilegível, sendo necessário conhecer o algoritmo
de decifragem – a chave – para recuperação dos dados originais.
Esclarece Alexandre Veronese que a aplicação da técnica de criptografia
assimétrica visa garantir que a assinatura digital é realmente do remetente, funcionando o certificado como a própria assinatura digital (VERONESE, 2007, p. 330).14
A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira adota o padrão criptográfico
assimétrico, cujos algoritmos trabalham com duas chaves – pública e privada –
geradas simultaneamente e utilizadas, respectivamente, para cifrar e decifrar a
informação.
O titular da chave privada disponibiliza sua chave pública para que a informação se torne acessível ao destinatário da mensagem eletrônica. A chave
privada é de conhecimento exclusivo do titular da assinatura digital, cabendo-lhe
a responsabilidade por mantê-la em sigilo.15
O mecanismo concede segurança quanto à autoria e integridade do documento eletrônico, vinculando indissociavelmente a assinatura ao documento. Em
caso de tentativa de modificação do documento eletrônico, o certificado digital
informará a violação e não lhe conferirá autenticidade.
A chamada equivalência funcional – equiparação da assinatura manuscrita à
eletrônica – atribui presunção de veracidade às declarações de vontade realizadas
em ambiente virtual, desde que utilizada a assinatura digital obtida perante uma
das certificadoras credenciadas pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil
(MENKE, 2005, p. 136).

1.5 Certificação Digital
A certificação digital funciona como “um documento de identidade eletrônica
que armazena os dados pessoais de seu titular e associa essa identificação – nome
a atributos de uma pessoa – a uma chave pública” (MENKE, 2005, p. 49).
Tem por função básica possibilitar a comprovação da identidade do signatário
de um documento eletrônico, permitindo que o titular reconheça, indubitavelmente: seu período de vigência; o fato de não ter sido revogado; a inclusão de informação não verificada; a informação necessária para a verificação da assinatura; e
identificar claramente o emissor do certificado digital (LORENZETTI, 2004, p. 138).

14
15

Artigo: A política de certificação digital: Processos eletrônicos e a informatização judiciária.
ITI. Cartilha.
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O professor Rorhmann (2005, p. 76) salienta que “o certificado é a confirmação,
lançada por uma terceira parte, sobre chave pública de uma pessoa que assinou
digitalmente documentos eletrônicos” (RORHMANN, 2005, p. 76).
O certificado digital emitido pelo terceiro de confiança credenciado pela
ICP-Brasil – a Autoridade Certificadora – armazena a chave privada do usuário,
podendo se alocar no próprio computador ou em mídia portátil – smart card ou
token. As informações contidas nos certificados digitais são acessíveis por meio da
senha pessoal eleita pelo titular.
É necessário que o titular da chave privada disponibilize sua chave pública
para que a informação se torne acessível ao destinatário da mensagem eletrônica,
cabendo-lhe a responsabilidade por mantê-la em sigilo.16
Como salientado pelo professor Rezende (2009), a certificação serve apenas
para controlar o risco de identificação incorreta do titular de uma chave, que levaria à identificação incorreta do autor de documentos que o certificado valida.17

2 CRIAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO
DIGITAL BRASILEIRO
2.1 Medida Provisória nº 2.200/2001
A Medida Provisória 2.200 criou a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica
de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações
eletrônicas seguras.
Definida como um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos a ser implementado pelas organizações governamentais e privadas do Brasil, declarava ter
por objetivo estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema
de certificação digital baseado em chave pública, considerando para todos os fins
legais, documentos públicos ou particulares, os documentos eletrônicos tratados
pela Medida Provisória.

16
17

ITI. Cartilha.
Artigo sobre a criação da ICP-Brasil.
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O modelo centralista e hierárquico compunha-se por uma Autoridade
Gestora de Políticas e por uma cadeia de autoridades certificadoras: Autoridade
Certificadora Raiz (AC-Raiz), Autoridades Certificadoras (AC) e Autoridades de
Registro (AR).
A Autoridade Gestora de Políticas – exercida pelo Comitê Gestor da ICP
-Brasil e vinculado à Casa Civil da Presidência da República – era composta por
11 membros, sendo quatro representantes da sociedade civil e setores interessados
e sete representantes governamentais.
O Comitê Gestor recebia assessoramento e apoio técnico do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc), órgão
que integrava a estrutura do Departamento de Tecnologia da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin).18
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, vinculado ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, desempenhava as funções de Autoridade Certificadora
Raiz da ICP-Brasil.
Poderiam ser licenciados como AC e AR os órgãos e entidades públicas, assim
como as pessoas jurídicas de direito privado.
Costa e Marcacini (2002), assim se posicionaram a época em relação à MP 2.200:
Não se trata, como se pode perceber, de conferir ao dito Comitê tão
somente a atribuição de regulamentar aspectos técnicos. Os poderes
atribuídos pela medida provisória implicam em delegar ao Comitê
função tipicamente legislativa, estabelecendo os elementos formais
de validação do ato jurídico. É de se duvidar, por isso, da constitucionalidade da referida MP 2.200.
[...]
Destaque-se que as legislações europeias que criaram alguma entidade credenciadora central diferem diametralmente do texto desta
MP, vez que, definindo na lei a forma de certificação, requisitos e
responsabilidade da certificadora, atribuem a esta entidade central
tão somente funções administrativas, fiscalizadoras, jamais funções
normativas; ademais, o credenciamento é opcional, podendo a entidade certificadora particular atuar sem este “alvará”.19

18
19

CEPESC. Órgão criado em 1982 para sanar a deficiência do Brasil em salvaguardar o sigilo das
transmissões oficiais, há duas décadas trabalhava na elaboração de algoritmos e protocolos de
segurança criptográfica para emprego em diversas organizações do Governo Federal.
Respectivamente presidente da Comissão de Informática do Conselho Federal da OAB e vice-presidente da Comissão Especial de Informática Jurídica. Artigo O apagão do comércio eletrônico
no Brasil.
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2.2 Medida Provisória nº 2.200-1/2001
Menos de um mês após a edição da MP 2.200 o Poder Executivo Federal a
reeditou trazendo diversas modificações substantivas no texto original, apesar de
manter o combatido apoio técnico do Cepesc.
Foi acrescido mais um representante (art. 3º) da sociedade civil e dos setores
interessados no Comitê Gestor, e mantidos os sete relacionados ao Governo.
Passou a admitir a contratação de serviços de terceiros pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI (art. 7º, parágrafo único), estipulando a
possibilidade de requisição de servidores e autorizando o Ministério da Ciência e
Tecnologia a custear despesas relativas à remoção de servidores (art. 14).
Incluiu a previsão de que o par de chaves criptográficas passaria a ser gerado
sempre pelo próprio titular, sendo a chave privada de assinatura de seu exclusivo controle, uso e conhecimento (art. 8º, parágrafo único), vedando a qualquer
AC certificar em nível diverso do imediatamente subsequente ao seu (Art. 11: a
natureza sigilosa não foi explicitada da mesma maneira para a chave privada de
sigilo, usada para comunicação reservada).
O destaque mais significativo adveio pela inclusão de dois novos parágrafos
ao art. 12, passando a atribuir presunção de veracidade à certificação disponibilizada pela ICP-Brasil e a admitir a certificação baseada em certificados não governamentais atribuindo-lhe validade jurídica condicionada à vontade das partes:
Art. 12. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para
todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta
Medida Provisória.
§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos
signatários, na forma do art.131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro
de 1916 – Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro
meio de comprovação da autoria e integridade de documentos
em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não
emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como
válido ou aceito pela pessoa a quem for aposto o documento.
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2.3 Medida Provisória nº 2.200-2/2001
Pela terceira vez consecutiva, o Governo Federal volta a promover alterações
no texto original da MP 2.200, inserindo modificações cosméticas, apesar da forte
reação dos setores envolvidos e da sociedade civil.
Expurgou-se a previsão de assessoria e apoio técnico prestado pelo Cepesc
(art. 4º da MP 2.200-01) permitindo a possibilidade de delegação de atribuições
pelo Comitê Gestor à AC-Raiz (art. 4º, VIII, § único) para exercer outras atividades
que lhe forem atribuídas pela Autoridade Gestora de Políticas (art. 5º, in fine).
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação transformou-se em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, transferindo
o Poder Executivo seus acervos técnico e patrimonial e remanejando ao órgão
a dotação orçamentária antes consignada ao Ministério da Ciência e Tecnologia
(arts. 12, 15 e 17).
Contudo, permaneceu inalterada a previsão de responsabilidade do ITI
em exercer a Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil, cabendo-lhe também
desempenhar atividades de fiscalização, aplicar sanções e penalidades na forma
da lei (art. 14).
Segundo Reinaldo Filho (2005),20 a MP 2.200-2 consagrou texto normativo de
escopo restrito, limitando-se, em linhas gerais, a estabelecer estrutura administrativa adequada à prestação satisfatória desses serviços.

3 AMBIENTE CONCEITUAL DA ICP-BRASIL
3.1 Estrutura Hierárquica
A estrutura hierárquica de uma Infraestrutura de Chaves Públicas é constituída por entidades, ou autoridades, que compõem seu elo hierárquico vinculada
a uma autoridade central, que a comanda.
Rohrmann (2005, p. 74) comenta o conceito de autoridade de certificação
trazido pelo professor norte-americano Michael Froomkin: “uma autoridade de
certificação (CA) é um órgão, público ou privado, que procura atender a neces-

20

Artigo: A ICP-Brasil e os poderes regulatórios do ITI e do CG.
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sidade de uma terceira parte de confiança no comércio eletrônico, fornecendo
certificados digitais que atestam algum fato acerca do objeto do certificado”
(ROHRMANN, 2005, p. 74).
Demócrito Reinaldo Filho define uma Infraestrutura de Chaves Públicas
como “um conjunto de regimes normativos, procedimentos, padrões e formatos técnicos que viabilizam o uso em escala da criptografia de chaves públicas;
constitui um modelo formado por autoridades certificadoras responsáveis pela
geração e gerenciamento de chaves e certificados públicos, utilizados para garantir
a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos e transações
eletrônicas”.21
O professor Rezende (2009) considera que:
uma infraestrutura de chaves públicas não é apenas uma Lei. É
um conjunto de regimes normativos, procedimentos, padrões de
formatos, algoritmos e protocolos digitais, e, finalmente, implementações de softwares e serviços que disponibilizam e/ou viabilizam
o uso interoperável e escalável da criptografia assimétrica em rede
digital aberta, compatíveis com tais padrões. O desafio de quem
planeja e implementa uma ICP é manter interoperabilidade e eficácia normativa diante dos obstáculos apresentados pelo requisito
de escalabilidade.22

Para o Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação,
Martini (2007), a ICP-Brasil é um sistema de confiança, que assume certos critérios que se pretendem objetivos: tem como base modelos de auditoria e padrões
abertos, estabelecendo regras públicas mantidas por Comitês. Trata-se, portanto,
de um sistema de confiança com seus componentes sistêmicos essenciais, ladeado
por um subsistema de segurança física e lógica bastante exigente e rigoroso para
ambientes computacionais.23
A estrutura hierárquica da ICP-Brasil é determinada pela MP 2200-2/2001,
que instituiu e estabeleceu as competências de cada tipo de entidade na estrutura.
A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira se baseia no formato hierárquico, centralizado no modelo de raiz única. A autoridade certificadora raiz figura
no topo da estrutura e autoriza a emissão de certificadores pelas entidades que
integram sua Infraestrutura.
Integra a estrutura hierárquica da ICP-Brasil o grupo constituído pelas
seguintes Autoridades: Gestora de Políticas, Certificadora Raiz, Certificadoras e
Registradoras.

21
22
23

Artigo: A ICP-Brasil e os poderes regulatórios do ITI e do CG.
Artigo Privacidade e riscos num mundo de chaves públicas.
Notas para um estudo da ICP-Brasil.
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Em todos os níveis da cadeia de certificação, as Autoridades se submetem às
diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor.
A AC-Raiz centraliza o processo de confiança que se estende às autoridades
certificadoras que compõem sua cadeia, em decorrência da confiança depositada
em seu processo de certificação.
De acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, foram previstos
três níveis nessa arquitetura: o nível de gestão, de credenciamento e de operação,
com entidades e funções específicas previstas para cada um deles.
O nível de gestão contempla a gestão geral e a normalização da ICP-Brasil.
O nível de credenciamento contempla a conformidade dos métodos e processos a serem utilizados pelas instituições operacionais do sistema, com base nos
regulamentos e normas preestabelecidos.
Finalmente, o nível de operação executa atividades de registro, certificação
e guarda de documentos do usuário final, para emissão do respectivo certificado
digital.24
A atuação de cada uma dessas entidades é embasada por regulamentos,
normas e padrões específicos, necessários e suficientes para a integração das instituições, apresentando condições adequadas de confiabilidade técnica de gestão
e operação.

3.2 Autoridade Gestora de Políticas
A Autoridade Gestora de Políticas e da cadeia de autoridades certificadoras é
exercida pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil (CG, instituído pela Medida Provisória
2.200-2/2001, regulamentado pelo Decreto 6.605/2008). Todas as deliberações do
CG devem ser aprovadas por meio de resoluções.
Vinculado à Casa Civil da Presidência da República, tem por atribuição
estabelecer a política e normas técnicas para credenciamento das autoridades
certificadoras e registradoras, em todos os níveis da cadeia de certificação (art. 4º
e incisos). Controla a execução das políticas públicas relacionadas à ICP-Brasil,
inclusive nos aspectos de normatização e nos procedimentos administrativos,
técnicos, jurídicos e de segurança, que formam a cadeia de confiança da ICP-Brasil.
Os membros do Comitê são designados pelo Presidente da República, sendo
24

Documento Ambiente Conceitual da ICP.
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sua participação não remunerada à vista do caráter de relevante interesse público.
A participação híbrida do CG contabiliza sete representantes de áreas estratégicas do Governo e cinco representantes da sociedade civil e setores interessados,
a saber:
a) Casa Civil da Presidência da República;
b) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
c) Ministério da Justiça;
d) Ministério da Fazenda;
e) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
g) Ministério da Ciência e Tecnologia;
h) Federação Brasileira de Bancos – Febraban;
i) Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico – camara-e.net;
j) Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe;
l) Sociedade Brasileira de Computação – SBC;
m) Associação Brasileira de Empresas de Processamento de
Dados Estaduais (Abep).25
Em caráter permanente, podem ser convidados para participar das reuniões
dois representantes indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, sem direito a voto.
A coordenação do Comitê Gestor é exercida por representante da Casa Civil
da Presidência da República, cabendo à Comissão Técnica Executiva, integrada
por um representante indicado por cada membro do CG, assistir e dar suporte
técnico ao Comitê Gestor.26

3.3 Autoridade Certificadora Raiz
A Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil é a primeira autoridade da
cadeia de certificação, sendo a executora das Políticas de Certificados e normas
técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil (MP 2.2002/2001, art. 5º).
De acordo com a MP 2.200-2 compete à AC-Raiz emitir, expedir, distribuir,
revogar e gerenciar os certificados de Autoridades do nível imediatamente sub25
26

ITI. Composição do CG .
Resolução 63/2009. Aprova o Regimento Interno do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira.
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sequente ao seu; gerenciar a lista de certificados emitidos, revogados e vencidos
e executar a fiscalização e auditoria das Autoridades Certificadoras, Autoridades
Registradoras e prestadores de serviço habilitados na ICP-Brasil. Com a finalidade de verificar se as Autoridades Certificadoras atuam em conformidade com
as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor, cabe-lhe ainda
fiscalizar, auditar, aplicar sanções e penalidades às Autoridades Certificadoras e
Registradoras.

3.4 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) exerce a função de
Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz) da ICP-Brasil
Transformado em autarquia federal, vinculado à Casa Civil da Presidência da
República, o ITI é responsável pela execução das políticas de certificados e normas
técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor para o credenciamento das
Autoridades Certificadoras e Registradoras. Compete-lhe a atividade de fiscalização e poderes para aplicar sanções e penalidades às autoridades integrantes da
cadeia de confiança da ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001, arts. 12 a 15).
Cabe-lhe, também, editar instruções normativas para suplementar as Resoluções do Comitê Gestor, na medida que se fazem necessárias.

3.5 Autoridade Certificadora
Uma Autoridade Certificadora (AC) é uma entidade, pública ou privada,
subordinada à hierarquia da ICP-Brasil, subdividida em dois níveis (primeiro e
segundo).
Consideram-se Autoridades Certificadoras de primeiro nível as que se
vinculam diretamente à AC-Raiz; as de segundo nível são aquelas que emitem
certificados posteriores ao primeiro nível.
As Autoridades Certificadoras de primeiro nível têm como função primordial a responsabilidade de emitir certificados digitais vinculando pares de chaves
criptográficas ao respectivo titular, após receber credenciamento pela AC-Raiz.
Detém competência para expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados digitais, cabendo-lhe a divulgação aos usuários das listas de certificados
revogados e a manutenção do registro de suas operações, sempre em observância
com as práticas definidas na Declaração de Práticas de Certificação (DPC).
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Obriga-se a elaborar e divulgar a Política de Segurança, a Declaração de
Práticas de Certificação e a Política de Certificados, e se sujeita a auditoria anual
obrigatória (MP 2.200-2/2001, art. 6º).
Deve, ainda, estabelecer e fazer cumprir - pelas Autoridades Registradoras a
ela vinculadas - as políticas de segurança necessárias para garantir a autenticidade
da identificação feita.
Observa-se que, além de atender aos requisitos técnicos, a AC tem a obrigação da transparência em suas atividades, seja para garantir segurança, a medida
que o usuário tem conhecimento dos certificados revogados, seja para consulta a
operações já realizadas.27

3.6 Autoridade Registradora
Podem se credenciar como Autoridade Registradora (AR) os órgãos e entidades públicos e as pessoas jurídicas de direito privado, ficando responsáveis pela
interface do sistema ICP-Brasil, atuando como elo de ligação entre o usuário e a
Autoridade Certificadora.
Compete às Autoridades Registradoras – obrigatoriamente vinculadas a uma
determinada AC – identificar e cadastrar usuários presencialmente, submetendo
a solicitação de certificado do interessado à AC à qual se subordinam.
A Autoridade Registradora tem por atribuição o recebimento, validação,
encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais
às AC e identificação, de forma presencial, de seus solicitantes. É responsabilidade
da AR manter registros de suas operações (MP 2.200-2/2001, arts. 7º e 8º).

3.7 Credenciamento e Política Tarifária
Concede-se o licenciamento para operar como AC ou AR a órgãos e entidades públicos, assim como a pessoas jurídicas de direito privado, que mantenham
instalações no território nacional.28
As entidades credenciadas como prestadoras de serviço de certificação se
obrigam ao cumprimento de um conjunto de diretrizes de segurança definidos
pela ICP-Brasil, como instrumentos garantidores de segurança e confiabilidade
de todas as operações praticadas pela cadeia de certificação.
27
28

Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Documento Ambiente Conceitual da ICP.
ITI. Critérios e Procedimento de Credenciamento das Entidades Integrantes da ICP-Brasil.
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Sujeitam-se a observância de regras e procedimentos de credenciamento constantes das detalhadas exigências previstas na política de segurança da ICP-Brasil,
submetendo-se à auditoria e fiscalização com a finalidade de se apurar a efetiva
satisfação de todas as normas técnicas e diretrizes emanadas pelo Comitê Gestor.
Subordinadas a um rigoroso processo de credenciamento, devem as Autoridades cumprir as práticas de certificação previamente estipuladas, requisitos
técnicos para preservação de ambiente seguro – em nível físico, lógico, humano – e
de proteção de recursos criptográficos.
Como salientado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, “para a
ação de credenciamento, deve ser atendido um conjunto de requisitos comuns
às ACs e ARs, no que tange à personalidade jurídica, de qualificação econômicofinanceira e de atendimento aos requisitos técnicos determinados pela ICP-Brasil.
Adicionalmente, as ACs devem apresentar pelo menos uma candidata à AR, a
relação de candidatos a prestadores de serviço de suporte, contratar seguro de
responsabilidade civil para os serviços de certificação digital e de registro e, principalmente ter todas as suas instalações em território nacional”.29
As diretrizes da política tarifária da AC-Raiz dispõem que a emissão de certificados pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil para as Autoridades
Certificadoras que lhe são diretamente vinculadas, constitui serviço a ser prestado
mediante a cobrança de tarifa.30
O valor da tarifa foi estabelecido em R$ 500.000,00 para emissão do primeiro
certificado de uma Autoridade Certificadora diretamente vinculada à AC-Raiz –
AC de primeiro nível.
Para a emissão de certificados posteriores ao primeiro – AC de segundo nível
– é necessário o desembolso de R$ 100.000,00.
Paralelamente, também incide a cobrança de tarifa de R$ 50.000,00 à auditoria
pré-operacional para credenciamento de uma Autoridade de Carimbo do Tempo
na ICP-Brasil.
As Autoridades Certificadoras devem ainda apresentar apólice de contrato
de seguro de cobertura de responsabilidade civil decorrente das atividades de
certificação digital e de registro, com cobertura suficiente e compatível com o risco
da atividade (Item 2.2.2.3.3., b, da Resolução CG 47/2007).
A Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios estão dispensadas do pagamento dessas tarifas (Resolução n° 52/2008.
Altera os critérios e procedimentos para credenciamento das entidades integrantes
da ICP-Brasil).
29
30

Documento Ambiente Conceitual da ICP.
Resolução n° 55/2008. Aprova a versão 3.0 das diretrizes da política tarifária da Autoridade
Certificadora Raiz da ICP-Brasil.
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4. EFICÁCIA JURÍDICA DOS CERTIFICADOS DIGITAIS
4.1 Certificado Qualificado e Certificado Puro
A MP 2.200 elegeu um regime dual relativo ao valor jurídico e probante das
assinaturas digitais.
O emprego da assinatura eletrônica avançada resulta na segurança de associação inequívoca a seu titular, baseada em certificado qualificado válido à época
de sua aposição, vinculada ao documento eletrônico ao qual se refere. Dessa forma,
objetiva garantir que qualquer alteração subsequente no conteúdo do documento
seja plenamente detectável.
O credenciamento de um prestador de serviços de certificação na ICP-Brasil
importa na atribuição do selo de qualidade que o autoriza a fazer uso desta designação (prestador de serviços de certificação credenciado). Tal atributo resulta
da confiança de que os serviços de certificação foram testados, auditados, fiscalizados e aprovados técnica e operacionalmente, presumindo-se que sejam seguros
e confiáveis (Exposição de Motivos 53/2002, item 9 do Projeto de Lei 7.316/2002).
Buscando referência no direito comparado, o professor Rohrmann (2005,
p. 68) assinala que, na Alemanha, a assinatura digital significa um selo afixado
aos dados digitais.
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidas com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil,
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei
3.071/1916 (Art. 10, § 1º).
Logo, apenas a certificação disponibilizada pela ICP-Brasil concede a chamada equivalência funcional à assinatura manuscrita, atribuindo uma presunção de
veracidade às declarações de vontade realizadas em ambiente virtual, diante da
utilização de assinatura digital obtida perante uma das certificadoras credenciadas
pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil (MENKE, 2005, p. 136).
Portanto, as declarações de vontade expressas em documentos eletrônicos
que se utilizam dos certificados qualificados disponibilizados pela ICP-Brasil
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, gozam da presunção de
validade oponível erga omnes.
Aplicado o princípio da autonomia da vontade, concede-se a liberdade de
eleição de outros métodos de comprovação de autoria e integridade de documentos
em forma eletrônica. Os certificados digitais particulares, emitidos por empresas
não credenciadas junto à ICP-Brasil, têm sua eficácia condicionada à admissão
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pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for aposto o documento
(art. 10, § 2º).
Admitida a possibilidade de utilização de outros métodos de comprovação
de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, o professor Aires
José Rover registra que tal permissão se sustenta pelas normas do direito civil, que
determinam a liberdade de contratação e de forma dos atos e negócios jurídicos,
passando a ser reconhecidos pelo ordenamento jurídico.31
Assim, tem-se de um lado a assinatura avançada que produz, por força de
lei, os mesmos efeitos jurídicos da assinatura manuscrita e, de outro, a assinatura
certificada por particular. Apesar de não se recusar seu valor jurídico e probante,
esta última se condiciona à admissão pelas partes como válida ou aceita pela
pessoa a quem foi aposta.
No I Fórum sobre Segurança, Privacidade e Certificação Digital realizado
pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o advogado Marcos da Costa
abordou a questão da eficácia jurídica diferenciada dos documentos emitidos por
uma autoridade pública e uma empresa privada, concluindo que:
se a certificadora for privada o certificado por ela emitido será um
documento privado; se pública, público será o certificado.32
O ônus da prova em caso de impugnação de um documento privado
pertence a quem produziu a prova documental, enquanto que sendo
documento público o ônus se reverte, cabendo a prova a quem o
impugnar.

O professor Rezende (2009) entende como uma forma de asfixia a decretação de validade jurídica apenas daquelas assinaturas cujas chaves verificadoras
exibam certificação credenciada.33 Ele comenta sobre a MP 2.200-2 e os riscos da
segurança jurídica da ICP-Brasil:
A discussão jurídica sobre a ICP-Brasil começa pelo direito natural de fazê-lo.
A MP 2200-2 está dizendo que só a AC Raiz tem o direito natural de apresentar-se
a si mesma, para os que transitam por um novo portão por ela aberto, separando o
mundo virtual do mundo jurídico. A saber, o portão da presunção de veracidade
de documentos eletrônicos.
Consequentemente, só ela tem o direito de apresentar aqueles que vão poder
apresentar, com presunção de veracidade, os que transitam por este portão. Ela
pode desta forma, instituir, neste portão, o pedágio que quiser. A MP 2200-2 vai

31
32
33

Artigo: Validade jurídica de documentos eletrônicos assinados com Infraestruturas diferentes da
ICP-Brasil.
Artigo Validade jurídica e valor probante de documentos eletrônicos.
Artigo: Totalitarismo Digital.
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além e cria, com sua estrutura de certificação em árvore (estrutura erroneamente
denominada “cadeia” no artigo 2º), um regime de castas para esta nova “etiqueta
social”, com a Acarais no papel de soberano supremo e o comitê gestor como
guardião do regime: Quem se apresentar por meio desta hierarquia é presumido
verdadeiro, cabendo a quem duvidar o ônus da prova, ao reverso para os párias.34

5 NOVA ORDEM LEGAL A PARTIR DA ICP-BRASIL
A partir da concretização da ICP-Brasil, os diplomas legais vêm paulatinamente se renovando em relação às relações jurídicas vivenciadas na chamada
sociedade da informação, passando a incorporar comandos específicos no que
tange aos meios eletrônicos, conforme será exposto a seguir.
Nesse processo de atualização destaca-se o art. 225 do Código Civil passando
a admitir que “as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos
ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos,
não lhes impugnar a exatidão”.
A Lei 11.280/2006 inseriu um parágrafo único ao art. 154 do Código de Processo Civil, passando a estabelecer que “os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por
meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas – ICP-Brasil”.
Completando o ciclo de sedimentação legal da ICP-Brasil, a Lei 11.419/2006
incorpora os meios eletrônicos no âmbito interno do Poder Judiciário para dispor sobre a informatização do processo judicial, aplicada indistintamente aos
processos civil, penal, trabalhista e aos juizados especiais em qualquer grau de
jurisdição (art. 1º, § 1º).
O texto legal prevê como indispensável à prática de todos os atos processuais
(art. 2º, art. 4º, § 1º, art. 8º, § único) a utilização de assinatura digital, condicionada
à aceitação exclusiva de certificados gerados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (arts. 1º, § 2º, a; 4º, § 1º; CPC art. 38, § único, art. 154,
§ único, art. 202, § 3º).
Para tanto, o documento produzido eletronicamente que se revista das garantias de origem e identificação do signatário (art. 11) receberá a equivalência de
documento original para fins de prova judicial.

34

Artigo: Desequilíbrios Jurídicos com a ICP-Brasil.
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RESUMO

O

O presente tema enlaça a imprensa e o judiciário, nas
questões pontuais do Amplo Direito de Defesa, Direito de
Resposta e a Liberdade de Imprensa, bem como da liberdade do magistrado nas suas decisões. Trago aqui nuance
da comunicação, veiculo de massa e a transparência dos
atos praticados nos tribunais, apontando a linha tênue
entre dois dos mais importantes poderes da República, o
público que é o judiciário, e o Quarto Poder, a Imprensa,
privado. Esses dois institutos estão acoplados dentro do
regime democrático, direito, segurança, e o da não violação do direito, da imagem e da pessoa humana. Observo
conforme se pode depreender no texto, que esses segmentos, primam pelo respeito à dignidade e a cidadania.
Finalizando que nunca mais o ofendido, ou o prejudicado
numa ação judicial mal conduzida pelo juízo, restabelece
o status anterior, mesmo que sejam esses, cobertos por
indenizações, mas a honra jamais será comprada, de volta
de onde foi atirada. Daí as razões apresentadas.
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ABSTRACT
This theme connects the press and judiciary, in the specific issues the Comprehensive Protection Law, Right of Reply and Press Freedom and Freedom of the
magistrate in their decisions. Here I bring nuance communications, vehicle mass
and transparency of actions taken in the courts, pointing the fine line between two
of the most important branches of government, the public is that the judiciary and
the fourth estate, the press, private. These two institutes are engaged in the democratic system, law, security, and non-infringement of the right, the image and the
human person. I watch as can be seen in the text, these segments are conspicuous
by respect for the dignity and citizenship. Finishing ever more offended or harmed
in a lawsuit by misguided judgment restores the previous status, even if they are
such, covered by the indemnity, but the honor will never be bought, back where
it was thrown. Hence the reasons given here.
Este tema se conecta a la prensa y el poder judicial, en los temas específicos
de la Ley de Protección Integral, Derecho de Réplica y la libertad de prensa y la
libertad del juez en sus decisiones. Aquí les traigo Nuance Communications, la
masa del vehículo y la transparencia de las medidas adoptadas en los tribunales,
que señala la fina línea entre dos de las más importantes ramas de gobierno, el
público es que el poder judicial y el cuarto poder, la prensa privada. Estos dos
institutos están comprometidos en el sistema democrático, el derecho, la seguridad y la no violación de la derecha, la imagen y la persona humana. Veo como se
puede ver en el texto, estos segmentos son visibles por el respeto a la dignidad
y la ciudadanía. Acabado cada vez más ofendido o perjudicado en un juicio por
el juicio erróneo restaura el estado anterior, incluso si son tales, cubierto por la
indemnización, pero el honor no se puede comprar, el lugar que le fue arrojada.
De ahí el motivo.
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INTRODUÇAO
Alguns aspectos diretos estreitam as relações mídia e judiciário, estabelecendo
uma conexão, que vem ganhando densidade, não apenas pela divulgação dos fatos
outrora encastelados no judiciário brasileiro, e que hoje rompe muros, a partir das
sessões a TV a Cabo dos tribunais superiores, tendo seu canal de mídia, uma gama
de programas que informam diariamente a sociedade dos fatos que ocorrem neste
segmento. Mas outros assuntos e acontecimentos são invisíveis para a sociedade, é
quando entra a imprensa, que extrai das entranhas do judiciário informações até
então desconhecidas, para ganhar o furor das ruas e causar indignação publica, ao
traçar perfis, de julgadores, e dissimuladas situações e transmitir dados até então
guardados em segredo pelos membros do judiciário.
Ao que tudo indica, temos aqui um paradoxo, que entrelaça dois dos mais
importantes poderes da República, o público que é o judiciário, e o Quarto Poder, a
Imprensa, privado, de enorme poderio, daí serem importantes nossas observações
a partir da ótica do direito. Nascem neste universo de força, dois institutos que
perfilam ao lado do regime democrático, e no campo de direito, o da segurança,
da não violação do direito, da imagem e da pessoa humana. Da mesma forma que
se atira ao vento papéis picados, e não se consegue recolhe-los. A decisão judicial
com dolo, feita sem o caráter do respeito à dignidade e a cidadania, nunca mais
restabelece o status anterior, mesmo que sejam esses, cobertos por indenizações,
mas a honra jamais será comprada, de volta de onde foi atirada. Digamos que a
justiça julga, pune e faz o seu papel de Estado, já a imprensa, noticia, pune, e faz
seu papel de veiculo de informação, estão aqui dois visíveis institutos de poder,
que necessitam de maior controle, sem com tudo, esvaziar o poder de julgar, e
menos ainda censurar a informação.
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O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa é assegurado pelo
artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, mas pode ser definido
também pela expressão audiatur et altera pars, que significa “ouçase também a outra parte”. É um corolário do princípio do devido
processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a
utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. No
meio processual, especificamente na esfera do direito probatório,
ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer
a produção de provas e de participarem de sua realização, assim
como também de se pronunciarem a respeito de seu resultado
(PAÚL, 2009) 1.
Abrange qualquer tipo de processo ou procedimento, judicial, extrajudicial, administrativo, de vínculo laboral, associativo ou comercial,
garantindo a qualquer parte que possa ser afetada por uma decisão
de órgão superior (judiciário, patrão, chefe, diretor, presidente de
associações, etc).
Tanto a ampla defesa como o contraditório deve estar presente em
qualquer forma de acusação, mesmo que esta não seja formal, ou
seja, quando ainda não houver inquérito instaurado, o acusado
possui o direito de se defender ou de ser defendido pelos meios
legais, vale observar que se este não possuir advogado, o Estado
deverá nomear defensor público para que não se configure violação
dos direitos subjetivos daquele a quem se imputa a autoria do crime
(ANDRADE, 2007) 2
Como uma de suas principais características encontramos a valoração da igualdade, as provas, as argumentações e oportunidades que
as partes têm a oferecer. Portanto, nesta dialética em que uma parte
se contrapõe à outra na presença de um juízo far-se-á a fundamentação de forma imparcial no processo. No Brasil são uns dos pilares
preponderantes durante as fases processuais. Isso se deu a partir de
uma valoração aplicada aos princípios de proteção à tutela jurisdicional do homem, o que imprimiu uma preocupação no constituinte
em especificar e positivar o contraditório e demais princípios na
Constituição Cidadã de 1988. A proteção dos direitos individuais
tomou, portanto, um novo rumo em direção à sua efetivação e justiça
social. Destaca-se também a importância do Estado Democrático de
Direito, representado pelo juiz ou juízo, como mediador e garantidor
de tais direitos sociais. O juiz assume para si, por meio de provas e
contraprovas a motivação de proferir a melhor sentença possível.
O contraditório lhe dá essa possibilidade de convicção, segurança e
imparcialidade quanto á sua decisão (LEITE, 2010) 3

Não vamos esgotar aqui, os argumentos que circundam a decisões judiciais,
eis que estamos exatamente atacando o eixo da questão que é o da liberdade do
julgador e a liberdade da imprensa.
As características existentes na Constituição Federal são claras quanto ao
direito de defesa no que se refere ao contraditório. A Carta Magna afirma que
tanto em processo judicial, quanto em procedimento administrativo, é assegurado
o contraditório.

44

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

Consistem em garantias constitucionais que estão acima de qualquer lei,
estabelecendo direitos e deveres do acusado. Fernando da Costa Tourinho Filho
(2005, p. 58) 4, argumenta para que o contraditório prevaleça:
Com substância na velha parêmia audiatur et altera pars – a parte
contrária deve ser ouvida. Traduz a ideia de que a defesa tem o
direito de se pronunciar sobre tudo quanto for produzido por uma
das partes caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de
dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de dar uma interpretação jurídica diversa daquela apresentada pela parte ex-adversa.
Assim, se o acusador requer a juntada de um documento, a parte
contrária tem o direito de se manifestar a respeito. E vice-versa. Se
o defensor tem o direito de produzir provas, a acusação também o
tem. O texto constitucional quis apenas deixar claro que a defesa
não pode sofrer restrições que não sejam extensivas à acusação.

Ninguém melhor que CARNELUTTI Francesco,5 advogado e jurista italiano,
um dos idealizadores do Código de Processo Civil Italianos define com tamanha
singeleza de textos na sua principal obra “Come nasce il diritto” (1961), (...) “Para se
ter a ordem social é preciso que todos os cidadãos tenham uma cultura elementar
de direito, visto que a necessidade se soluciona na insuficiência. Nem a técnica nem
a ciência bastam para coordenar o direito, pois ele é um instrumento da justiça.”
Colacionando decisão do STJ, demonstrando o resultado de uma ação em
Mandato de Segurança, na perseguição do direito, entregue ao cidadão:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS
21621 SP 2006/0051326-0 (STJ) direito nasce do fato (ex facto oritur jus). Certeza e liquidez são requisitos que dizem respeito ao
fato jurídico de que decorre o direito. Portanto, só há direito líquido
e certo quando o fato jurídico que lhe dá origem está demonstrado.
STJ - 05 de Dezembro de 2006
A linha vicinal da comparação entre o dano de juízo, e o dano da
imprensa, é limítrofe em situações apenas da aplicação do direito
Estado e do direito na iniciativa privada, eis que no primeiro o cidadão aciona o Estado/justiça, enquanto na comunicação o acionado é o
autor que subscreveu a matéria e o veículo que publicou a matéria.
São múltiplas as concepções sobre o direito de reparo por dano à
imagem, eles se prendem a questões de profunda materialização da
ofensa, quando expõe o cidadão ao vexame público, a instabilidade
emocional a insegurança, conforme melhor descreve. CAHALI
Yussef Saidi: 6
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores
fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela
sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
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ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento ilegal.”

São norteadores básicos da Lei de Imprensa enunciados em seus artigos, a
saber:
Art. 1º é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento
e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem
dependência de censura respondendo cada um, nos termos da
lei, pelos abusos que cometer.
O artigo 12 da Lei de Imprensa enfatiza a obrigação de reparar,
imposta á aqueles que, através dos meios de comunicação, causam
danos de qualquer natureza a outrem:
Art. 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação,
praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação
do pensamento e informação ficarão sujeitos ás penas desta Lei
e responderão pelos prejuízos que causarem.
Consoante, do mesmo modo que é assegurada a liberdade de imprensa, é
garantido á aqueles que sofrerem danos de ordem moral ou material ou que é
atingido na sua intimidade em decorrência da atuação da imprensa o direito de
ressarcimento, independentemente da possibilidade do exercício do direito de
resposta.
Segundo SCATERZINI Jorge, os danos decorrentes da comunicação social,
em geral, têm origem na colisão entre direitos fundamentais:
A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da
imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra imagem e vida privada).
A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos
cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do
Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto,
vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a
intimidade ou acarretem danos á honra e á imagem dos indivíduos, em ofensa ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Podemos acrescentar que o artigo 5º, V e X da Constituição Federal faz referência a três modalidades de dano que podem ser originados do exercício da
liberdade de imprensa: o dano moral, o dano material e o dano á imagem.
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A COMUNICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS
(...) As redes sociais comprovaram agora o poder de comunicação
e interação que têm.

O site de comunicação online, Facebook mostrou que antes de ser uma “simples” estratégia de marketing, é uma ferramenta que tem o poder de agregar. Nos
últimos dias, os protestos que vem acontecendo no país foram os temas dominantes
no Twitter, Facebook e principalmente no Facebook. As mensagens sobre os protestos visualizaram nas redes sociais e movimentaram os brasileiros em diferentes
lugares do mundo.
Reportagem do jornal “Estado de São Paulo”, um mapeamento online
realizado pela empresa Scup mostrou que os compartilhamentos de conteúdos
relacionados ao tema atingiram mais de 79 milhões de internautas até a noite
de segunda-feira. Essa abrangência foi alcançada entre quarta-feira e às 21h de
segunda. Segundo o gestor de comunicação da Scup, Eliseu Barreira Junior, o
mapeamento das redes sociais indica uma curva crescente das publicações sobre
o tema desde quinta-feira e alcançou ontem um pico de menções. Os termos mais
citados foram “Protesto”, “O gigante acordou”, “Vem pra rua” e “Acorda, Brasil”.
A força da mídia online pode ser comprovada nas adesões aos eventos criados
no Facebook para divulgação dos protestos. No evento que divulgou o protesto no
Rio teriam sido mais de 70 mil confirmações enquanto em São Paulo foram mais
de 270 mil adesões.
Ainda que demonstre que renda e preço seguem fundamentais para a inclusão digital no Brasil, a pesquisa TIC Domicílios, divulgada nesta quinta-feira,
20/6, pelo Cetic. br, também indica que na fatia conectada do país se confirmam
as tendências de ampliação da mobilidade, do uso cada vez mais intensivo da
Internet e da ‘democracia’ das redes sociais. Estar “online” vai se tornando cada
vez mais frequente entre os internautas. Gradativamente vão caindo os percentuais
de quem responde ter usado pelo menos ‘uma vez por semana’ ou ‘por mês’ – de
35% para 23% e de 10% para 7%, respectivamente. O uso diário foi de 53% a 69%.
O número de pessoas que se conecta a Internet pelo telefone móvel disparou
– entre quem possui celular, o percentual de acesso à rede no aparelho foi de 6%
a 24%, sendo que o crescimento foi efetivamente verificado a partir de 2010/2011,
quando houve o primeiro salto, para 18%. Mas a mobilidade também é verificada
nos computadores. Enquanto vem caindo à proporção de desktops nos domicílios
que possuem esse equipamento – de 95% para 70% entre 2008 e 2012 – a presença
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dos laptops foi de 10% a 50% dos lares com computador. E os tablets aparecem
em 4% deles.
Mas essa mobilidade, especialmente no caso dos celulares, é ainda para os
mais ricos. “Em 2010, as operadoras começaram a lançar pacotes para dados, o
que favoreceu o uso da Internet pelo celular. Continua sendo muito caro, mas até
então era proibitivo”, diz Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br. Assim, 24% de
quem usa celular também acessa a rede. Fica evidente, no entanto, que o uso da
Internet nos telefones se dá maciçamente na classe A: por ali, 60% se conecta pelo
telefone. O índice já despenca para 35% na classe B, 22% na C e 9% nas D e E.
Diferenças de renda também são preponderantes no tipo de uso. Aplicações
de governo eletrônico ou fazer compras pela Internet são ainda ferramentas que
atraem poucos entre a classe média e os pobres, mas se mostram costumeiras
entre os mais ricos. Comportamento semelhante se dá até nos e-mails. Mas existe
um terreno de ‘democracia’ digital. “Diferentemente de outras atividades, como
comércio eletrônico ou e-gov, o uso das redes sociais é igual, independentemente
da classe social”, diz Barbosa. A variação é pequena não apenas pela renda, mas
também desprezível entre quem tem curso superior ou apenas o fundamental. No
mais, o Cetic.br chama a atenção para uma informação que precisa ser relativizada
em levantamentos estatísticos: quão rápidas são os acessos. “Uma proporção muito
significativa não sabe responder a velocidade da conexão. precisamos, portanto,
tomar cuidado com esse dado”, ressalta Barbosa.
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OS FENÔMENOS NA COMUNICAÇÃO
Mas a comunicação e a imprensa, não navegam em “águas turvas”, ao contrário, sempre capitanearam fenômenos de massa, seja na formação de opinião
para, mas, também pós.
Mas a comunicação e a imprensa, não navegam em “águas turvas”, ao contrário, sempre capitanearam fenômenos de massa, seja na formação de opinião
para, mas, também pós. Um dos maiores fenômenos do colunismo brasileiro,
Ibrahin Sued1, quando queria martirizar sua vitima de plantão, repetia tópicos
seguidamente em sua coluna, no jornal “O Globo”. (...) Ao longo de seus 45 anos
de existência publicou vários furos como a notícia de que Emílio Garrastazu Médici
seria o próximo presidente, a nota sobre uma doença ainda desconhecida que estava atingindo principalmente homossexuais e denominava-se AIDS, entre outras8.
O jornalista Ibrahim Sued foi durante muitos anos. sinônimo de colunista
social no Rio de Janeiro. Escrevendo uma coluna diária - Zum-Zum - que começa
a circular em 1951 no jornal Vanguarda, o jornalista criou um estilo próprio de
noticiar o mundo e a elite carioca através de suas notas. Filho de imigrante árabe, nascido em Botafogo, Rio de Janeiro, a 23 de junho de 1924, Ibrahim ganhou
fama e notoriedade dentro e fora da profissão escrevendo suas colunas com muita
personalidade, inventando termos, lançando personagens, criando modismos,
elogiando e criticando à vontade. No início da década de 50 eram poucos os chamados “colunistas sociais’’ e mais raro ainda aqueles que não retratavam apenas
as ``fofocas’’ e festas da classe alta. E seu texto apresenta notas curtas e diretas,
mesclando informações sobre a vida mundana com notícias sobre política e economia ou eventos internacionais.
Políticos não entendem a agilidade e a força da comunicação na internet.
Não há prova cabal de que auxiliares do governador Marconi Perillo compraram “todos” os exemplares da revista “Carta Capital”, nas bancas de Goiânia.
Se o fizeram, cometeram um erro. Por três motivos. Primeiro, a “Carta Capital”
envia poucos exemplares para o Estado. Segundo, há os assinantes, tanto da revista quanto do site. Terceiro, o recolhimento despertou muito mais atenção para
o fato. Uma banca da capital chegou a vender cópias. Consta que, em Trindade,
cidade da Grande Goiânia, um peemedebista comprou todos os exemplares, mas
não com o objetivo de evitar e sim de ampliar a divulgação da notícia.
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Há indícios de que o meio político, e mesmo o jornalístico, ainda não entendeu
muito bem a “força” e a “rapidez” da internet. Um boato bem formulado se torna
verdade em questão de segundos e se espalha rapidamente pela rede em todo o
país (e até em outros países) — tornando impossível o desmentido. Desmentir
para quem? Assim, se houve recolhimento da revista, não foi nada inteligente.
Prova apenas que quem o fez não entende a mecânica da comunicação moderna
e age pelos modos arcaicos. É possível que se tenha recolhido a revista para que
o governo fosse “incriminado” nas redes sociais com a volúpia de hábito? Não
se sabe. De qualquer maneira, o factoide foi criado e não há como desmenti-lo.
Na verdade, a capa da revista é muito mais forte — “O crime domina Goiás”,
diz sua manchete — do que a reportagem, que não apresenta provas substanciais
de que o Estado está efetivamente comandado por criminosos. A rigor, pode-se
dizer que, se o nome do Estado não fosse citado, a matéria serviria para qualquer
outra região do país.
A reportagem aponta problemas no Estado, factíveis, mas é, no geral, cautelosa. A capa deve “vender” a revista — daí ter sido mais, digamos, “dura” do que a
matéria. O uso do texto, sobretudo nas redes sociais, é que modifica seu conteúdo.
Nas redes sociais, a noção de responsabilidade é difusa, como se as pessoas
estivessem participando de um linchamento — sem definição de responsabilidade
individual, acima da lei, ninguém é responsável — e, antes que sejam apresentadas
provas contundentes, os “suspeitos”, que nem são acusados, são chamados de
“bandidos”. Em alguns Estados, como o Rio Grande do Sul, vários usuários das
redes sociais têm sido processados, condenados e obrigados a pagar indenização.
Há pouco, no Sul, um estudante de jornalismo, depois de dizer que um jornalista
de televisão “recebia” dinheiro de políticos, foi processado e condenado a indenizar o profissional. Na Justiça, ele afirmou que não sabia que não podia dizer o
que escreveu na rede social.
O ex-governador do Tocantins, Carlos Gaguim perdeu uma eleição “ganha
de véspera”, por motivo semelhante. Cogitou-se que ele teria mandado apreender
a revista Veja (que não chega a mil) antes que chegasse às bancas do Estado. Se o
fez, errou. A notícia ganhou a mídia nacional por quase uma semana e ele perdeu
a eleição por pouco mais de dez mil votos para Siqueira Campos.
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Watergate (1972)
Em 18 de junho de 1972, o jornal Washington Post noticiava na primeira
página o assalto do dia anterior à sede do Comitê Nacional Democrata, no Complexo Watergate, na capital dos Estados Unidos.9 Durante a campanha eleitoral,
cinco pessoas foram detidas quando tentavam fotografar documentos e instalar
aparelhos de escuta no escritório do Partido Democrata.
Bob Woodward e Carl Bernstein, dois repórteres do Washington Post, começaram a investigar o então já chamado caso Watergate. Durante muitos meses, os dois
repórteres estabeleceram as ligações entre a Casa Branca e o assalto ao edifício de
Watergate. Eles foram informados por uma pessoa conhecida apenas por Garganta
profunda (Deep Throat) que revelou que o presidente sabia das operações ilegais.
Richard Nixon foi eleito presidente em 1968, sucedendo a Lyndon Johnson,
tornando-se o terceiro presidente dos Estados Unidos a ter de lidar com a Guerra
do Vietnã, Nixon voltou a candidatar-se em 1972, tendo como opositor o senador
democrata George McGorvern, obteve uma vitória esmagadora, ganhando em 48
dos 50 estados. McGovern venceu apenas em Massachusetes e em Wastington.
Foi durante essa campanha de 1972 que se verificou o incidente na sede do
Comitê Nacional Democrático. Durante a investigação oficial que se seguiu, foram
apreendidas fitas gravadas que demonstravam que o presidente tinha conhecimento das operações ilegais contra a oposição. Em 9 de agosto de 1974, quando
várias provas já ligavam os atos de espionagem ao Partido Republicano, Nixon
renunciou à presidência. Foi substituído pelo vice Gerald Ford, que assinou uma
anistia, retirando-lhe as devidas responsabilidades legais perante qualquer infração
que tivesse cometido.
Por muitos anos a identidade de “Garganta Profunda” foi desconhecida, até
que a 31 de Maio de 2005 o ex-vice-presidente do FBI, W. Mark Felt revelou que
era o “Garganta”. Bob Woodward e Carl Bernstein confirmaram o fato.
Comunicação nazista – Paul Joseph Goebbels
Paul Joseph Goebbels (Mönchengladbach, 29 de outubro de 1897 — Berlim, 1
de maio de 1945) foi o ministro da Propaganda de Adolf Hitler (Propagandaminister) na Alemanha Nazista, exercendo severo controle sobre as instituições
educacionais e os meios de comunicação.
Foi uma figura-chave do regime, conhecido por seus dotes retóricos. Era
um dos líderes políticos nazistas mais destacados que tinham concluído estudos
superiores. Teve uma posição correspondentemente importante entre os nazistas.
A sua ascensão no sistema do movimento nazi começa como secretário
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pessoal de Gregor Strasser na zona da Renânia e Vestfália. A partir de 1 de outubro de 1925 ele passou a ser um dos editores do jornal de propaganda nazista Die
Nationalsozialistischen Briefe. Joseph Goebbels ficou célebre pelo seu ódio aos
judeus, o qual exprimiu raivosamente no discurso de 1933 no Sportpalast de Berlim da seguinte forma: “Sie sollten nicht lügen […] eimal wird unsere geduld zu
ende sein und dann wird den Juden, das freche Lügenmaul gestopft werden.”,
“Eles não deveriam mentir […] um dia a nossa paciência chegará ao seu fim, e
nós vamos calar a boca desses Judeus insolentes e mentirosos”, o seu ódio ao
Comunismo foi expresso de igual forma. A sua habilidade de transparecer as
ideias Nazistas como uma salvação é extraordinária. O próprio crime em si, se não
contra o regime, passa a não o ser. Muitos consideram Joseph Goebbels o maior
propagandista político de sempre10.
Em Berlim, Goebbels, que tinha sido nomeado Gauleiter por Hitler, vai tornarse o editor do jornal Der Angriff (“O Ataque”), um jornal propagandista nazista,
publicando constantemente difamações antissemitas. Em Berlim, o principal visado
das tiradas antissemitas do jornal Der Angriff foi o chefe da polícia municipal de
Berlim o Doutor Bernhard Weiss, um jurista que era judeu.
Um dos primeiros e ávido apoiante da guerra, Goebbels fez tudo em seu
poder para preparar o povo alemão para um conflito militar em larga escala. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele aumentou o seu poder e influência através
de alianças, deslocando dirigentes nazistas.1 Em finais de 1943, a guerra estava
virando contra os poderes doEixo, mas isso só fez Goebbels estimular a intensificar a propaganda, exortando os alemães a aceitar a ideia de guerra total e de
mobilização. Goebbels permaneceu comHitler em Berlim até o fim, e na sequência
do suicídio do Führer, foi indicado por ele para servir como Chanceler do Reich,
ao qual o foi, por apenas um dia. Em suas últimas horas, sugere-se que Goebbels
permitiu a sua mulher, Magda, matar os seus seis filhos pequenos. Pouco depois,
Goebbels e sua mulher cometeram suicídio.

Aspecto jurídico comparado
Ao analisar toda espinha dorsal da comunicação, espelhada neste texto,
concluímos que o poder da mídia e o poder de Estado, são cevados pelos mesmos
hábitos alimentar, eles saciam suas decisões com base nos fatos e nas regras, - dois
pilares: o do direito e o da ética jornalística, que também apura, oferece o contraditório e publica a notícia da forma que ela realmente se oferece a sua inteligência.
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Enquanto o estado/juiz verga todo seu conhecimento a clemente linha do direito e
a técnica jurídica para formatar sua decisão, que certamente, sempre causará em
uma das partes a dor da derrota, salvo naqueles casos em que seja obtida a conciliação e solução do confronto pela via do acordo. Mas a prevenção quanto sua
decisão, neste caso do juiz pode lhe acarretar punição, conforme vemos a seguir35:
REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO - PROCESSO PREVISTO NA LOMAN - MANIFESTA NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO
DAS FUNÇÕES - REPERCUSSÃO SOCIAL - INFRAÇÃO AO ART.
35, INCISOS I E VIII DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 - APLICAÇÃO DA PENA DE DISPONIBILIDADE COMPULSÓRIA COM
VENCIMENTOS PROPORCIONAIS - ART. 42, IV DA LOMAN.
A reiterada negligência por parte do magistrado no exercício de
suas funções e a censura pública decorrente dos fatos apurados,
configuram infração aos incisos I e VIII do art. 35 da Lei Complementar n. 35/79 e autorizam a aplicação da pena de disponibilidade
compulsória ao Juiz, prevista no art. 42, IV, da LOMAN. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - JUIZ DE DIREITO - VIOLAÇÃO DE DEVERES INERENTES AO EXERCÍCIO DE SUAS RELEVANTES FUNÇÕES - EXEGESE DO ART. 35, INCISOS I E VIII,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79. NEGLIGÊNCIA MANIFESTA.
Na interpretatio deste dispositivo, deve-se observar o sentido mais
amplo que possa ser exigido por conduta irrepreensível, inclusive na
vida particular, notadamente em se tratando de pessoa que exerce a
magistratura, em relação à qual a sociedade exige maior higidez de
comportamento. A negligência que se traduz em um estado quase
permanente do comportamento do titular do cargo, ao ponto de
tornar-se manifesta, sujeita à censura pública, desrespeitando os
princípios imanentes à própria função, configura, à evidência, conduta repreensível, sendo passível das sanções graves denunciadas.
JUIZ DE DIREITO - REPRESENTAÇÃO - ESCUTA TELEFÔNICA
- LASTRO RAZOÁVEL DE INDÍCIOS - CONDUTA TIPIFICADORA
DE FALTA GRAVE. Não se tratando de gravação clandestina mas,
sim, de prova sem mácula, com base factual que a sustente, deve ela
permanecer, sob pena de impossibilidade de punir alguém. Ademais,
a prova testemunhal produzida caracteriza indícios suficientes que
não podem ser desprezados, de modo que eventual dúvida existente
deve se resolver a favor da sociedade e do interesse público.

35
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Direito de Resposta
Nos termos do artigo 29 da Lei de Imprensa, toda pessoa natural ou jurídica,
órgão ou entidade pública que for acusado ou ofendido em publicação feita em
jornal ou periódico, ou em transmissão de radiodifusão, ou a cujo respeito os meios
de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou errôneo, tem direito a
resposta ou retificação, que pode ser formulada: a) pela própria pessoa ou seu representante legal; b) pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão, se o atingido
está ausente do País, se a divulgação é contra pessoa morta, ou se a pessoa visada
faleceu depois da ofensa recebida, mas antes de decorrido o prazo de decadência
do direito de resposta.
De acordo com Freitas Nobre1 o direito de resposta, no âmbito da informação, corresponde, “a uma legítima defesa moral da pessoa visada, ainda que de
um morto através de seus herdeiros”. A legítima defesa pressupõe uma agressão
moral injusta, que, no caso, constitui-se no impresso ou difusão danosos e aos
quais poderá ser dada uma resposta nas mesmas proporções.
Nos termos do artigo 30 da Lei de Imprensa, o direito de resposta consiste:
I-

na publicação da resposta ou retificação do ofendido, no mesmo
jornal ou periódico, no mesmo lugar, em caracteres tipográficos
idênticos ao escrito que lhe deu causa, e em edição e dia normais;

II -

na transmissão da resposta ou retificação escrita do ofendido, na
mesma emissora e no mesmo programa e horário em que foi
divulgada a transmissão que lhe deu causa; ou

III -

a transmissão da resposta ou da retificação do ofendido, pela
agência de notícias, a todos os meios de informação e divulgação
a que foi transmitida a notícia que lhe deu causa.

A resposta ou pedido de retificação deve, no caso de jornal ou periódico, ter
dimensão igual á do escrito danoso, garantido o mínimo de cem linhas; no caso
de transmissão por radiodifusão, ocupar tempo igual ao da transmissão danosa,
podendo durar no mínimo um minuto, ainda que aquela tenha sido menor; e no
caso de agência de notícias, ter dimensão igual á da notícia incriminada. Esses
limites prevalecerão para cada resposta ou retificação em separado, não podendo
ser cumulados.
Os limites, contudo, podem ser ultrapassados, até o dobro, desde que o
ofendido pague pela parte excedente as tarifas normais cobradas pela empresa
que explora o meio de informação ou divulgação.
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Ressalte-se que a publicação ou transmissão de comentários em caráter de
réplica junto da resposta ou retificação assegura ao ofendido direito a nova resposta, evidentemente, por haver uma nova agressão.
Conforme Nobre1, “a única diferença entre a legítima defesa da honra nas
infrações comuns e o Direito de Resposta considerado como tal é a inexistência,
para este último, da legítima defesa subjetiva ou putativa a justificar uma resposta
publicável”. Desse modo, o “elemento primário” do Direito de Resposta é a publicação ou transmissão, sem o que não há qualquer direito a ser exercido.
Por se tratar de um instituto com natureza jurídica de legítima defesa, Nobre2 assevera que também há exigência de que a agressão seja atual, ideia “incorporada ao exercício do Direito de Resposta, quando o legislador fixa um prazo
para o pedido de divulgação”.
A resposta, ou retificação, deve ser formulada por escrito, dentro do prazo de
60 dias da data da publicação ou transmissão, sob pena de decadência do direito.
Extingue-se ainda o direito de resposta com o exercício de ação penal ou civil
contra o jornal, periódico, emissora ou agência de notícias, com fundamento na
publicação ou transmissão incriminada.
No caso de jornal, periódico ou agência de notícias, a resposta ou retificação
será publicada ou transmitida gratuitamente, cabendo o custo da resposta ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário, se o responsável não é
o diretor ou redator-chefe do jornal, ou com ele não tenha contrato de trabalho, ou
se não é gerente ou proprietário da agência de notícias, nem com ela, igualmente,
mantenha relação de emprego (art. 30, § 3º).
Nas transmissões por radiodifusão, se o responsável pela transmissão danosa
não é o diretor ou proprietário da empresa permissionária, nem com esta tem contrato de trabalho, de publicidade ou de produção de programa, o custo da resposta
cabe ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário (art. 30, § 4º).
As empresas têm direito de ação executiva para haver o custo de publicação
ou transmissão da resposta daquele que é julgado responsável. Contudo, ainda
que a responsabilidade de ofensa seja de terceiros, a empresa perde o direito de
reembolso se não transmite a resposta nos prazos fixados por lei, nos termos do
artigo 31:
I-

dentro de 24 horas, pelo jornal, emissora de radiodifusão ou
agência de notícias;

Il -

no primeiro número impresso, no caso de periódico que não seja
diário.
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§ 1º No caso de emissora de radiodifusão, se o programa em que foi
feita a transmissão incriminada não é diário, a emissora respeitará
a exigência de publicação no mesmo programa, se constar do
pedido resposta de retificação, e fará a transmissão no primeiro
programa após o recebimento do pedido.
§ 2º Se, de acordo com o art. 30, §§ 3º e 4º, a empresa é a
responsável pelo custo da resposta, pode condicionar a publicação
ou transmissão á prova de que o ofendido a requereu em juízo,
contando-se desta prova os prazos referidos no inciso I e no § 1º.
Se o pedido de resposta ou retificação, formulado em até 60 dias após a publicação ou transmissão, não for atendido nos prazos legais, de modo amigável, o
ofendido poderá reclamar judicialmente a sua publicação ou transmissão. Para esse
fim, apresentará um exemplar do escrito incriminado, se for o caso, ou descreverá
a transmissão incriminada, bem como o texto da resposta ou retificação, em duas
vias, requerendo ao juiz criminal que ordene ao responsável pelo meio de informação e divulgação a publicação ou transmissão, nos prazos supramencionados.
Tratando-se de emissora de radiodifusão, o ofendido poderá, outrossim,
reclamar judicialmente o direito de fazer a retificação ou dar a resposta pessoalmente, dentro de 24 horas, contadas da intimação judicial.
Note-se que a frustração do exercício amigável do direito de resposta é pressuposto para que ele possa ser pleiteado em juízo. Nesse sentido, se manifestou o
ministro-relator Hamilton Carvalhido2 em seu voto no REsp 285.964/RJ:
O direito de resposta, na Lei de Imprensa, deve observar duas fases distintas e sucessivas, a primeira das quais, direta, amigável, e a segunda, judicial, que
somente se admite se aquela não for atendida (art. 32, da Lei nº 5.250⁄67). O prazo
decadencial, em conseqüência, é contado até a data do pedido de resposta dirigido
ao órgão encarregado de atendê-lo, não até a entrada do pedido em Juízo, no caso
do não atendimento extrajudicial. é que esse prazo ‘refere-se ao uso da via direta
e não da judicial’, porque, ‘existindo, como já demonstrado, dois caminhos a ser
seguidos, um como condição preambular de uso do outro, o exercício do direito
manifesta-se quando o primeiro é usado. Como a via direta é obrigatória, o prazo
decadencial somente pode se referir a ela, pois é em tal momento que o atingido
exercita o seu direito de resposta’.
Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará citar o responsável pela empresa que explora meio de informação e divulgação
para que, em igual prazo, diga das razões por que não o publicou ou transmitiu.
Como bem enfatiza Nobre4, cita-se o responsável pela empresa e não o
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responsável pelo impresso ou transmissão, porque o jornalista ou terceiro que se
vale do meio de comunicação não tem a liberdade de nele publicar o que deseja
e, do mesmo modo, não tem a liberdade de inserção ou transmissão da resposta.
Nas 24 horas seguintes, o juiz proferirá a sua decisão, tenha o responsável
atendido ou não á intimação. A ordem judicial de publicação ou transmissão será
feita sob pena de multa. Tratando-se de emissora de radiodifusão, a sentença do
juiz decidirá o responsável pelo custo da transmissão e fixará o preço desta.
Será negada a publicação ou transmissão da resposta ou retificação, nos
termos do artigo 34:
I-

quando não tiver relação com os fatos referidos na publicação ou
transmissão a que pretende responder;

II -

quando contiver expressões caluniosas, difamatórias ou injuriosas
sobre o jornal, periódico, emissora ou agência de notícias em que
houve a publicação ou transmissão que lhe deu motivos, assim
como sobre os seus responsáveis, ou terceiros;

III -

quando versar sobre atos ou publicações oficiais, exceto se a retificação partir de autoridade pública;

IV - quando se referir a terceiros, em condições que criem para estes
igual direito de resposta;
V-

quando tiver por objeto crítica literária, teatral, artística, científica
ou desportiva, salvo se esta contiver calúnia, difamação ou injúria.

Lembre-se que a recusa ou demora de publicação ou divulgação de resposta,
quando couber, constitui crime e sujeita o responsável ao dobro da pena cominada
á infração. A resposta cuja divulgação não houver obedecido ao disposto na lei é
considerada inexistente.
Da decisão proferida pelo juiz caberá apelação sem efeito suspensivo. Reformada a decisão do juiz em instância superior, a empresa que tiver cumprido a
ordem judicial de publicação ou transmissão da resposta ou retificação terá ação
executiva para haver do autor da resposta o custo de sua publicação, de acordo
com a tabela de preços para os seus serviços de divulgação.
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Considerações finais (I)
A liberdade imprensa, como direito fundamental, encontra seus limites no
conflito com outros direitos de mesma magnitude com que precisa necessariamente
coexistir no sistema jurídico. Nesse sentido, se, por um lado, a Constituição Federal
assegura os direitos á liberdade de expressão, de informação e de manifestação
do pensamento, por outro lado, impõe a obrigação de reparação quando desses
direitos resultar lesão a direitos de terceiros.
Assim, muito embora a liberdade de imprensa seja a mais ampla possível, ao
contrário do que muitas vezes possa aparentar, ela não é ilimitada. A imprensa não
pode atuar de forma abusiva, em prejuízo de particulares ou da sociedade como um
todo, pois, se assim proceder, ser-lhe-á imputado o dever de pleno ressarcimento.
A Lei nº. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) que regula a liberdade de manifestação
do pensamento e de informação, disciplina, entre outras coisas, a responsabilidade civil dos meios de comunicação em relação ás publicações e transmissões
que, eventualmente, causem danos a terceiros. No entanto, como essa Lei não foi
inteiramente recepcionada pela Constituição Federal de 1988, é preciso certa cautela ao aplicá-la, devendo sua interpretação ser feita de modo sistematizado, de
maneira que ela possa contemplar os princípios que sustentam o sistema jurídico
vigente. Ela deve ser interpretada de modo afinado com a Constituição Federal e
com as atuais tendências da responsabilidade civil, cujo foco é a vítima do dano, a
quem deve sempre corresponder o direito ao melhor ressarcimento possível, seja
ele referente a danos morais ou materiais.
Os autores clássicos do direito constitucional brasileiro, como Rui Barbosa,
entendiam ser “estranha” ao poder judiciário a análise de questões políticas, tema
bastante debatido nos EUA, modelo de inspiração de nossas instituições políticojurídicas após o advento da república de 1891.
Na verdade, a problematização das relações entre o direito e a política, tão
afeita ao direito constitucional, era no passado matéria inerente ao chamado direito político, “direito” esse que estabelecia de forma mais satisfatória as fronteiras
existentes entre o jurídico e o político. Atualmente, estamos a assistir, cada vez
mais, o paulatino desaparecimento dessas fronteiras, ocasionados pelo “alargamento proposital” das funções do poder judiciário com relação às temáticas antes
desconhecidas pelo mesmo. Esse fator de amplitude do campo de atribuições da
jurisdição sobre matérias inerentes aos poderes políticos vem acarretando inúmeros problemas até então desconhecidos, como por exemplo, a natureza “não
democrática” do poder judiciário querendo tomar para si atribuições inerentes
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ao processo político da democracia, ou então a anexação de funções “típicas” de
outros poderes.
Assim, se é fato de que os demais poderes - poder executivo e poder legislativo- no Brasil legitimam-se segundo um processo deliberativo de escolha popular
de seus membros e agentes, tal não se configura em relação ao poder judiciário.
Com efeito, o poder judiciário é poder “aristocrático”, especializado e voltado
para funções “jurídicas”, cujo sentido está, em última análise, na manutenção de
conservação do direito ordinário e constitucional, razão pela qual seu método de
escolha é de natureza “técnica”. Assim é a inteligência do art. 2º da Constituição
do Brasil de 1988, em consonância com o Título IV.
A separação de poderes tem como foco a ideia genuína de “limitar o poder”, de estabelecer um “controle” recíproco entre os poderes a fim de garantir
a liberdade. A limitação do poder é algo inerente ao Estado de Direito. Porém, o
que estamos assistindo no Brasil é a progressiva flexibilização do “controle”, sua
superação para um regime institucional inteiramente novo, estranho aos modelos imaginados pelo direito constitucional nos últimos dois séculos. De fato, o
alargamento do poder judiciário no Brasil para além de suas competências, está
a demonstrar que o atual cenário da jurisdição constitucional, entre nós, não se
dá mais no campo do “tipicamente jurídico”, mostrando-se, de fato, que o poder
judiciário está a realizar uma autêntica “jurisdição política”, segundo o qual
aparece como “ultima ratio decidendi” no Estado de Direito democrático brasileiro.
Art. 12. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e equitativa, e
cuidar especialmente:
I-

para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos
de partes e seus procuradores; II - de abster-se de emitir opinião
sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou
juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos,
de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, doutrinária ou
no exercício do magistério.

Considerações Finais (II)
Concentro nossa visão em dois aspectos que indico serem os principais norteadores do direito a liberdade de expressão, no judiciário e na imprensa. Se por
um lado o tema da politização do judiciário vem ganhando bastante notoriedade
nos últimos dez anos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, frente à ordem de
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acontecimentos que ocasiona transformações na jurisdição constitucional, encontra-se em um estágio de sua magistratura talvez não conhecido pelos clássicos
do direito constitucional pátrio. É que, recentemente, a Corte vem enfrentando
uma sucessão de casos que demandam, como nunca antes, um “atravessar de
fronteiras” do papel judicial rumo às questões “essencialmente” não jurídicas,
ou pelo menos, condizentes com a moral, o poder e mesmo com a justiça. Neste
ponto faço a junção do jornalismo ao atacar temas de interesse social e de risco
de propagação, e no alerta das transformações e seus efeitos pode em exemplo:
serem difundidas nas redes sociais e se transformarem, em milhões e milhões de
citações por toda sua extensão mundial.
No processo jurídico ordinário, na decisão de juízo seja ele mono ou colegiado, estaria este a informação restrita as partes, eis que o aceso ao judiciário pelos
meios de comunicações tem seu advento a partir dos “anos 90”, (época em que eu
era integrante do TRT da 1ª Região, quando colaborei na montagem do departamento de comunicação naquela Corte), quanto então os tribunais atentaram para
a necessidade de dotar setores de comunicação em sua estrutura administrativa.
Se um veículo, seja ele: TV. Rádio, Jornal, Revista, Rede Social e até mesmo
sites e blogs venham atacar temas da justiça, estariam eles lincando toda uma
situação, antes nunca extraída para o seio da sociedade. Essa liberdade não esta
condicionada apenas aos termos do processo, mas também a avaliação dos atores
externos que podem opinar nessas matérias deliberadas nos tribunais, sendo que
tal influencia, exatamente quando ainda estão na dependência de votantes, elucidar
a ponto de que esses outros votantes passem a discordar do relator e seus acompanhantes. Estamos aqui falando de uma associação de fatos absolutamente normais,
mas que por força do alarido popular, ao serem, divulgados na imprensa, nos
trazem questões elucidativas a ponto de brotar uma nova concepção sobre o tema.
Sem dúvida, os fatos divulgados com base no andamento da votação quando traz à cena do processo, novas concepções, esses por força do publicado na
imprensa, tem um poder maior de influência, que superam em sua maioria, até
mesmo os argumentos fáticos dos advogados e das premissas dos juízes, o que
avalio seja enorme seu status de influência. Vejam por exemplo, em virtude das
Sessões dos Tribunais “ao vivo”, na TV, quando os julgadores ficam expostos, a
todas as minúcias e oferecem uma visão tempo real do que ocorrem inclusive suas
discussões, entre olhares, autênticos “bate boca”, que até então, eram apenas do
conhecimento dos advogados e daquela Corte, hoje isso está superado e por tanto
ganhou nova roupagem, inclusive de cunho legal, eis que se tornam incontestes
os fatos assistidos pela sociedade.
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Neste ponto convém lembrar que nos julgamentos do Tribunal do Júri, quando franqueados ao público, onde a presença da imprensa se faz mister, é comum
ganhar maior dimensão, eis que os fatos são transformados imediatamente em
notícias, e essas notas, podem, e isso já ocorre serem difundidas com a citação da
fonte, nas redes sociais. Neste panorama, não existe a menor chance do descarte da
imprensa, com o judiciário, dentro do parâmetro justiça, liberdade e democracia,
e até mesmo a máxima da liberdade de expressão.
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RESUMO

N

No Estado Constitucional a supremacia da Constituição
Federal coloca o órgão incumbido da jurisdição constitucional em um papel destacado e diferenciado e o Poder
Judiciário é chamado para resolver questões que envolvam
implementação de política pública a questões sociais.
Assim, é exigível do Judiciário, em alguns casos, impor
determinadas condutas, desde que afinada com direitos
fundamentais, de interesse coletivo e políticas públicas
diretamente decorrentes do texto constitucional, pois traduz-se em dever do Estado, do qual o Judiciário é poder/
função precípua.É preciso assegurar a credibilidade das
instituições públicas, em especial do Poder Judiciário,
quanto à visibilidade e transparência de seus atos, diretamente relacionados com a adoção tempestiva de medidas
adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta
do texto constitucional, tais como a preservação dos
direitos humanos e fundamentais.Não se pode permitir,
após uma história de lutas pela igualdade das partes e dos
poderes, onde ditaduras foram prostradas pelo anseio de
uma justiça idônea, retroceder-se a ponto de permitir que
iniqüidades emanem de quem tem o dever de assegurar
o justo.

Palavras-chave: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, ATIVISMOS, OMISSÃO
LEGISLATIVA, DIREITOS FUNDAMENTAIS.
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ABSTRACT
In the Constitucional State the supremacy of the Federal Constitution puts
itself responsible for the constitucional jurisdiction in a highlighted and differentiated place and the Judiciary is called to solve questions that involves implementations that goes from public policies to social issues.
Therefore, it’s required from the Judiciary, in some cases, to impose some
conducts, as long as they are according to the fundamental rights, of collective
interest and public policies that comes from the constitucional text, for it translates
itself in a State duty, in which the Judiciary is power/main role.
We need to assure the credibility of the public institutions, specially the
Judiciary, when it comes to the transparency of their acts, directly related to the
timely adoption of appropriate and effective moves associated to the empirical
and concrete basis from the constitucional text, as an example, the preservation
of the fundamental and human rights.
We can’t allow, after a history of fights for equality of people and powers,
where dictatorships were taken down by the wish of a reputable justice, that unrighteousness comes from who has the obligation to assure justice.
Keywords: CONSTITUTIONAL JURISDICTION, ACTIVISM, LEGISLATIVE
OMISSION, FUNDAMENTAL RIGHTS.

“Compreender é sempre o processo de fusão dos supostos horizontes para
si mesmos. A autonomia do direito não pode implicar indeterminabilidade
desse mesmo direitoconstruídodemocraticamente.”
(Lenio Streck)
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que na tradicional divisão de funções do Estado, o magistrado é
o principal responsável por dizer o direito e, ao aplicá-lo ao caso concreto, distribui a justiça. Para tanto, deve ter coragem e preservação da independência
de convicções.
É certo também que ao magistrado impõe-se à oferta de iguais oportunidades às partes e recusa a estabelecer distinções em razão das próprias pessoas
ou reveladoras de preferências personalíssimas. Assim, não se lhe tolera, a
indiferença36. Vale destacar os preceitos, em construção irretocável, de Maurice
Aydalote e Jacques Charpentier37 no sentido de que “Não é proibido sonhar com o
juiz do futuro, cavalheiresco, hábil para sondar o coração humano, enamorado da
ciência e da justiça, ao mesmo tempo que insensível às vaidades do cargo, arguto
para descobrir as espertezas dos poderosos do dinheiro, informado das técnicas
do mundo moderno, no ritmo desta era nuclear”.
O Ministro do Supremo Tribunal Federal Cezar Peluso, citado pelo professor José Renato Nalini38, bem esclareceu a função da magistratura, baseando-se no
fato de que nem tudo é trágico para o juiz moderno e pontua: “Que vos pedem,
como desígnio funcional, a sociedade e o ordenamento jurídico? Não vos pedem
a revolução, ou a redenção da ordem social decaída. Essa é tarefa dos políticos.
Pedem-vos o cumprimento estrito das virtudes humanas primárias, porque, tam-

36
37
38
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Acesso em 01 de junho de 2011..
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bém isto já vos notaram, “o direito valerá, em um país e um momento histórico
determinados, o que valham os juízes como homens” (Couture). E já me atrevi
a observar que uma grande magistratura não se faz com pequenos homens”.
Todavia, o sistema constitucional brasileiro, por exigir lógica e coerência
das decisões judiciais, se põe contra uma atuação judicial ilimitada e desmedida.
Não obstante, é possível verificar diuturnamente diante de decisões arbitrárias e
fundadas unicamente em convencimentos, bases ideológicas e sentimentalistas,
contrariando todas as previsões que, amparados pela lei, firmam os sujeitos de
direito.
Nas palavras do professor Lenio Streck39, se foi diminuída a liberdade de conformação do legislador, através de textos constitucionais cada vez mais analíticos
e com ampla previsão de acesso à jurisdição constitucional, portanto, de amplo
controle de constitucionalidade, o que não pode ocorrer é que essa diminuição
do “poder” da legislação venha a representar um apequenamento da democracia,
questão central do próprio Estado Democrático de Direito.
Para que se fale em um Estado Democrático de Direito, há que se impor a
todos, indistintamente, o dever de sujeição ao ordenamento jurídico, aqui representado não só pelo Poder Legislativo, mas, também, ao Poder Judiciário, como
legitimo distribuidor da justiça. É por isso que, a atividade interpretativa do juiz
só conseguirá ser efetivamente cumpridora da ordem jurídica justa quando, não
estiverem corrompidas por influências, sejam internas ou externas, no momento da
exteriorização da decisão. E é somente neste contexto de independência e autonomia que pode-se deparar com o juiz efetivamente imparcial, agindo como terceiro
na solução da demanda, tendo, como apoio, além da lei, principalmente a Justiça.

DESENVOLVIMENTO
Consiste a jurisdição em uma das formas de manifestação do poder estatal,
materializada através dos atos do juiz que, ante a capacidade que seus atos têm de
produzir efeitos perante a sociedade, é tido como a figura mais relevante dentro
do ambiente processual.
Corporifica-se, assim, a figura do julgador, como a do agente sujeito às imposições e determinações positivadas pelo legislador, que tem a função de, através
de um juízo embasado em normas jurídicas, avaliar o direito das partes litigantes.
39

STRECK, Lenio. APLICAR A “LETRA DA LEI” É UMA ATITUDE POSITIVISTA? Disponível em
Disponível em: www.univali.br/periodicos. Acesso em 13/06/2011.
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Segundo Carlos Aurélio Mota de Souza40, homem egrégio, de escol, é o juiz
a substância humana dentro do processo, atuada livremente, com dignidade e
hierarquia, como comandante de uma nave, porém limitado aos seus contornos,
que é a lei. É o juiz a face humana da Justiça, aquela que o povo vê, com a qual
dialoga, reclama, protesta, reivindica.Ronaldo Rebello de Britto Poletti, ao citar
Joaquim Nabuco, traz que:Joaquim Nabuco, em ‘Minha Formação’ insiste em que
o mais democrático dos países que visitara era a Inglaterra, não em função do
Parlamento ou do regime eleitoral, mas pelo fato de o mais humilde dos ingleses
e o mais importante nobre, serem colocados em posição de absoluta igualdade
diante do juiz.
Está, assim, amplamente ligada ao ideal de justiça e de eficiência do processo,
a questão dos poderes do juiz. Neste sentido Carlos Alberto Álvaro de Oliveira41:
[...] O tema dos poderes do juiz constitui um dos mais fascinantes
da dogmática processual civil, porque se vincula estreitamente à
natureza e à função do processo, à maior e menor eficiência desse
instrumento na realização de seus objetivos e, ainda, ao papel que
é atribuído ao magistrado, na condução e solução do processo,
em consonância com os fatores acima mencionados. Impõe-se, na
verdade, estabelecer uma solução de compromisso, que permita ao
processo atingir suas finalidades essenciais, em razoável espaço de
tempo e, principalmente, com justiça. O mesmo tempo, importa estar
atento para que o poder concedido ao juiz não redunde em arbítrio
ou comprometa sua necessária e imprescindível imparcialidade.

Carlos Aurélio Mota de Souza42 ao discorrer sobre os deveres funcionais do
magistrado dispõe queNa verdade, pretende-se muito mais do juiz, como guardião
dos interesses privados e públicos, único a dizer a ultima palavra sobre o direito,
como dever institucional de que está privativamente investido. Exige-se, além da
imparcialidade, apanágio de sua função, o dever de legalidade, a incorruptibilidade
e a obrigação moral de ditar a sentença [...] ou declarar porque não pode prover
no mérito [...], sendo-lhe vedado o non liquet, por constituir denegação da justiça
[...]. Deverá, e sempre, motivar todos os seus atos, como princípio constitucional
obrigatório para o controle da justiça [...], única garantia contra o arbítrio [...]. Em
toda sua conduta se exige, sobretudo, o constante dom da prudência, a reta estimativa das leis (evitando o error in judicando), a docilidade de saber (humildade
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intelectual e profissional), sagacidade (presteza no julgamento), circunspecção e
cautela, para manter integra sua autoridade e sua independência.
Dentro da função estatal encontra-se, no entanto, além da jurisdicional, a
função legislativa, momento em que o Estado estabelece as normas que regularão
as relações entre os sujeitos de direito.
A atuação do juiz, como se verá, dá-se de modo complementar e subseqüente
à função legislativa, vez que, dentre suas competências está a de bem aplicar as
previsões e prescrições legais.Assim, se posiciona Sidnei Amendoeira Junior43
que é este trinômio – função, poder e atividade – que liga a jurisdição à atividade
estatal. [...] O Estado possui uma função jurídica, exercendo-a em dois momentos
distintos. O primeiro ao legislar, estabelecendo assim as normas que irão reger as
relações entre os jurisdicionados, de forma abstrata, e o segundo, na jurisdição,
através da qual será possível atuar praticamente as normas antes estabelecidas em
abstrato, em um primeiro momento declarando a vontade concreta da lei para,
em seguida, se for o caso, atuá-la.
Os poderes do juiz compreendem, veladamente, exigências éticas essenciais
ao legítimo exercício das funções que lhe são atribuídas. Diante disso, lado a lado
aos ditos poderes encontram-se os deveres do juiz.
Carlos Aurélio Mota de Souza44 dispõe que, os poderes que incumbem ao
juiz são intrinsecamente deveres, sem os quais não se poderia exercer plenamente
o comando jurisdicional que o Estado lhe outorgou.
Para este autor, a força do poder judicial está em julgar e fazer executar o
julgado, transportando a certeza jurídica, querida pelo legislador, da lei para a
coisa julgada, tarefa que reputa exclusiva do magistrado.
Dentre os deveres do juiz, destaca-se o dever de ser imparcial, que,em nada
se confunde com uma eventual neutralidade, inércia e pacificidade por parte do
magistrado.
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Luciana AmicucciCampanalli45, acerca do dever de imparcialidade, traz que:
Entende-se por juiz imparcial não aquele juiz inerte que assiste pacificamente o duelo entre as partes, limitando-se a proferir a decisão,
mas, ao contrário, o julgador preocupado com o resultado concreto
da sentença na vida dos litigantes e, portanto, comprometido com
a entrega da prestação jurisdicional justa, fundamentada essencialmente na verdade. O juiz imparcial está especialmente comprometido com a pacificação social do conflito e a conscientização, tanto
dos litigantes quanto de todos os jurisdicionados, de todos os seus
direitos e obrigações [...]. Não se pode confundir juiz imparcial com
juiz neutro, já que este não atende às necessidades do processo. Na
realidade dizer juiz imparcial é redundante, pois o exercício da
função judicante exige eqüidistância das partes, de modo a decidir
a lide sem qualquer interesse em nenhuma delas.

Mauro Cappelletti46 situa a imparcialidade do juiz como uma característica
adstrita à sua independência. E citando Giovanni Pugliese, dispõe quedevemos
reconhecer que a independência dos juízes frente ao executivo, longe de representar um valor fim em si mesmo, não é ela própria senão um valor instrumental.
É dificil não compartilhar da opinião de Giovanni Pugliese [...] quando afirma,
exatamente, que a independência, não é senão o meio dirigido a salvaguardar
outro valor [...], ou seja, a imparcialidade do juiz. [...] O valor ‘final’ – a ‘essência’
ou a ‘natureza’, por assim dizer – da função judiciária é, portanto, que a decisão
seja tomada por um terceiro imparcial [...].
Sabe-se que ao magistrado, como princípio fundamental para exercício de
suas funções, exige-se a imparcialidade, todavia não se espera neutralidade por
parte dos julgadores. Para Pietro Calamandrei47 traz que:
Históricamente la cualidad preponderante que aparece inseparable
de la idea misma del juez, desde su primera aparición em los albores
dela civilización, es la IMPARCIALIDAD. El juez es un tercero extraño a la contienda que no comparte los interesses o las passiones
de las partes que conbaten entre si, y que desde el exterior examina
el litígiocom serenidad y com desapego; es um tercero inter partes,
o mejor aún, supra partes. Lo que lo impulsa a juzgar no es um
interespersonal, egoísta, que se encuentre em contraste o em connivencia o amistad com uno o com outro de los egoísmos em conflicto.
El interés que lo mueve es uminteres superior, de orden colectivo,
el interes de que la contienda se resuelva civil y pacificamente, necivesed arma veniant, para mantener la paz social. Es por esto que
debe ser extraño e indiferente a lãs solicitaciones de las partes y al
objeto de la lite, nemoiudex in re propria.
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Em outro olhar Nagib Slaibi Filho48 entende que a função jurisdicional exige
uma neutralidade que, no processo, se traduz pelo principio da imparcialidade.
Já para Mario Pimentel de Albuquerque49, a imparcialidade visa prevenir que o
exercício da jurisdição seja subordinado a fatos que comprometam a correta aplicação do Direito. A propósito, assim como a independência, eliminando toda e
qualquer vinculação jurídica do juiz a instâncias estranhas à legalidade vigente,
torna efetiva sua sujeição ao ordenamento, a imparcialidade, por seu turno reforça indiretamente essa sujeição, reprimindo as subordinações fáticas que, por
serem tais, não são menos perigosas para a realização da atividade jurisdicional.
[...] A supressão de qualquer elo da cadeia silogística, por vicio de parcialidade,
determina a ruptura do processo de produção normativa, e a norma que ai advier,
longe de ser a concretização de fases superiores do ordenamento, representará,
antes, a própria negação delas [...]. Assediado pelas paixões, ou arrastado por elas,
lança-se ele, temerariamente, ignorando os elos intermediários, concluindo por
julgar antes de conhecer. [...] Portanto, a primeira vitima de um juiz parcial é ele
mesmo; a imparcialidade constitui, [...] o penhor da eficácia prática da independência judicial e, onde que quer aquela falte, esta só poderá nominalmente existir.
Leciona Carlos Aurélio Mota de Souza50, acerca da influência das questões
pessoais no ato de julgar, queo poder do juiz é intimo de uma concepção democrática do Estado, onde se afasta um conceito ‘pessoal’ de poder, para aceitar o de
‘investidura’, exterior e superior à pessoa da autoridade. Porque um poder fora e
acima da ordem jurídica é poder pessoal, não pertence ao magistrado como ‘juiz’,
mas como ‘indivíduo’, e, portanto, antidemocrático. Deve o poder judicial, por
isso, sofrer uma limitação estatal, imposta em função da inviolabilidade da ordem
jurídica, e da previsibilidade das conseqüências jurídicas dos atos humanos.
Há, ainda, dentre os deveres do juiz, o de vinculação de seus atos à Constituição Federal e à legislação ordinária vigorante, sendo-lhe defesa aplicação alternativa do direito, caracterizada pela utilização de critérios pessoais e sentimentais
no cumprimento de sua função, em detrimento da lei.

48
49
50

SLAIBI FILHO, Nagib. Meios de controle do Poder Judiciário. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n.
59, out.2002. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3347>. Acesso em 13
de jun. de 2011.
ALBUQUERQUE, Mario Pimentel. O Órgão Jurisdicional e sua função. Estudos sobre a ideologia,
aspectos críticos e controle do poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1997, p.168/171.
SOUZA, Carlos Aurélio Mota de Souza. Poderes éticos do juiz. Igualdade das partes e a repressão
ao abuso no processo. Porto Alegre: Fabris, 1987, p. 77/78.

72

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

No máximo, poderá se lançar mãos dos princípios constitucionais, conforme
leciona Mario Pimentel Albuquerque51como primeiro servidor e guardião do
Direito, aplicará e realizará este, servindo-se em primeiro lugar, das normas que
a comunidade, pelo Poder Legislativo, dita como regras mais seguras, objetivas e
gerais; depois as consuetudinárias e, em sua falta, os princípios.
Para o Lenio Streck52o Poder Judiciário somente pode deixar de aplicar uma
lei ou dispositivo de lei nas seguintes hipóteses:
a) quando a lei (o ato normativo) for inconstitucional, caso em que deixará
de aplicá-la (controle difuso de constitucionalidade stricto sensu) ou a
declarará inconstitucional mediante controle concentrado;
b) quando for o caso de aplicação dos critérios de resolução de antinomias.
c) quando aplicar a interpretação conforme à Constituição
d) quando aplicar a nulidade parcial sem redução de texto pela qual permanece a literalidade do dispositivo, sendo alterada apenas a sua incidência,
ou seja, ocorre a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinada(s) hipótese(s) de aplicação do programa normativo sem que se produza alteração expressa do texto legal. Assim, enquanto na interpretação
conforme há uma adição de sentido, na nulidade parcial sem redução de
texto, ocorre uma abdução de sentido;
e) quando for o caso de declaração de inconstitucionalidade com redução de
texto, ocasião em que a exclusão de uma palavra conduz à manutenção
da constitucionalidade do dispositivo.
f) quando – e isso é absolutamente corriqueiro e comum – for o caso de deixar
de aplicar uma regra em face de um princípio, entendidos estes não como
standards retóricos ou enunciados performativos.
Ainda, o artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, segundo o
qual, é dever do magistrado cumprir e fazer cumprir, com serenidade e exatidão,
as disposições legais.
Plauto Faraco de Azevedo53 acerca do dever e obediência ao direito e poder
criativo do juiz, dispõe que no desempenho de sua missão, ao interpretar e apli51
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car as normas jurídicas aos casos que lhe são submetidos, não pode o juiz decidir
segundo critérios de justiça pessoais imotivadamente distanciados do direito
positivo e dos princípios gerais do direito orientadores do ordenamento jurídico.
Ao contrário, é com esses dados em mente que deverá considerar as exigências
do caso concreto, tendo em vista as concepções sociais prevalecentes entre seus
concidadãos. Não pode o juiz ignorar ou descurar os preceitos do ordenamento
jurídico ao dirimir os litígios que lhe são submetidos [...].
Desta forma, quaisquer decisões embasadas em instintos puramente sentimentais, excedem as funções do magistrado e do poder a que está vinculado.
Flavia Moreira Pessoa54, ao cuidar da questão da descoberta da verdade no
processo e do arbítrio judicial traz que atualmente, principalmente após as atrocidades nazistas da segunda guerra mundial, cometidas sob o pálio formal da
lei, assiste-se a um movimento reativo que passou a ‘confiar no juiz a missão de
buscar, para cada litígio particular, uma solução eqüitativa e razoável, pedindo-lhe
ao mesmo tempo que permaneça, para consegui-lo, dentro dos limites autorizados por seu sistema de direito’. [...] As amarras a que se submetem os juízes, quer
no campo da apreciação probatória, quer no que se refere à prolação da decisão
fundam-se, por um lado na tentativa de dar cientificidade ao procedimento e, por
outro, no intuito de colocar o poder e evitar o arbítrio. No entanto, Carlos Aurélio
Mota de Souza55 traz clara diferenciação, de modo que não se confunda arbítrio
com arbitrariedade. A propósito:
Quando a lei fala que o juiz deve agir segundo seu ‘prudente arbítrio’
[...], sem dúvida lhe está atribuindo qualidades que eram exigidas do
prudensromano, o juris prudens, o conhecedor do direito, por experiência da vida, conhecimento do concreto [...]. A discricionariedade
é [...] uma faculdade inerente ao poder judicial de decisão, não se
identificando, para François Geny, como poder arbitrário [...]; como
também para Pontes de Miranda, que distingue poder de arbítrio
e discrição judicial [...]. O arbítrio surge, assim, como elemento
informativo da discricionariedade, a virtude da prudência ou da
razoabilidade, que leva ao acerto mais equânime das decisões. [...].
Não há confundir arbítrio com arbitrariedade, pois esta é a patologia
do direito. Distingue-se a arbitrariedade, que é arbítrio de meios, e o
arbítrio jurídico, ou arbítrio de fins, como bem se observa no direito
penal, com o sistema das agravantes e atenuantes, em que o arbítrio
está na liberdade do juiz em aplicar a pena dentro de limites certos,
e aqui o arbítrio se aproxima bastante e bem informa o perfeito
exercício da discricionariedade.
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Tem-se, assim que, o oficio primordial do juiz consiste em proceder julgamentos, podendo lançar mão do prudente arbítrio. No entanto, tem de estar sempre, submetido às leis. Nos casos de omissão legislativa, a fim de evitar decisões
arbitrárias e sentimentais é que, cuidou o legislador de regular o modus operandi
do magistrado ao se deparar com ausência de previsão legal.
Mario Pimentel de Albuquerque56, ao tratar da jurisdição dispõe quesempre
se considerou que o juiz deve estar vinculado a critérios positivos previamente
estabelecidos. Dir-se-ia que existe como que um temor social à liberdade absoluta
dos juízes; que os grupos humanos não suportam a idéia de que suas relações jurídicas, seus atos, suas pessoas e seus bens possam estar entregues a uma sorte de
discricionariedade caprichosa da parte daqueles sujeitos encarregados de julgar,
em nome do Estado, conflitos intersubjetivos qualificados juridicamente.
Desta forma, mesmo quando o magistrado se depara com lacunas ou com a
necessidade de interpretar a lei, o que não deve lhe ser defeso, há que se cuidar
para que tais interpretações busquem, antes de tudo, conhecer o intuito do legislador além de se pautar sempre nos princípios constitucionais, especialmente da
segurança jurídica e da certeza do direito.Eis o artigo 4º da Lei de Introdução as
Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
Vê-se neste caso uma limitação imposta pelo legislador, ciente este de que a
lei nem sempre conseguiria abranger todas as situações decorrentes da vida em
sociedade, de modo a evitar que, nestes casos, extrapolasse o juiz suas funções.
Assim, o poder de julgamento do juiz diante de uma omissão no texto legal,
é restringido pela própria lei, sendo-lhe defeso sentenciar de modo arbitrário, em
atendimento única e exclusivamente à sua própria opinião.
Nas palavras de Lenio Streck e Wálber Araújo Carneiro57, o julgador não
está livre das imposições do sistema jurídico e qualquer alternativa deve ser uma
alternativa “do” direito que a sociedade construiu, por mais difícil que seja a sua
revelação.
É dado sim, liberdade ao juiz. Porem, até esta sofre limitações. A propósito,
dispõe Mario Pimentel de Albuquerque58 mantida em seus justos limites – dado
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que nenhuma atividade humana pode ser exercida sem eles – a liberdade do juiz
adapta efetivamente o processo às necessidades da realidade social, exercendo,
deste modo, uma influencia renovadora sobre o Direito. Afronta este, porém,
quando tornada em arbítrio, excede aqueles limites [...] para os estender para lá
do razoável, às expensas dos interesses das partes, cujos direitos nada contam
ante o acrescentado poder do órgão jurisdicional. Carlos Alberto Mota de Souza59,
citando Vicente Ráo, dispõe que:
Vicente Ráo [...] adverte que não é licito ao juiz ‘criar novas normas,
bastando socorrer-se da analogia e dos princípios gerais’, mas ressalva que a jurisprudência constitui apreciável força supletiva do
direito, pois ‘haveria paradoxo em se atribuir aos juizes a função
de suprir as lacunas da lei, ou a própria falta de lei e não querer
reconhecer-lhes, em certo sentido, uma função criadora do direito
subsidiário, criação que, até sobrevir lei em contrario, se mantém
e se perpetua pela força própria do principio que reclama julgado
igual para casos iguais’.

É por isso que, os poderes/deveres do juiz têm de ser analisados à sombra
da noção democrática de jurisdição, dos princípios e, em ultima análise, da
jurisprudência, vedando-se a presença de qualquer rastro de pessoalidade e
individualidade nas decisões dali emanadas, com base no conceito de investidura,
que ultrapassa e se sobrepõe à pessoa do julgador e, via de regra, de qualquer
sentimentalismo que possa contaminar a decisão.
O vicio da segurança jurídica e da certeza do direito é a decisão pautada única
e exclusivamente em questões puramente ideológicas e emocionais.
Carlos Aurélio Mota de Souza60, acerca da ideologia, assinala que a ideologia
não vê instâncias ou etapas para se posicionar: é uma crença, espiritual, intelectual
ou política, que arrebanha em qualquer tempo e veda à razão outras experiências
ou verdades [...]. São preconceituosas, comprometendo, assim, a construção da
sociedade fraterna enunciada solenemente no Preâmbulo e art. 1 da Constituição.
A tarefa do juiz consiste em interpretar e empregar a lei, que deriva do ato
do poder Legislativo, que emana do povo, sendo-lhe obrigação, no entanto, aferir
se, a norma que tem em mãos para ser aplicada, está ou não, eivada pela inconstitucionalidade.
Lídia Reis de Almeida Prado61 ao cuidar dos aspectos psicológicos da decisão
judicial, defende que, a interpretação silogística por parte do magistrado foi subs59
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tituída por uma atividade jurisdicional criadora. A propósitodefende-se a idéia
de que a obra do órgão jurisdicional traz sempre, em maior ou menor medida,
um aspecto novo que não estava contido na norma geral. E isso ocorre inclusive
quando a sentença tem fundamento em lei expressa, vigente e cujo sentido se
apresenta com inequívoca clareza. Luis RecasénsSiches citado por Lídia Reis de
Almeida Prado62, traz quea lógica tradicional não serve ao jurista para compreender
e interpretar de modo justo os conteúdos das disposições jurídicas;não lhe serve
para criar a norma individualizada da sentença judicial ou decisão administrativa
[...]. Realmente o juiz decide por intuição e não por uma inferência ou silogismo
dos que estudam na lógica; decide por uma certeza que se forma de modo direto
e não em virtude de uma raciocínio.
Independente disso, é defeso ao juiz atuar em favor de qualquer das partes no
processo, seja mais forte ou mais fraca. Tudo isso a fim de cassar qualquer atuação
assistencialista por parte do magistrado.
O fato de o juiz conduzir o processo sem, em nenhum momento, pender
para o lado de uma das partes traz a perfeita e absoluta materialização da mais
pura imparcialidade.
Carlos Aurélio Mota de Souza63, em sua obra Poderes Éticos do Juiz: A igualdade
das partes e a repressão do abuso no processo, dispõe o que segue, acerca da publicização do processo:

Observa-se [...] forte tendência [...] de publicização do processo, a fim
de que venha a tutelar não só direitos subjetivos individualizados,
mas também interesses coletivos e difusos, nitidamente de caráter
social, pois o processo que se faz mais público, mais se democratiza e
socializa-se. [...]. Por isso o juiz, como órgão do estado para aplicação
desse direito positivo, ajustará ao caso concreto soluções que estejam
em harmonia com todo o ordenamento constituído.

Ademais, conforme RecasénsSiches, citado por Lídia Reis de Almeida Prado64convém ressaltar que, conforme o autor, O Direito não se restringe ao mundo
psicológico. Também não é idéia pura, nem valor puro, pois relaciona-se com a
realidade. Mesmo porque [...] o magistrado que não está acima da lei, deve acatar
a ordem jurídico-positiva.Para José Carlos Baptista Puoli65 e também citado por
62
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Luciana AmicucciCampanelli66, há que se cuidar, assim, para não se confundir a
figura do juiz imparcial com a do juiz participativo, considerando que este pratica
os atos necessários à entrega da decisão justa, baseada na verdade dos fatos, em
oposição àquele em que a decisão proferida é tendenciosa, impossível de pacificar
o conflito apresentado.
Miguel Reale67, mais uma vez acerca do psiquismo do juiz na sentença, dispõe, que:
Acrescenta Reale que o juiz não pode deixar de ser participe da vida
comum. No ato de sentenciar, quer queira quer não, ele sofre uma
tensão ético-psicológica que vem de seu intimo, de que ele sente e
sabe por experiência própria e dos valores sociais que incidem sobre
sua personalidade [...]. O juiz deve ser imparcial, mas o acerto de
sua decisão depende, segundo Reale, dessa capacidade psicológica.
Por isso, conclui que o segredo da justiça está no fato de o juiz saber
que a neutralidade não significa fugir das pessoas em litígio, mas
em se colocar na posição delas.

O que não se pode permitir, pelo que se vê, é a existência e a prevalência de
decisões puramente ideológicas, oriundas de um intuito caritativo do magistrado.
Assim, não pode o Estado Juiz ser mero promotor de igualdade social, almejando,
por meio do Processo, cuidar de questões sociais que não competem à sua esfera
de atuação.
Neste sentido, Luciana AmicucciCampanelli68:
[...] a justiça das decisões não está em conceder razão ao mais fraco,
quando ele não a tem, em virtude meramente de seus desnível econômico, técnico, social e cultural ou, ainda, ‘tirar do rico e dar ao
pobre’ pelo simples motivo de um possuir muito e o outro pouco.
Tais atitudes restringiriam o julgador a promotor da igualdade
social e a realização desta igualdade não e o escopo primeiro da
atividade jurisdicional, cujo maior objetivo é fazer justiça [...]. O
juiz preocupado somente com a igualdade social deixa de julgar a
lide imparcialmente, porque independente do resultado probatório,
tende a decidir de maneira favorável a uma das partes, em razão
do desnível havido entre elas, ainda que o sistema normativo e o
conjunto de provas sinalizem desfavoravelmente.
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Segundo Plauto Faraco de Azevedo69:
A magnitude do papel que deve desempenhar o juiz dificilmente
poderia ser exagerada. Envolve todos os seus conhecimentos – do
direito objetivo e da vida sob seus múltiplos aspectos, sua concepção
da existência e do direito, de sua função, fins e significado. O bom
desempenho de suas funções haverá de mobilizar toda a sua pessoa,
particularmente sua consciência critica, em face dos fatos que lhe
são submetidos e da legislação cuja aplicação as partes argüem. Sua
atuação haverá de descrever um movimento a um tempo centrípeto,
para que bem possa sopesar os interesses em questão, e centrífugo,
para que deles possa distanciar-se e ajuizar com humana isenção
ou imparcialidade. Para que o juiz possa ser imparcial, precisa ser
independente e subordinado ao direito, por ser possível, contrariamente, ao que propala o discurso positivista, a existência de leis
contrarias ao direito.

Assim é que, deixa de ser imparcial o juiz que, movido unicamente por
pré conceitos, por puro desconhecimento ou por razões sentimentais e pessoais,
atua como uma metralhadora de conceitos diversos e desintegrados da realidade
jurídica.
Para Milton Paulo de Carvalho70 se excluem da atividade probatória do juiz
aquelas que comprometem sua imparcialidade, fundadas no escopo meramente
‘assistencialista’ de delir, pelo processo, a desigualdade social ou econômica das
partes. Entendemos que também se exclui da atividade probatória do juiz, pela
mesma razão agora exposta, aquela que se destinaria a suprir, emendar ou corrigir
atuação deficiente de qualquer dos litigantes, se tiverem igual oportunidade de
demonstrar suas alegações.
Ao se impor ao juiz, além de meras faculdades, poderes/deveres dentro da
atuação processual, impôs-se, conseqüentemente, o dever de não se assentar em
juízos puramente sentimentais, mas, antes de qualquer coisa, em juízos estritamente legais.
José Eduardo Faria71, acerca do tema, traz que como a magistratura não pode
deixar sem resposta os casos que lhes são submetidos, independentemente de sua
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complexidade técnica e/ou de suas implicações econômicas, políticas e sociais, não
poucas vezes ela se sente impelida a exercer uma criatividade decisória que, como
será examinado de forma crítica mais a frente, acaba transcendendo os limites da
própria ordem legal. [...] O problema é que, em muitos desses casos, em que julgar
não significa apenas e tão somente estabelecer o certo ou o errado com base na lei,
mas também assegurar a concretização dos objetivos por ela previstos, o Judiciário
não dispõe de meios próprios para implementar suas sentenças [...].
Ao juiz, sem sombra de dúvidas, é dado autonomia e discricionariedade,
mas somente enquanto configure a liberdade que este tem de, ao apreciar a lide,
proferir a melhor e mais justa decisão. Neste sentido dispõe Amendoeira Junior72:
[...] é possível afirmar que o juiz, diferentemente do que ocorre com
o agente administrativo, não possui várias decisões igualmente possíveis. Existe apenas e tão- somente uma única decisão em acordo
com a lei. O que se admite é que, diante do principio da independência do juiz e, principalmente, diante do fato de que o exercício
da jurisdição é atividade humana é, portanto, falível, conviva-se com
decisões diferentes ainda que para situações absolutamente idênticas,
evitando-se, assim, a ruptura do sistema.

Nagib Slaibi Filho73 acerca da autonomia do Poder Judiciário ensina que aautonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, assegurada no art. 99 da
Constituição e a autonomia funcional dos magistrados (arts. 93 e 95) significam
somente o mínimo de independência de atuação que se pode esperar de qualquer
órgão político, mas não legitimam o arbítrio no exercício da função jurisdicional.
[...] Em terríveis momentos de submissão à ordem autoritária, era simples tentativa
de eufemismo dizer que vivíamos momentos do exercício discricionário do poder.
Ora, mesmo na discricionariedade o agente público está limitado às opções que
a ordem jurídica lhe concedeu. Não queremos juízes discricionários nem que julguem com fundamento no prudente arbítrio judicial, como dizem as lei antigas – o
Estado Democrático de Direito necessita de magistrados estritamente vinculados
à ordem jurídica, sem evasivas e dissimulações.
Ademais, deixa de cumprir a sua função e o seu dever, enquanto portador
da Constituição Federal, o juiz que não se importa com a efetiva concretização da
justiça.Tudo isto para não deixar dúvidas acerca do limite da atividade judicató-
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ria, limite este que, nada mais é do que a atenção aos preceitos da legalidade e da
efetiva justiça, abandonando-se as decisões puramente caritativas e ideológicas.
Foi visando preservar as liberdades individuais tolhidos pelos abusos cometidos pelos governantes que, o liberalismo burguês defendia a plena separação
dos poderes estatais.Belize Câmara Correia74 traz que, em referido período, verificava-se claramente o predomínio da lei, em seu sentido literal, vez que derivada
de deliberação popular. Preponderava, assim, a vontade popular, representada
pelo poder Legislativo. A propósito adespeito de alguns traços distintivos entre
as concepções liberais elaboradas pelos grandes pensadores políticos do final do
século XVII (Montesquieu, Locke e Rosseau), inspiradas nas idéias libertadoras do
absolutismo monárquico e implementadoras de uma estrutura de poder despersonalizado, em todas elas se percebe a formulação do Estado moderno como uma
entidade necessariamente rígida e estática, informada pelo predomínio absoluto
da lei como norma geral, abstrata e imutável, porque fruto da vontade popular
soberana. Sob essa perspectiva de império da lei, praticamente insignificante era
o papel estatal atribuído ao Poder Judiciário, que, na concepção de Montesquieu,
deveria conservar-se nulo, limitando-se à atividade mecânica e inanimada de aplicação da lei. Preponderava, por esse pensamento, a idéia de que o juiz representava
uma autoridade burocrática, não corporificando, porem, um verdadeiro Poder.
Hoje, já não prevalece esta idéia de um judiciário a par dos acontecimentos,
sendo a este órgão, inclusive, imputado o dever de atender a uma função social
consistente em estar atento às mudanças sócio-econômicas e às garantias e preceitos constitucionais.
Porém, não é por isso que deve prevalecer o desrespeito à separação dos
Poderes do Estado, enquanto um dos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro.O sistema constitucional brasileiro, por exigir lógica e coerência das
decisões judiciais, se põe contra uma atuação judicial ilimitada e desmedida.Não
obstante, é possível se ver diuturnamente diante de decisões arbitrárias e fundadas
unicamente em convencimentos e bases ideológicas e sentimentalistas, contrariando todas as previsões que, amparados pela lei, firmam os sujeitos de direito.
Citado por Eduardo Appio75, Ronald Dworkin, a partir da experiência norte-americana, entende que a forma como os juízes decidem os casos que lhes são
submetidos influencia o destino de uma comunidade.
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Em razão disso, defende uma concepção substancial do princípio democrático, a partir do direito de cada cidadão a um tratamento justo e isonômico, não
concordando que uma posição contramajoritária dos juízes possa prevalecer, a
partir de uma leitura moral da Constituição.
Para Dworkin76, os Juízes se submeterão a uma ordem moral superior, vez que
as decisões judiciais devem se basear em princípios, e não em estratégias políticas.
Comentando referido artigo, Eduardo Appio rejeita-se, portanto, uma
concepção jusnaturalista do Direito, passando a sustentar que toda pretensão
jurídica corresponde a uma idéia original, não havendo espaço para uma criação
discricionária do juiz. Em síntese, as decisões judiciais devem ser tomadas em
estrita observância de princípios constitucionais que conferem integridade ao ordenamento, sob pena de serem ilegítimas ao afrontarem o sistema representativo
sobre o qual se assenta a democracia [...]77.
A submissão dos atos dos demais poderes ao Judiciário há, no entanto, de
ser limitada ao dever de imparcialidade do magistrado. Tudo isto a fim de evitar
arbitrariedades.Para Carlos Alberto Álvaro de Oliveira78:
Em vez do juiz ditador, dono de um processo inquisitório e autoritário, ou de um processo totalmente dominado pelas partes, como
anteparo ao arbítrio estatal – a exemplo do sucedido na idade média
com o processo romano-canônico – importa fundamentalmente o
exercício da cidadania dentro do Processo, índice da colaboração das
partes com o juiz, igualmente ativo na investigação da verdade e da
justiça. [...] O processo civil não atua no interesse de nenhuma das
partes, mas por meio do interesse de ambas. O interesse das partes
não é senão um meio, um estimulo, para que o Estado, representado
pelo juiz, intervenha e conceda razão a quem efetivamente a tem,
concomitantemente satisfazendo o interesse público na atuação da
lei para a justa composição dos conflitos.

Veda-se, neste ínterim, qualquer atuação assistencial por parte do magistrado.
Tudo isto, pois, o Judiciário, enquanto aplicador das leis não tem, contudo,
o poder de introduzir nenhuma novidade à ordem jurídica, com fulcro, única e
exclusivamente nos sentimentos apaixonados de seus aplicadores.
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Novamente, Ronald Dworkin79, citado por Mario Pimentel de Albuquerque80,
via o juiz como um guardião dos direitos individuais, razão pela qual era-lhe
vedada a prolação de decisões que promovessem objetivos sociais e coletivos,
que, para ele, seriam justificados por argumentos políticos, próprios do legislador.
Desta forma, não pode um magistrado, atuando de forma claramente partidária, ferir preceitos legais e constitucionais, a fim de atender um fim menor ao
que efetivamente se destina.
Até porque, se todo poder tem uma fonte que o legitima, o poder do juiz só é
legitimo diante da ordem jurídica. J. C. Barbosa Moreira, citado por Carlos Alberto
Álvaro de Oliveira81 dispõe que, juiz atuante não é sinônimo de juiz prepotente ou
mesmo de juiz autoritário. Que ao órgão judicial caiba um papel ativo não quer
dizer que lhe toque impor aos litigantes o modo de efetuar as operações que a li
defere a eles.
Não é plausível de aceitação que decisões judiciais eivadas pela parcialidade
do juiz acarretem implicações econômicas desfavoráveis ao mercado, o que, via
de regra, atinge a toda a coletividade de modo geral.
Acerca disso, dispõe Jose Eduardo Faria82, queo direito atualmente se encontra ‘hamletianamente’ martirizado pelo dilema de ser arte ou ciência. Ou seja,
entre ser ‘tecnologia de controle’, organização e direção social, o que implica uma
formação unidisciplinar, meramente informativa, despolitizada e adestradora,
estruturada em torno de um sistema jurídico tido como auto-suficiente, completo,
lógico e formalmente coerente; ou ser uma atividade verdadeiramente cientifica,
de natureza problematizante, eminentemente especulativa e acima de tudo crítica,
o que exige uma formação reflexiva, não dogmática e multidisciplinar, organizada a partir de uma interrogação sobre a dimensão política, sobre as implicações
sócio-econômicas e sobre a natureza ideológica de toda ordem jurídica.A efetiva
democracia depende sim, de um Estado amparado pelas leis, mas depende, principalmente, de um poder genuinamente independente e imparcial, apto a infligir
o efetivo cumprimento destas leis.
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Para Cristiano Becker Isaia e Lissandra Espinosa de Mello Aguire83:
[...] A concretização dos valores constitucionais não é atividade
exclusiva do Poder Legislativo. Por contraponto, para grande parte
da doutrina existente acerca do tema, tal assertiva não implica autorização ao Poder Judiciário, ou melhor, ao Juiz, pra substituir o
parlamento em sua função típica legislativa. Nesta mesma senda, o
Poder Judiciário, a Justiça Constitucional em sentido lato, realizaria
a intermediação concretizadora das normas constitucionais em seu
âmbito de atuação, qual seja, solucionando a lide posta, dizendo o
direito ao caso concreto. Primando pela forca normativa da constituição e sob a égide da efetiva concretização da norma, o papel do
jurista, indiscutivelmente, deve ser o de atribuir máxima efetividade
às Normas Constitucionais. [...] Portanto, mesmo sendo o Poder
Legislativo, a prima facie, o sustentáculo do regime democrático em
virtude da crença na legitimidade e em figuras como a democracia
representativa e participativa, tem-se o Poder Judiciário como responsável pela atividade judicante e repressora da inconstitucionalidade, corroborando, assim, o Principio Democrático de Direito.

Assim, tem-se que, a autonomia do magistrado, é fator predominante no resguardo dos direitos fundamentais e, principalmente, no equilíbrio da democracia.
Cristiano Becker Isaia e Lissandra Espinosa de Mello Aguire84, acerca da
criatividade do juiz, trazem quesegundo o raciocínio de Koopmans, foi [..] o crescimento do Estado que tornou possível o que se denomina ‘poder criativo do juiz’,
dada mesmo a extensão do setor publico, o exercício de generalizado controle do
estado sobre a economia, a assunção da responsabilidade do estado em questões
de emprego e a elaboração de planos de assistência social. [...] É evidente nesta
senda, que a criatividade a que se faz entender não pode ser ilimitada a ponto de
contrariar a própria Constituição, eis que, segundo [...] Capelletti, ‘o juiz não pode
ser um criador completamente livre de vinculos’, mesmo porque, se assim fosse,
seria o ‘Fuhrer’do processo.
Acerca do subjetivismo recorrente nas decisões judiciais, Artur Stamford85
entende queas previsões do sistema jurídico são impostas como único meio de
eliminar o subjetivismo nas decisões judiciais, pois contém critérios rígidos, objetivos e não-valorativos capazes de oferecer o caminho seguro à escolha da solução
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do caso concreto. Para que haja segurança, os casos concretos semelhantes devem
ser decididos de forma semelhante, pois só assim a sociedade pode objetivar suas
expectativas de comportamento e agir segundo um certo cálculo de probabilidade
das ações alheias.
O sentimento que nasce então deriva da necessidade de se impedir que o
magistrado, enquanto a voz do Poder Judiciário, lance mão de seus sentimentos
para dar a palavra final, sendo forçosa a restrição de seus juízos ao conteúdo das
normas jurídicas.Eduardo Appio86, ao questionar como seria possível inibir o arbítrio nas decisões judiciais, uma vez que a interpretação constitucional está fundada
na concepção de um homem, o Juiz, traz que a resposta passa, inicialmente, pelo
exame do conceito de Constituição. Ela confere racionalidade às decisões judiciais,
além de assegurar a legitimidade material e sua eficácia social.
É justamente esta racionalidade que, em algumas vezes, é deixada de lado
pelo magistrado, ao se deparar, especialmente, com uma demanda envolvendo
questões sociais.
J. J. Gomes Canotilho citado por Eduardo Appio87, manifestou que
aterceira dificuldade radica no perigo de um direito de conteúdo
variável, conducente a um perigosíssimo subjetivismo judiciário.
Com efeito o pluralismo de princípios está a paredes-meias com
fragmentações subjetivistas dos juízes, ficando tudo inseguro desde
a regra aplicada e jurisdicionalmente mediada.

No caso dos planos de saúde, verifica-se grandes problemas nas questões
atinentes à área territorial de atuação do contrato, a hospitais credenciados, a
configuração de efetiva urgência e emergência, cumprimento de carências, além
do fornecimento de medicamentos para tratamentos domésticos, entre outros.
Dá-se por parte dos juízes uma sobreposição de valores e, ao invés de decisões
justas, vê-se diante de decisões fundadas unicamente em questões ideológicas e
sentimentais, que deságuam na mais pura insegurança, vez que, cada juiz, tem
em si, um juízo de valor.
Assim, buscam as decisões proteger sempre o mais fraco, entendendo ser
este sempre o correto, enquanto o rico sempre esta errado.
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Neste sentido, Roger Stielfmann Leal88:
A ambigüidade das normas legais e constitucionais, aliada a um
sentimento de co-responsabilidade do juiz, na medida em que é
chamado a corrigir os desvios na execução das finalidades inscritas
nos testos legais e constitucionais, têm o condão de afastar o juiz da
clássica neutralidade. O juiz passa a ser encarado como elemento
participante do sucesso ou do fracasso político do Estado. Contudo
tal ideologização do juiz tem um efeito perverso, pois cada juiz tem
para si o seu Estado ideal. Dificilmente os juízes entrariam num
acordo em relação a qual modelo político é o mais correto. Desse
modo, imbuídos da responsabilidade política que o WelfareState lhes
impôs, os juízes interpretam os conceitos indeterminados, explicitados através de princípios e diretrizes gerais de modo que mais lhe
agradam politicamente, ou, ao menos, se vêm tentados a tanto.

O que se almeja é uma redução da insegurança que paira sobre as relações
jurídicas de modo a dar aos que esperam o mínimo de previsibilidade e certeza
acerca do direito que lhes assiste.
Sonha-se, tão somente, com a redução da insegurança jurídica, com a possibilidade de calcular as conseqüências jurídicas referentes a cada relação firmada.
José Fábio Rodrigues Maciel89, acerca da insegurança que pode derivar das
decisões judiciais, entende que como o encontro da segurança nos remete para
novas inseguranças, busca-se no direito a sua redução ao mínimo suportável,
advindo daí a segurança jurídica, que pretende dotar o cidadão da capacidade de
prever quais vão ser as reais conseqüências jurídicas referentes a cada ato por ele
praticado.Ademais, como já se viu, a presença da iniciativa privada na prestação
de serviços de saúde é feita, nos moldes do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição
Federal, de forma complementar ao sistema público.
Desta forma, conforme assevera Luiz Fux, citado por Fabiana Ferron90 sob
esse enfoque é forçoso concluir que estatuída a responsabilidade pública quanto
à saúde, a atividade subsidiária particular não é sucedâneo da ineficácia estatal,
não podendo atribuir-se às entidades privadas deveres além do contrato, sob pena
de gerar-se insustentável insegurança jurídica.
Conclui-se, assim, que a atuação do Poder Judiciário deveria servir como medida impositiva de tomada de medidas públicas destinadas à melhor aplicação de
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recursos. Aliado ao Ministério Público, a função do Judiciário seria a de se assegurar
efetividade às investigações, ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
ao Nepotismo nos órgãos Públicos.Conforme leciona Plauto Faraco de Azevedo91a
criatividade do juiz não exclui ou afasta a segurança jurídica. A este respeito pode-se perceber o acerto da perspectiva apontada por João Baptista Herkenhoff,
propugnando por uma aplicação sociológico-política do direito, que ‘não erige o
subjetivismo como preceito, porque não determina que o juiz imponha seus valores pessoais na sentença. Pelo contrário, alerta-o sobre a necessidade de procurar
traduzir o sentimento de justiça da comunidade [...]’. Sem dúvida, a percepção
e o sentimento da vida e da situação do povo pelos magistrados fortalecerão a
segurança jurídica, a menos que seja essa associada aos interesses de um poucos
e dissociada dos interesses da maioria.
Anseia-se, assim, por um sistema jurídico flexível, mas antes de tudo, protetivo da ordem constitucional, aqui analisada por meio de um enfoque coletivo
e a longo prazo, contrária a uma analise individual e imediatista, de modo a não
submeter os sujeitos de direito ao arbítrio de decisões puramente sentimentais e
ideológicas.

CONCLUSÃO
Em tempos de Jurisdição Constitucional, é certo que a supremacia da Constituição Federal em face da lei coloca o órgão incumbido da jurisdição constitucional
em um papel destacado e diferenciado. Não bastasse isso, a fim de exemplificar, o
lugar “político” da Suprema Corte se consolida a medida que a sociedade como um
todo não aceita a inércia do Poder Legislativo quando na ausência de regulamentação de Lei, provocando o Poder Judiciário para resolver questões que envolvam
desde implementação de política pública a questões sociais.
Nessa linha, é possível e exigível do Judiciário, impor determinada
conduta, sem que esta esteja expressamente prevista em lei, desde
que afinada com direitos fundamentais, de interesse coletivo e
políticas públicas diretamente decorrentes do texto constitucional,
pois traduz-se em dever do Estado, do qual o Judiciário é poder/
função precípua.
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É preciso assegurar a credibilidade das instituições públicas, em
especial do Poder Judiciário, quanto à visibilidade e transparência
de seus atos, diretamente relacionados com a adoção tempestiva
de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta do texto constitucional, tais como a preservação dos direitos
humanos e fundamentais.

Todavia, para que se fale em um Estado Democrático de Direito, há que se
impor a todos, indistintamente, o dever de sujeição ao ordenamento jurídico, aqui
representado não só pelo Poder Legislativo ou Executivo, mas, também, ao Poder
Judiciário, como legitimo distribuidor constitucional da justiça.
O que não se pode permitir, após uma história de lutas pela igualdade das
partes e dos poderes, onde ditaduras foram prostradas pelo anseio de uma justiça
idônea, retroceder-se a ponto de permitir que iniqüidades emanem de quem tem
o dever de assegurar o justo.
É por isso que, a atividade interpretativa do juiz só conseguirá ser efetivamente
cumpridora da ordem jurídica justa quando, não estiverem corrompidas por
influências, sejam internas ou externas, no momento da exteriorização da decisão.
E é somente neste contexto de independência e autonomia que pode-se deparar
com o juiz efetivamente imparcial, agindo como terceiro na solução da demanda,
tendo, como apoio, além da lei, a Constituição Federal e a Justiça.
Ponto finalizando, reforça-se a idéia de que mesmo quando qualquer juiz
se vê diante de uma obrigação interpretativa deve-se atentar-se para que estas
interpretações visem o intuito do legislador, sobretudo em análise dos princípios
constitucionais, na verdadeira noção democrática de jurisdição, vedando-se a
presença de qualquer rastro de pessoalidade e individualidade nas decisões dali
emanadas.
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A CIRCULARIDADE CULTURAL
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I. Introdução; II. Breves indicações sobre a natureza da cultura; III. Do
círculo cultural (e da circularidade cultural) e do conteúdo genérico
dos direitos culturais; IV. Da presença do conceito das liberdades inerentes aos direitos culturais na circularidade cultural; V. Da cultura
como complementação do processo educacional; VI. Da consideração
dos direitos culturais como direitos fundamentais sociais; VII. Da
necessidade de valorização das atividades culturais como elemento
formador humano e da sociedade; VIII. Da necessidade de estímulo
à produção cultural como elemento de formação da sociedade; IX.
Pontuações de aspectos pragmáticos e procedimentais para valorização da cultura como elementos formador do povo brasileiro e de
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RESUMO
O texto trata da importância da compreensão do acesso à cultura como direito
fundamental e da necessidade de haver uma política de desenvolvimento cultural
promovida pelo Estado.
PALAVRAS CHAVE: Cultura. Liberdade. Direitos Fundamentais. Direito Constitucional. Educação.

ABSTRACT
The text indicates the importance of comprehension of culture acess as a fundamental
right and discuss the necessity of aplying a cultural developing policy to be promoted by
the State.
KEY WORDS: Culture. Liberty. Fundamental Rights. Constitucional Law. Education.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo identificar os direitos inerentes à proteção da cultura no direito constitucional brasileiro e analisar o locus ocupado pelas
diferentes aplicações de vertente protetiva da cultura no ambiente constitucional.
Para tanto, inicialmente é necessário apontar quais direitos relacionam-se,
direta ou indiretamente com a cultura uma vez que falar-se em cultura estabelece
uma linha ainda muito débil de definições.
Devem ser objeto de análise para a compreensão deste ambiente: a proteção
de direitos de acesso à cultura; a proteção constitucional da liberdade de expressão criativa;
a proteção e garantia de proteção dos direitos de autor; etc.
Cada uma destas categorias ou circunscrições jurídicas podem ocupar uma
posição diferenciada no ambiente constitucional, com consequências diferenciadas
e obrigações distintas por parte do Estado. A intenção deste estudo é facilitar a
compreensão do universo inerente aos direitos culturais, ainda tão incipientemente
explorado.
Sabe-se porém, que a discussão dos elementos formadores da cultura não é
nada nova. Em diversas atividades e áreas do conhecimento humano, a cultura
recebe definições distintas. Em todas elas, porém, ao menos nos países de orientação democrática, parece haver uma certa unanimidade quanto ao fato de que
o desenvolvimento das atividades culturais, não obstante uma participação da
sociedade e do Estado, deve ser livre.
Ou seja, o “fazer ou produzir cultura” não pode estar moldado ou ser direcionado. Partindo deste paradigma, que parece ser efetivamente correto, é importante
analisar se há obrigações do Estado para contribuição neste processo e, em caso
positivo, analisar também as motivações que indiquem tais obrigações.
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Dois fundamentos, porém, merecem ser salientados:
1–

Como se posicionam constitucionalmente os direitos implicados na
proteção da cultura e mais precisamente, qual o ambiente de proteção
destes no que tange aos direitos fundamentais;

2–

O modo por meio do qual o Estado pode contribuir para o desenvolvimento da cultura.
Nestes termos, é importante procurar analisar se os direitos culturais ocupam
uma posição clara no ambiente dos direitos fundamentais.

1 BREVES INDICAÇÕES SOBRE A
NATUREZA DA CULTURA
Não parece razoável propor discussões filosóficas sobre o que seria cultura
para a apreciação deste breve estudo. Concomitantemente, parece razoável apontar, ainda que com a precisão terminológica somente possível, sem pretensões de
esgotamento, a qual cultura se está referindo.
Há de se compreender, porém, que o conceito de cultura pode ser altamente
indecifrável e para tanto, a (breve) indicação do que seja cultura, para os devidos
efeitos do presente texto92 comporta uma dupla vertente interpretativa, qual seja:
a da cultura:
Como (1) a totalidade das manifestações sociais inerentes à existência e a
representatividade de um povo e;
Como (2) o conjunto de conhecimentos que possa ser formador das capacidades de desenvolvimento da(s) pessoa(s) e de sua personalidade.

92

E que, desde já se faz a ressalva quanto ao fato de que não se está procurando definir a cultura
em si, mas delineá-la para os fins exigidos para este estudo.
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Seja como representação de um povo, seja como elemento formador das
capacidades/personalidades, a cultura representa algo de grande relevo, que é o
diálogo social. A simples existência das manifestações culturais indica um ambiente
de participação social, do qual participa, por um lado, quem “produz” cultura e
do outro, quem “absorve” cultura.
Esta “produção” e “absorção” fazem parte de um processo cíclico, que ocorre
no ambiente de potencialidades criativas e que conduzem aos dois fundamentos
que, neste estudo, estão indicados como definições de cultura: a representação
de um povo e a formação deste mesmo povo, em sua coletividade e em suas múltiplas individualidades (pela formação das capacidades e desenvolvimento das
personalidades dos sujeitos implicados).
Cultura, porém, ainda assim pode ser vista sob muitos olhares e o que interessa a este estudo é a compreensão da cultura como elemento formado dor caráter
coletivo de um povo, manifestado por meio de suas criações artístico-culturais93.
Por sua vez, as criações artístico-culturais ora referidas são aquelas que se
manifestam sob a forma de música, literatura, cinema e audiovisual, teatro, artes
plásticas, artes cibernéticas, moda, gastronomia, fotografia, arquitetura, patrimônio imaterial e todos os elementos que possam ser enquadrados no que se pode
conceber como ambiente sociocultural relacionado às criações intelectuais. Serão
todas enquadradas como elemento formador da representatividade de um povo
e são manifestações culturais94. Obviamente que cultura, em um sentido mais
amplo, é ainda mais do que isto, é toda e qualquer manifestação social referente
aos seres humanos, mas é certo que este conceito ainda mais amplo não serve aos
propósitos deste estudo.
O propósito inicial do texto é identificar, portanto, a acepção do que é o ambiente cultural para os efeitos dos direitos culturais e as relações destes direitos
com as possibilidades de representatividade de um povo e inserção do que se
denomina círculo cultural.

93
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A utilização da expressão criações artístico-culturais indica um fechamento semântico em relação à expressão manifestações culturais que também pode ser utilizada com maior abrangência
significativa. Enquanto as criações se referem, ao fim e ao cabo, às obras artísticas (que podem ou
não ser protegidas pelo direito de autor) a expressão manifestações culturais conduz a algo mais,
considerando que muitas manifestações podem não ser criações em sentido estrito, ou seja, podem
não exigir uma criatividade humana, exteriorização das ideias sob alguma forma perceptível aos
sentidos e originalidade relativa. Ver também nota de rodapé 21.
Ver nota de rodapé anterior.
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2 DO CÍRCULO CULTURAL (E DA CIRCULARIDA			
DE CULTURAL) E DO CONTEÚDO GENÉRICO DOS
DIREITOS CULTURAIS
O que é se evidencia, portanto, é que o sujeito que “produz” cultura precisa
ter à sua disposição condições jurídicas, estabelecidas num ambiente, inclusive,
de política legislativa claramente definida, que permitam que a cultura seja “explorada”95 ao máximo possível (num sentido de possibilidade da criação potencialmente concebível).
Por outro lado, aquele que absorver a cultura inerente às criações artísticoculturais se beneficiará e fortalecerá a sedimentação de sua personalidade, pois
como indica BARRETO “... o acesso ao conhecimento irá tornar o homem livre, pois
será o ato mais revolucionário de toda a cultura humana96.
Portanto, o receptor das criações artístico-culturais precisa ter à sua disposição as distintas manifestações culturais, seja (simplesmente) como destinatário,
seja como um novo alimentador do processo cultural que, pode, eventualmente,
redirecionar e reenviar os elementos recebidos no ambiente cultural97.
95
96
97

No sentido de divulgação, difusão, sem necessariamente a violação de direitos inerentes à proteção
dos criadores de obras protegidas por direito de autor.
BARRETO, Vicente de Paulo, O fetiche dos direitos humanos, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro,
2010, p.13.
Vem se desenvolvendo com bastante profusão, especialmente nos Estados Unidos da América,
teses de que o processo criativo deveria ser relativizado no que se refere à proteção pelos direitos
de autor. As teses basicamente, atribuem, fundamentos muito mais presentes no âmbito econômico
e da liberdade de acesso à cultura e liberdade de criação do que pontuações filosóficas. O autor
norte americano Lewis Hyde, na sua obra A dádiva foge um pouco a esta regra pois indica um
posicionamento de ordem filosófica, afastando-se em sua tese, dos meros argumentos econômicos
ou excessivamente libertários de outros autores, ainda que não estejamos de acordo com parte
significativa de suas ideias. Em linhas gerais, o autor busca adequar a questão do que pode ser
considerado como criação artística e que, esta criação deve circular socialmente como uma doação.
Em algum sentido, o que é defendido pelo autor norte americano é uma concepção de que deve
estar intrínseca à criação o fato de que a circulação artística é (para dizer o mínimo) melhor se
for promovida como a transmissão de uma dávida que foi recebida e que, portanto, não poderia
deixar de circular. Assim, parece indicar Hyde que, uma vez compreendido que um autor é um
criador de uma obra de arte, este deve permitir a sua circulação social pois esta somente pode
criá-la por ter recebido, sob a forma de dávida de um autor anteriormente alimentado por alguma(s) outra(s) criação(ões). Este círculo vicioso-virtuoso seria fundamental para a criação artística
e estimulante para a possibilidade de novas criações. Melhor dizendo, em linhas gerais, defende
o autor que somente desta forma haveria um novo processo criativo. Segundo Hyde, se a doação
não se consumar, o espírito criador se consome (p. 230). O autor defende que somente pelo processo criativo pensado como uma doação poderia haver uma nova criação futura, como se todas
as obras fossem, ao mesmo tempo, originárias e derivadas, fato que, do ponto de vista filosófico,
não deixa de ser uma realidade, pois todas decorrem de alguma percepção anterior e serão, ao
menos potencialmente, alimento para criações futuras. Nisto estamos de acordo. E afirma Hyde: A
doação cria um espaço por onde flui uma nova energia. A alternativa é a petrificação, é o bloqueio
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Ou seja, no processo do ambiente potencial de criação, o criador, além, da sua
condição de criador, também sempre é destinatário, e o destinatário, potencialmente, pode vir a ser criador, ainda que esta não seja necessariamente uma obrigação.
Esta conclusão, evidente e naturalmente perceptível do ponto de vista do surgimento natural dos processos de desenvolvimento de criações artístico-culturais,
conduz à percepção de que há movimentos cíclicos na cultura e que merecem ser
observados. Um deles se refere ao ambiente de criação artístico-cultural que se dá
no processo da criação. Neste sentido, entendo que há uma similaridade entre o
círculo hermenêutico presente nos fundamentos de hermenêutica contemporânea

da capacidade de criar”, “é como se a vida fosse impedida de fluir”(p. 231). A tese do autor, em
alguma medida, surge desde os primórdios das discussões de direito de autor, considerando-se
o fato de que parte significativa do que é criado decorre da criação dos sujeitos anteriores e que,
portanto, até mesmo, não se justificaria uma proteção pela exclusividade inerente aos direitos de
autor e direitos conexos. Claro que como se sabe, esta posição acaba sendo objeto de aplicação
de diversos institutos de direitos de autor e conexos que tem como objetivo equilibrar a relação
existente entre a proteção pela exclusividades (a mais ampla na propriedade intelectual) e a livre
utilização pela sociedade, como é o caso do domínio público e das limitações de direitos de autor.
Ocorre porém, que esta posição libertária, também verificada em autores como Lawrence Lessig
e na doutrina dos creative commons parece ignorar que a criação pode se dar por motivações
outras que não a criação pela criação. Ora, se Hyde entende que ao aceitar o que lhe é dado, o
artista se sente compelido a criar uma obra e oferece-la ao público poder-se-ia interpretar que
existem artistas que são doadores por natureza e outros que não o são? E como a obra se processa
na mente criativa de cada um deles? E será que o não-doador, necessariamente será um “malcriador”. Sua obra será, portanto, uma “má-criação” nas duas mais evidentes acepções que cabem
ao caso em análise? Esta lógica para conduzir a uma divisão dual, em que haveria artistas mais
“generosos” e que poderiam doar por receber, e haveria outros “menos generosos” conduziria a
um problema bastante significativo: haveria obras que circulariam mais ou melhor do que outras
por serem objeto do que o autor indica como doação? Ou as demais sequer seriam obras com
a mesma qualidade? Isto não seria o mesmo que se querer instituir um caráter e características
humanas ao objeto criativo? Haveria uma obra egoísta na sua essência? Estas perguntas parecem
todas estar colocadas pelas teses defendidas pelo autor mas parece que estão todas sem respostas.
Ainda que se compreenda, nas palavras do autor, que a dádiva (o dom) precisa ser mantida em
movimento, uma criação que não seja doada não necessariamente deixará de influenciar outras
criações ou deixará de fazer parte do círculo-virtuoso das influencias criativas, assim como um
artista, que em sua vida particular se comporte como um canalha sem caráter não deixará de,
por meio de suas obras, influenciar outras pessoas. Por mais que se compreenda que a circulação se dará de forma mais descompromissada e despreocupada, esta não é uma realidade que
pode ser ampliada aa toda e qualquer criação artística. Neste sentido, parece que não foi objeto
do autor a análise do que definimos como o conteúdo filosófico do surgimento da obra de arte,
compreendido no círculo hermenêutico, que denominamos círculo criativo. Em linhas gerais,
porém, considerando que a obra A Dádiva foi escrita ainda nas décadas de 1970 e 1980, há certo
pioneirismo ao compará-la com novos autores que se pretendem libertários em decorrência da
nova moda nas análises do direito de autor, demasiadamente ideologizadas, em minha opinião,
especialmente após o surgimento dos creative commons. Além de A dádiva de Lewis Hyde e das
obras de Lawrence Lessig em geral, outros textos que apresentam um viés que pode também ser
considerado excessivamente liberal, mas que merecem alguma atenção pelos estudos implementados ou por algumas teses apresentadas são: Copyrights and copywrongs, The rise of intelectual
property and how it threatens creativity, de Siva Vaidhyanathan e The soul of creativity, forging
a moral rights law for the United States de Roberta Rosenthal Wall.

99

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

desenvolvidos por Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer e o locus no qual
se opera o processo de criação artística, o qual denomino círculo criativo e, ao seu
movimento denominamos circularidade criativa98.
Por outro lado, há também um ambiente circular de criação-recepção de cultura no âmbito social do qual participam todos os criadores (potenciais ou efetivos)
e receptores/destinatários que, muitas vezes, necessitará de observação do Estado
para o estabelecimento de políticas de desenvolvimento cultural.
Este ambiente, denominado círculo cultural, no qual se opera a circularidade
cultural, pretende que todas as potencialidades culturais sejam livremente circulantes e que possam fomentar ao máximo as potencialidades de desenvolvimento
cultural e representação de um povo, ao mesmo tempo em que servem como
fundamento de desenvolvimento social e educacional.
Neste aspecto, é de suma importância compreender (e apontar) a função que
deverá ser exercida pelo Estado no fenômeno da circularidade cultural e também
é fundamental compreender qual a natureza dos direitos fundamentais em questão
e como se deverá proceder numa política legislativa eficiente para o setor.
Neste momento, cabe compreender que há uma dupla vertente de proteção
dos direitos culturais: enquanto uma primeira vertente de proteção se dá num
ambiente de garantia de (acesso aos) direitos culturais (e inclusive pela difusão e
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O círculo hermenêutico pode ser compreendido como o locus onde se dá a criação, e, este locus,
como se percebe, não é um vazio, um mundo das ideias platônico à espera de um criador-condutor
de sua captura para dar vida à sua plenitude existencial. Por outro lado, este conceito circular e de
complexidade filosófica pode (e deve) ser compreendido no âmbito da criação artística, visto que
uma criação artística nunca é uma criação artística fora do contexto. A obra é parte de um todo.
O todo que é o ambiente do qual ela surge, o qual representa a totalidade. Também o todo que
é composto por todas as obras do artista que a criou. Igualmente do todo das criações artísticas
postas antes dela mesma. Ela sempre se relaciona com seu criador, que por sua vez, igualmente
compõe parte de um todo. E pela compreensão do fato do ser criativo encontrar-se num mundo
posto, este já é influenciado pela percepção das criações artísticas já postas. A esta concepção do
círculo hermenêutico no ambiente das criações artísticas nomeio como círculo criativo e o movimento inerente a este locus, circularidade criativa. O círculo hermenêutico, portanto, possibilita
que a arte se manifeste, considerando-se seus antecedentes, em uma criação artística. O quanto
desta criação deve ser atribuída ao autor é algo que não se pode mensurar no campo direito de
autor sem a compreensão do círculo hermenêutico ora adaptado. E mesmo a origem da obra em
si, não pode sofrer mensuração qualitativa considerando antecedentes sem a compreensão do
círculo hermenêutico. A tarefa filosófica do direito de autor é dizer o quanto o criador pode e
deve ser protegido em sua individualidade por ter trazido ao mundo perceptível dos sentidos
algo que se plasmou sob a forma de uma criação artística. Neste sentido, entendo que o que está
posto como antecedente à criação concretizada no círculo hermenêutico, exige, de fato, um retorno
a seu lugar de origem, considerando a possibilidade de circularidade. Isto, porém, não pode ser
visto sob o olhar econômico ou do direito sem apreciação da compreensão filosófica deste olhar
do momento e do locus da criação.
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divulgação de criações artístico-culturais) e de liberdade criativa, a segunda ocorre
pela proteção das criações artístico-culturais99.
Ou seja, o Estado deve, concomitantemente garantir e permitir, no tocante
às liberdades: 1 - liberdade de criação cultural; 2 - liberdade de acesso à cultura.
Por outro lado, deve haver garantia da proteção das criações artístico–culturais
(fundamentada pela proteção pelo direito de autor). Esta primeira análise, aparentemente, localiza os direitos culturais no ambiente dos direitos fundamentais de
1a geração, uma vez tratando-se de proteger as liberdades inerentes à cultura100
e, por outro lado, o próprio desenvolvimento protetivo dos direitos de autor101.
Delineando um pouco estes aspectos, e sob uma outra ótica, Jorge Miranda
estabelece uma distinção entre a “... Constituição cultural objectiva – a referente às
instituições culturais e às incumbências do Estado e da sociedade – e uma Constituição
cultural subjetiva – a referente aos direitos fundamentais”. Entendo que há aspectos
de ordem dos direitos subjetivos e de ordem objetiva em cada uma destas apreciações e, por isso, compreendo que a distinção entre a obrigação de garantia de
acesso e a obrigação de proteção da criação são duas faces de uma mesma moeda
que buscam um equilíbrio não somente da ordem econômica, mas simplesmente
da permissão/remuneração da criação, o que é um dos grandes fundamentos da
criação humana.
Por outro lado, faz parte também destes estudo analisar que, além da garantia
de acesso e da garantia da proteção no âmbito do direito de autor, há um elemento que promove um entroncamento a estes duas concepções: em que medida o
Estado deve participar para promover a circularidade cultural, possibilitando as
plenas liberdades criativas e garantido, ao mesmo tempo, a proteção aos autores
das criações artístico-culturais.
Esta função parece não estar totalmente presente no universo da 1a geração
de direitos fundamentais.
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O Património Cultural e a Constituição (Tópicos), em Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais,
Editora Principia, Estoril, 2006. P. 362.
100 Ver nota de rodapé 13.
101 Ver nota de rodapé 13.
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3 DA PRESENÇA DO CONCEITO DAS LIBERDADES
INERENTES AOS DIREITOS CULTURAIS
NA CIRCULARIDADE CULTURAL
Como visto, tanto a permissão de acesso quanto a proteção cultural, entre
outros elementos, estão incluídos no contexto da circularidade cultural.
Antes disso, porém é importante perceber que o primeiro elemento fundamental para compreensão da circularidade cultural é, desde já, apontar que as
manifestações culturais (representadas pelas criações artístico-culturais) podem se
dar de qualquer forma, ou sob qualquer modalidade. Ou seja, não se pode limitar
qual forma se dará uma expressão cultural visto como criação artístico-cultural. Por
outro lado, o conteúdo por meio do qual se conceberá a criação artístico-cultural
também não pode ser delimitado ou indicado. Desta forma, tanto no que se refere à
questão de forma quanto à questão de conteúdo, as constituições contemporâneas
tem atuado como garantidoras do processo eletivo por parte do criador de qual
caminho este optará na sua criação, até mesmo por meio de garantias de liberdade
de expressão. Isto se dá por meio da liberdade de criação implementada nos textos
constitucionais, sendo certo que algumas constituições tratam de liberdades de
expressão em gênero e outras em liberdade de criação artística.
Pode-se, portanto, partir de um pressuposto que vem sendo alcançado com
as constituições contemporâneas que se refere pela presença, direta ou indireta,
da liberdade de criação artística. Dito de outra forma, o conceito amplo das liberdades civis republicanas e oriundas historicamente dos processos constitucionais
da revolução francesa e do constitucionalismo norte-americano inclui a liberdade
de criação artística, mesmo quando não especificamente indicada, o que conduz
até hoje à compreensão destes valores, seja num contexto geral de liberdade (como
no caso dos EUA102), seja no conteúdo mais específico (como no caso, v.g. da Espanha e do Brasil 103), ou ainda por meio de discussões, já à época destes momentos
102 Nos Estados Unidos da América as liberdades mais aproximadas à liberdade de criação artística
estão revistas já na primeira emenda constitucional (Amendment 1), por meio da liberdade de
religião, liberdade de imprensa e liberdade de expressão: O congresso não poderá criar nenhuma lei referente ao estabelecimento da religião, ou proibindo seu livre exercício; diminuindo a
liberdade de expressão, ou de imprensa, ou o direito do povo de se associar em paz, e peticionar
ao governo por reparação de ofensas.
103 Na constituição espanhola a liberdade de criação está prevista em conjunto com outras modalidades de liberdades inerentes à cultura, tais como liberdade de opinião, liberdade de cátedra,
em seu artigo 20: Art. 20-1. São reconhecidos e protegidos os direitos: a) A expressar e difundir
livremente os pensamentos, ideias e opiniões mediante a palavra, escritos ou qualquer outro meio
de reprodução. b) à produção e criação literária, artística, cientifica e técnica. c) à liberdade de
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constitucionais, de temas inerentes aos direito de autor e direitos conexos104.
Ou seja, hodiernamente, portanto, não parece repousar qualquer duvida
quanto à liberdade de criação artística estar presente como direito fundamental
previsto nos textos atualmente em vigor, oriundos de democracias modernas e
contemporâneas.
A liberdade de criação artística encontra-se de tal modo assentada como
direito fundamental de 1a geração que a discussão mais efetiva no que se refere
à circularidade cultural talvez não esteja presente neste ambiente, visto que em
alguma medida, o Estado ao promover esta garantia de liberdade, já atua no fomento da movimentação inerentes ao círculo cultural.
Claro que não se pode esquecer que há liberdades que vem sendo observadas
e interpretadas sob o viés de um certo “libertarianismo” excessivo, ao se considerar
que obras que sejam protegidas por direitos de autor devam ser de livre circulação,
em nome do acesso à cultura e informação, como medida de fomento da circularidade cultural. Os argumentos, porém, muitas vezes tem sido excessivamente
direcionadores de pontos de vista pouco neutros, isto para não dizer os que são

cátedra. d) A comunicar ou receber livremente informação verdadeira por qualquer meio de difusão. A lei regulará o direito à cláusula de consciência e ao segredo profissional no exercício destas
liberdades. No caso do Brasil estão constitucionalmente previstas a liberdade de criação (Art. 5o,
inciso IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença); a proteção efetiva dos direitos de autor e direitos conexos
como direitos fundamentais (Art. 5o, inciso XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei fixar) e por fim, pela garantia de (Art.5o, inciso XVIII, a) proteção às participações individuais
em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas
e (Art.5o, inciso XVIII, b) do direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações
sindicais e associativas.
104 Isto foi observado no próprio surgimento dos constitucionalismo, inclusive com a garantia da
proteção das criações artística prevista no federalista 43: Os poderes conferidos pela constituição
…: A quarta classe de poderes compreende as seguintes autoridades: 1. A autoridade para promover o progresso da ciência e artes aplicadas, assegurando, por tempo limitado, aos autores
e inventores, o direito exclusivo sobre suas escritos e descobertas (sic). (Aqui entendo que seria
melhor a denominação invenções, mas talvez esta distinção não estivesse definidamente esclarecida
na ocasião da publicação dos textos federalistas).
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intelectualmente pouco honestos105 106 107.

105 Neste sentido, a discussão mais importante que vem ocorrendo é (sendo muito reducionista) o
embate entre os defensores e apoiadores dos creative commons e os defensores de uma linha
de direito de autor mais tradicional. O que importa indicar, antes de tudo, é que parece que a
discussão entre o direito de autor mais tradicional e os creative commons faz sentido nos países
de filiação ao sistema de copyrights, por diversos motivos que valem a pena ser enumerados:
1 – no sistema de copyrights a transferência dos direitos pode ser dar na totalidade dos direitos
sem grandes discussões técnico-jurídicas; 2 - a possibilidade de atribuição originária da autoria
diretamente a pessoas jurídicas; (em oposição, por exemplo, à lei brasileira, Lei 9.610/98: Art.
11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica); 3- os EUA possuem
todos os mecanismos de distribuição de produtos de entretenimento/cultura que geram grandes
volumes na economia mundial, seja por manipulações de mercados locais (muitas vezes por medidas altamente condenáveis, tais como “venda casada” de obras de audiovisual), pela utilização
do mercado em língua inglesa, entre outros fatores. Por outro lado, são as próprias poderosas
empresas de novas tecnologias (Google; Microsoft; Apple; Yahoo, etc.) que vem tomando posições
contrárias aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos, com a intenção de, entre outras
atividades, possibilitar o “acesso livre” às informações e à cultura, com a incrementação ao de
seus bancos de conteúdo (como vem sendo denominadas as criações intelectuais de um modo
genérico nesta quadra da história). Em linhas gerais, por estes motivos, pode-se entender que a
discussão entre os defensores de uma linha mais tradicional de filiação aos direito de autor e dos
entusiastas dos creative commons não faz o mesmo sentido no Brasil e nos EUA. Ainda assim,
entendo que as discussões devam também ocorrer no cenário nacional, em nome de uma evolução
do direito de autor e das ideias em geral, mas compreendendo-se que não há correlação absoluta
entre a problemática norte-americana e a brasileira.
106 Outro exemplo desta diferenciação se observa na obra Copyrights and Copywrongs, The rise of intelectual
property and how it threatens creativity de Siva Vaidhyanathan, p. 28: “Copyright was to be a balance
between the interests of the producer and the interests of the society os consumers, voters and readers. “O
direito de autor era o equilíbrio entre os interesses do produtor (producer) e os interesses da sociedade de
consumidores, eleitores e leitores.” Como se observa, e complementando que foi indicado no final da nota
de rodapé supra, o termo producer denuncia o entendimento típico do sistema de copyright e, portanto,
típico da problemática norte americana.
107 Dentre as muitas correntes libertária(nista)s ou relativistas que tem como interesse diminuir a
aplicação de pressupostos de direitos de autor e de direitos conexos, os argumentos que conduzem
à diminuição dos direitos aplicáveis surgem de aspectos inerentes às liberdades. Há um autor
português, Vasco Pereira da SILVA, que indica questões referentes tanto a razões econômicas
quanto aquelas de interesse das liberdades, tratado de analisar, inclusive, o importante viés constitucional e basilar tantas vezes esquecido pelos autoralistas. O problema é que o autor quer trazer
ao ambiente da criação sujeitos que não possuem qualquer possibilidade de serem considerados
criadores da obra protegida. Em algum momento o autor resolve estabelecer a distinção - ou a
identificação dos sujeitos que se referem à proteção constitucional da cultura. (Vasco Pereira da
SILVA, A cultura a que tenho direito. Direitos fundamentais e cultura, Almedina, Coimbra: 2007.
p. 95). Defende, posteriormente, que o direito à criação cultural tem como sujeitos, além do criador da obra (Id. p. 97), que está em primeiro lugar, outros sujeitos. Indica o autor que “ o âmbito
de proteção subjetiva deve ainda ser alargado a todos aqueles que medeiam entre a criação e o
trazer ao público da obra intelectual (muitas vezes substituindo-se aos artistas no processo da sua
publicitação, divulgação ou mesmo comercialização...” (Id. p. 97). E indica os referidos sujeitos,
entre outros: editoras, agentes artísticos, produtores, mecenas e citando o autor alemão IPSEN
indica que os mediadores do artista (Mittler der Kunst) cuja atividade é condição de realização
da obra de arte, para que esta encontre seu público, também fazem parte do processo. Com a
devida vênia ao autor, que de fato se debruçou sobre importantes temas inerentes aos direitos
fundamentais, entendo que este pensamento está completamente equivocado em sua mais pura
essência, qual seja, a própria origem da criação artística. O criador é unicamente aquele que possui a possibilidade e capacidade de desenvolver e trazer do mundo das abstrações psicológicas,
sensíveis - do universo não palatável extra-sentidos - as sensações que irão se configurar como
criações artísticas. Não há a menor hipótese de se considerar autor alguém que não tenha efetiva-
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O equívoco da maioria dos analistas atuais do direito de autor se dá exatamente por acreditar que as discussões de direito de autor contemporâneo devem
ser amparadas sempre por um viés preferencialmente econômico, sem análise das
questões filosóficas. Como alguns dos nomes significativos trouxeram elementos
desta natureza econômica, há uma repetição por parte significativa da academia
ressonando mantras que conflitos econômicos–ideológicos dos elementos propagados por Lessig, Smiers, Paltry, Hyde (para citar alguns), quando há muitas discussões interessantes propostas por estes autores de matriz naturalmente filosófica.
Assim, ainda que se compreenda que a liberdade de criação artística (que
obviamente passa por uma liberdade de acesso à cultura) não é questionável do
ponto de vista do conceito de circularidade cultural, é certo também que não se
pode considerar que a cultura deve ser gratuita (em detrimento da sociedade
produtiva) ou por outro lado, garantida pelo Estado em toda a sua amplitude
(por políticas de fomento cultural decorrentes de leis de incentivo, leis de meia
entrada, etc).
Este processo retro-alimentador de produção cultural é inerente ao círculo
cultural, mas efetivamente não pode ser visto como uma vertente de desobrigação de toda uma gama de direitos que estejam intrinsecamente relacionados.
Neste sentido, não se pode compreender que diretos de autor de titulares sejam
mente sido o sujeito que possibilitou este nascimento da criação. Pode-se utilizar os argumentos
que se entender para atribuir a titularidade ou autoria originária a qualquer outro que não o
autor, mas esta atribuição será sempre uma ficção do universo jurídico, seja nas contemplações
de titularidades derivadas ou mesmo na consideração de criações como de pessoas jurídicas.
Até mesmo o argumento que se possa utilizar com que a criação decorre da percepção humana
do que está no mundo, e que, portanto, o criador ser o remetente criador de algo novo (ou fio
condutor de algo novo, no ambiente das artes) ainda nestas circunstancias não há que se falar
em atribuição do conceito de criador a um terceiro que não este mesmo sujeito que efetivamente
trouxe à cabo a possibilidade de transformar um vazio artístico, ainda que com cores de outras
criações anteriores, em algo novo e perceptível aos sentidos. Um mecenas, portanto, não poderia,
em nenhuma hipótese ser comparado ao criador da obra que participa por meio do mecenato, por
mais que sua condição seja a de possibilitador da divulgação da obra. Entendo, quando indica o
autor que não se trata de uma igualdade de condições. Entendo que defende sua tese (e do citados autor alemão) como uma possibilidade de inclusão dos mediadores culturais na condição de
titulares de direitos à liberdade criativa e não criadores em si. Entendo porém, também, que não
obstante possibilitarem o livre exercício dos artistas mais criativos, não merecem coautoria nem
qualquer atribuição assemelhada com esta, pelo simples fato de possibilitarem uma liberdade. A
problemática mais significativa se dá no fato de que a expansão artificial desta condição pretende
igualar os criadores aos meros mediadores numa ordem forçosa, considerando que as razões de
ordem filosófica demonstradas neste artigo indicam já a sua impossibilidade, visto que os demais
partícipes do processo indicados por SILVA não se encontram no círculo hermenêutico de onde
surgem as obras. Alegar que são livres para fazer circular a obra não os iguala aos artistas, mas os
coloca em condições distintas de mediadores, possibilitadores, difusores, portanto, seria razoável
denominá-los como titulares de direitos de livre difusão da arte, ou outra nomenclatura que se
queira utilizar, mas seria excessivamente forçoso denominá-los por titulares de um direito à livre
criação artística, mas titulares de direito à livre circulação artística.
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completamente ignorados em nome da liberdade de criação, pois mesmo com a
presença dos direitos de autor (e desde o início de sua implementação) sempre
houve liberdade criativa. No mesmo diapasão, não é justo que os produtores
culturais devam encontrar mais dificuldade no âmbito da difusão da cultura por
estarem submetidos a obrigações de cunho econômico impostas, sem qualquer
questionamento aos próprios produtores culturais, como é exatamente o caso
das leis de meia-entrada (somente para citar um exemplo). Ou seja, o conflito da
liberdade criativa com a liberdade de acesso cultural é artificialmente trazido ao
ambiente da circularidade cultural, locus de importante valor filosófico, quando
na verdade o que se pretende, muitas vezes é definir direções econômicas, políticas e muitas vezes de política de baixo nível significativo e meramente com
fins eleitoreiros108. O ambiente de discussão deve, portanto, ser reavaliado para
que as discussões de ordem extra-econômicas possam vir à tona, favorecendo as
análises de ordem filosófica.
Ou seja, é evidente que as liberdades de acesso à informação e a proteção
da cultura estão em conflito, mas o que pretende uma política de implementação
efetiva de direitos culturais amparado por aspectos de relevo à criação artística
é um catálogo legal que imponha a obediência ao princípio filosófico inerente à
circularidade criativa, ou seja, a que a criação é livre e pode ser oriunda da percep-

108 Veja por exemplo o tema das leis de meia entrada existentes no Brasil. Há um evidente acumulo
de leis com finalidades que não a verdadeira inserção de categorias de pessoas no ambiente da
circularidade cultural pelo acesso a manifestações culturais. Em algum sentido, isto decorre do
fato de que a constituição brasileira, excessivamente descritiva na intenção de proteger o cidadão – o que historicamente é obviamente aceitável - acabou criando condições para conflitos de
competência, considerando, p. ex. que a União, os Estados e os Municípios devam tratar concorrentemente, sobre questões inerentes às relações de consumo e patrimônio cultural e artístico e
educação e cultura, como se depreende do Art. 24, inciso V: Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre: ... VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico...VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico ...IX – Educação,
cultura, ensino e desporto. Neste sentido, o que seria benéfico acabou, no tema especifico das leis
de meia-entrada e outros temas inerentes à cultura, sendo pernicioso e possibilitador de posturas
eleitoreiras. No mais, a atenção demasiada a grupos privilegiados por leis de meia-entrada acaba
prejudicando os que não fazem parte dos grupos destacados, e aumentam o valor dos ingressos
para atividades culturais. Assim, existem diversos diplomas de competência federal e estadual
que instituindo o beneficio da meia-entrada e possibilitando conflitos de competência e políticas
eleitoreiras. São exemplos de leis de meia-entrada a Medida Provisória 2208/2001 a Lei estadual
(RJ) 2519/96, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, que não obstante não se caracterizar como uma
lei especificamente com esta intenção, também trata do tema em seu artigo 23: A participação dos
idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos
50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer,
bem como o acesso preferencial aos respectivos locais) e, par se ter uma ideia, as leis 7844/92;
10.858/01 e 13.715/04 somente para citar o Estado de São Paulo.
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ção de outras criações anteriores109 e ainda assim respeite às obras anteriormente
criadas, as leis de direitos de autor, as liberdades inerentes ao acesso à cultura e
liberdade de acesso à informação. Estando obedecidas esta condições, o círculo
cultural será devidamente alimentado pela participação dos criadores e dos
destinatários, sem violações de direitos.
Pode-se perceber, portanto, que a liberdade criativa está diretamente relacionada à proteção que recai sobre o criador pela lei de direito de autor pela
remuneração que lhe é destinada (Lei 9.610/98) e que, portanto, o conflito pode
até mesmo não se apresentar. Ou seja, a liberdade criativa permitida ao criador
efetivo ou potencial é objeto de proteção no momento em que esta se exterioriza
sobre as ideias que passam a ser perceptíveis pelos sentidos, após a tradução do
criador de elementos do universo da sensibilidade para o universo da percepção
de terceiros. O criador traz do universo cultural abstrato e ilimitado algo que,
sob a forma de obra artística, será percebido por terceiros (e ele mesmo) após o
processo de exteriorização110.
Assim sendo, o criador é também destinatário da liberdade de acesso, no
mínimo pela escolhas das fontes de algo que lhe possa conduzir a uma nova criação, à liberdade de observação, como leitor, receptor, ouvinte, analista de todo
este complexo inerente ao destinatário da criação artística que será passível de um
processo de retroalimentação no ambiente da circularidade cultural, considerando,
também, que há uma saudável promiscuidade cultural entre as posições ocupadas pelo
criador, ora como sujeito criador, ora como destinatário. E esta potencialidade é
inerente a toda universalidade de pessoas, numa evidente proteção constitucional
de um viés universalizante das liberdades criativas de um lado e de liberdade de
acesso, e de recepção de informações, dados e cultura, de outro.

109 Ligeiramente distinto, mas com ideia bastante aproximada a que indicamos está o texto de Mario
G. Losano, em Sistema de estrutura no Direito, volume 2 – o século XX, Editora Martins Fontes,
São Paulo: 2010, p. 35: No mundo do pensamento, as inovações raramente cancelam o antigo,
mas, muitas vezes, a ele se superpõem, de forma que a reação a um movimento de pensamento
assinala o retorno às ideias contra as quais o próprio movimento reagira. Ainda que o texto de
Losano se refira a discussões inerentes a estrutura do Direito em modo amplo, em especial sobre
o positivismo e o neokantismo, evidencia-se que esta mesma lógica decorre do processo criativo
e do que faz parte do circulo criativo que, em grande medida, justifica a própria existência do
círculo cultural, considerando que novas criações artístico culturais comprovam o movimento
circular de criação.
110 As condições de possibilidade para a proteção de uma criação artístico cultural e, consequentemente uma obra artística são: criatividade – a obra necessita decorrer de uma criação humana;
exteriorização – a obra necessita ser exteriorizada pelo criador, trazida mundo dos sentidos ao
inteligível e originalidade relativa – a obra necessita ser diferente de outras obras anteriormente
criadas.
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Por outro lado, parece não ter havido uma consolidação efetiva das posições
ocupadas pelo Estado fora do âmbito dos direitos fundamentais de 1a geração,
representados, principalmente, pelo conceito das liberdades. Há portanto, lacunas a serem preenchidas no que se refere às obrigações do Estado em relação ao
desenvolvimento da cultura em, constatando-se que, também neste aspecto, o
Estado deixou de observar o que Streck correntemente denomina de promessas
não cumpridas da modernidade111.
Pode-se concluir, até o momento, que efetivamente há uma preocupação da
ordem constitucional em promover uma ampla liberdade criativa, liberdade esta
que também se assenta em outras modalidades, tais como liberdade religiosa e
liberdade profissional, somente para citar algumas, mas isto não vem sendo suficiente para o fortalecimento do círculo cultural112.
Ora, considerando-se o universo dos direitos culturais, de fato isto ainda não
é suficiente, pois entendemos que a cultura, como elemento parte formador do
desenvolvimento de um povo, muitas vezes não pode ficar simplesmente à esperar
de que o seu próprio povo decida como deverá ser indicada a quem, talvez, sequer
tenha conhecimento da mesma. Ou seja, a cultura e a manutenção do que são os
direitos culturais por meio do acesso a atividades culturais compreendem uma
circunstância diferenciada da liberdade de criação artística.
Atente-se ao fato de que ao se falar de direitos culturais também se faz referencia à necessidade de que a cultura circule, e, neste sentido, a liberdade não é
um elemento suficiente para tal efeito. Não há dúvidas, porém, de que este aspecto
deve ser visto com bastante parcimônia, ao se compreender que um dirigismo
cultural não pode ser implementado pelo Estado, pois, de outra forma, se poderia
conduzir a uma situação ainda mais grave do que a simples ignorância da necessidade da participação do Estado nesta circunstância fática a qual já denominamos
circularidade cultural.
Tudo isto, dito de outra forma, significa que o Estado deve participar do
movimento do círculo cultural, ao qual denominamos circularidade cultural.
Ocorre que as liberdades civis manifestadas sob a forma de liberdade criativa não
atendem à necessidade de impulso difusor da cultura por parte do Estado. Para
ser mais direto, ainda que a garantia da liberdade de criação e expressão artística
livre esteja presente no texto constitucional, isto não é garantia de que a cultura
111 Sobre o tema e as expressões utilizadas por Lenio Luis Streck, ver, por todas as suas obras: Verdade e consenso – uma teoria da decisão, Editora Livraria do Advogado Forense, Porto Alegre,
5ª edição: 2006.
112 Ainda está presente como representação do Brasil o trinômio futebol-praia-samba, muitas vezes
como se não existisse qualquer outra modalidade de manifestação cultural.
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circule. Evidentemente, permite a circulação, mas não a promove. Ou seja, não
é simplesmente permitindo que qualquer criador em potencial tenha liberdade
criativa em detrimento de censura que o Estado promoverá o acesso à cultura.
Esta ordem de ideias conduz à evidencia de que também é necessária uma
participação mais efetiva do Estado por meio dos direitos sociais para o desenvolvimento dos direitos culturais. Ora, se a liberdade criativa decorre de uma
necessidade de possibilitar a maior amplitude possível de criações artísticas, os
direitos sociais tem como função trazer à sociedade o que o liberalismo não permitiu que surgisse em condições igualitárias. O que se pretende é que manifestações
artístico-culturais sejam efetivamente promovidas pelos direitos fundamentais
sociais, além de todo o entorno de participação ativa na circulação cultural já
indicado neste estudo.

4 DA CULTURA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO
PROCESSO EDUCACIONAL.
Ocorre, porém, que deve ser percebido que o fato de a cultura ser a manifestação representativa de um povo não afasta sua caracterização como conjunto de
conhecimentos que fortalecem a educação. Ou ainda, pelo menos deve se afastar
o entendimento de promoção da cultura como complemento do binômio “pão e
circo” e tratá-la como elemento para uma melhoria na formação da sociedade e
desenvolvimento de diversas ordens, inclusive, econômica.
Por outro lado, a cultura representa um povo porque este se vê representado
nela. E desta forma, só poderá se ver representado em uma manifestação cultural
aquele indivíduo que compreende o universo cultural do que faz parte. Como é
evidente, somente poderá ser representado na cultura alguém que tenha acesso
à ela113.
113 Neste sentido, é ainda mais relevante a implementação do acesso à cultura, e ainda mais, por meio
de uma valorização de uma cultura nacional, diferenciadora, ao mesmo tempo em que se deve
promover o acesso às diferentes manifestações culturais, com a finalidade de, ao mesmo tempo,
situar o destinatário das manifestações culturais no universo mais amplo possível, mas, outrossim,
de faze-lo compreender o universo cultural do qual faz parte, evitando uma compreensão artificial
e já tão acentuada em uma padronização cultural. Este fato, inclusive, decorre do que bem indicou
Ahmet DAVUTOGLU, A hegemonia econômica e politica [...] da civilização ocidental [...] faz de sua
cultura um padrão válido em termos globais para sociedades diferenciadas. Tal homogeneização da
cultura global, contudo, está se tornando uma ameaça ao pluralismo cultural, um pré-requisito para
qualquer tipo de diálogo e interação entre civilizações, cujo discurso é incoerente com a ausência
de pluralidade. (grifei), Em: Cultura global versus pluralismo cultural: hegemonia civilizacional ou
dialogo e interação entre civilizações, em Direito Humanos na sociedade cosmopolita, organizador:
BALDI, Cesar Augusto, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2004, p. 105).
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Neste sentido, a necessidade de implementação de elementos de educação
que possam permitir um ponto de partido idêntico ou assemelhado a todos os
participantes da sociedade decorre da presença, no ambiente educacional, das
variadas e distintas manifestações representativas de um povo, , sob a forma de
conjunto de conhecimentos culturais (conjunto de conhecimentos que possa ser
formador das capacidades de desenvolvimento da pessoa, por meio de manifestações culturais).114
A educação, portanto, está diretamente relacionada à cultura e, neste sentido,
deveria ser efetivamente considerada a universalização das diversas manifestações
culturais, visto que enquanto que se considera que o objetivo da universalização
educação permite o conhecimento mínimo e básico para se alcançar o mesmo
ponto de partida para todos os membros de uma sociedade115, deveria estar a
cultura presente, no mínimo, como complemento do processo educacional116, e,
neste caso, mesmo quando necessariamente tivesse que ser promovida pela Estado.
Ora, mesmo eventualmente interpretando-se a cultura como meramente complementar ao processo educacional (e não como representatividade de um povo)
também deve haver um mínimo desenvolvimento cultural a ser implementado o
que conduz à compreensão do desenvolvimento cultural ao nível de proteção da
educação, como direito fundamental social e não um direito de natureza difuso
de difícil identificação117.
114 Para simples reflexão é importante compreender alguns elementos entre as culturas de massa,
erudita e popular: Cultura de massa – é a cultura originária da produção industrial e não do
surgimento espontâneo como manifestação social. É possível, porém, que seja originária de uma
migração artificial de uma cultura popular ou erudita para o ambiente da indústria cultural.
Cultura erudita – É a cultura originária de um grupo social que ao se expandir para além das
fronteiras deste, é compreendida por outros grupos como importante e necessária para a elevação
ou manutenção do status social. Cultura popular – É a cultura originária de um grupo social,
determinável ou não, sem transbordamentos para além deste, e representativa de sua coletividade
criadora. É a cultura para consumo interno do grupo social que a criou ou deu origem.
115 O que deveria ocorrer por meio de um “ponto de partida” universalizado por meio da efetivação
da universalização da educação, ponto no qual ainda não chegamos no Brasil, ainda que a universalização do ensino fundamental já seja uma grande vitória.
116 Como visto, é importante identificar o conteúdo do que se pretende compreender como cultura
no universo jurídico, e, em especial, no contexto do direito constitucional. Há um certo padrão
constitucional na compreensão do que seja cultura observado nas diversas constituições democráticas. Este padrão não segue a compreensão do que seja a cultura num sentido amplo mas, sim do
que seria a cultura a ser promovida, estimulada ou desenvolvida pelo Estado. O padrão deveria
ser um pouco mais direcionado à indicação da cultura como manifestação de expressão do povo,
mas, insistimos, sempre relacionada ao conteúdo da educação. Neste sentido, este conceito de
cultura, se aproxima, evidentemente, do conteúdo de educação como direito fundamental social
e , portanto, de obrigação de cumprimento por parte do Estado, o que fortalece a compreensão
de cultura ou de direitos culturais como direitos fundamentais como direitos sociais, portanto
de 2a geração, em conjunto com a sua concepção como direitos de 1ª geração e, eventualmente,
de 3ª geração.
117 Ou como um vertente das liberdades criativas, que, neste caso especificamente, não apresentam
qualquer relação.
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Desta forma, todos deveriam ter acesso à cultura, como possibilidade para
que, diante de cada critério pessoal e de acordo com as manifestações de seu
interesse, possam ser feitas escolhas de complementação educacional.
Há de se compreender, portanto, que o processo de desenvolvimento cultural,
por ser dinâmico e contido na circularidade cultural, necessita de estímulo, especialmente para inclusão das classes sociais economicamente menos favorecidas.
Pode parecer pouco, mais um simples concerto de música erudita numa praça
pública com uma programação de compositores nacionais faz, por si só, grande
diferença do ponto de vista do estímulo para a criação musical e para a absorção
da cultura brasileira. Uma multiplicação de atividades desta natureza fomenta
o interesse e desenvolve a difusão cultural, o que pode não ser visto como uma
preferência qualitativa nas atividades culturais em países como o Brasil118, em
que o catálogo de direitos sociais ainda se apresenta tão incompleto diante das
obrigações do Estado, mas certamente fomenta o interesse e sedimenta os valores
culturais a longo prazo119.

5 DA CONSIDERAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS 		
COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
Como já foi visto, é fundamental salientar a relevância do desenvolvimento
cultural para um país que pretende valorizar sua cultura e para que possa compreender os valores formadores da sociedade que o compõe. A cultura e sua proteção, porém, sempre foram atividades consideradas de segunda linha, até mesmo
quando políticas populistas são aplicadas120. Não se percebeu, portanto, que os
direitos culturais não podem ocupar um lugar de importância no constitucionalismo se não se considerar a cultura como um elemento formador social. Um valor
importante para a sociedade. Esta é a dificuldade inerente a consideração efetiva
do constitucionalismo dos valores culturais. A ocupação de um lugar periférico
no texto constitucional (e nas discussões constitucionais) somente ajuda a afastar a

118 Digo isto, pois o dirigismo cultural sempre é uma preocupação em países de constitucionalidade
ainda tardia, com possiblidade de resgate (ou promoção) de atuações populistas.
119 O mesmo ocorre com outras atividades mas que, diante de uma maior popularidade, estimulam
uma maior participação da sociedade e tem resultado mais evidente e facilmente comprovável .
Basta pensar que quando algum esportista se torna um profissional de destaque logo ocorre uma
maior procura pela prática de tal esporte.
120 Como muitas vezes se observa em medidas de política legislativa típicas de leis de incentivo e
leis de meia entrada, somente para citar algumas.
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compreensão de que a cultura é fundamento ético e formador do povo brasileiro121.
No caso da CRFB somente no Art. 215 e seguintes houve indicação mais precisa do que seria (ou de como deveria se dar) a presença do Estado no ambiente de
proteção cultural, do ponto de vista constitucional. Percebe-se que a sua localização no texto constitucional, mesmo considerando-se que é obedecida uma ordem
lógica de ideias proposta pelo texto constitucional em vigor, também significa, em
alguma medida, um certo desprezo que o Estado brasileiro possui pela proteção
da cultura, em detrimento de como a cultura é vista em outros países.
Sabemos, portanto, que os direitos fundamentais sociais não são de fácil concepção e efetivação122. Deve-se compreender, portanto, que não obstante o fato de
que a grave crise paradigmática que atravessa o Direito atinge todas as suas áreas,
o direito constitucional e, em especial, os direitos fundamentais parecem ser os
mais sacrificados, seja pela dificuldade de implementação, seja pela inefetividade
constante. E, tratando-se de inefetividade, se é possível apontá-la em ambientes
protetivos da saúde e outros componentes de ordem assumidamente mais relevantes para o Estado, imagine-se a inefetividade no universo do desenvolvimento
cultural e da educação.
São, pois, direitos mais “caros” que outros grupos de direitos e custam altos
valores aos cofres do Estado e, portanto, também custam muito aos contribuintes.
Imagine-se ao considerar direitos que além de “caros” ainda são considerados de
segunda linha, como é o caso da proteção e acesso à cultura.
Por outro lado, no que se refere à educação, as obrigações do Estado devem
seguir em direção a uma busca de igualdade (de conhecimento de elementos
culturais básicos) como ponto de partida. Isto porque, como afirma LEAL: “O
que está em jogo com esta perspectiva do conceito de igualdade é exatamente a garantia
sistemática e integral de comandos constitucionais principiológicos atinentes ao pluralismo e à diversidade social, assegurando o tratamento diferenciado-igualizador de sujeitos
desigualados materialmente.”123
121 Como já citei neste mesmo artigo, e insistindo nas palavras de BARRETTO: o acesso ao conhecimento irá tornar o homem livre, pois será o ato mais revolucionário de toda a cultura humana.
122 Neste sentido, cabe indicar, ainda que em referência ao direito à saúde (mas também da ordem
dos direitos fundamentais sociais, o entendimento de Rogerio Gesta LEAL: “Assim, o direito à
saúde não pode se concretizar, ou pelo menos não se concretiza somente através de uma politica
constitucional, eis que esta é, prima facie, uma projeção imperativa sobre órgãos constitucionais
do Estado das contingencias de varias esferas da sociedade.” A quem compete o dever de saúde
no direito brasileiro? Esgotamento de um modelo institucional, em www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/DireitoSaude.doc, p. 20.
123 LEAL, Rogerio Gesta, Condições e possibilidades eficaciais dos direitos fundamentais sociais — os desafios do Poder Judiciário no Brasil, Editora Livraria do Advogado, 2008, Porto
Alegre. p. 127.
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A igualdade possui o condão coletivista de permitir o acesso de todos à
educação como meio de possibilidade de participação (e inserção) social124. Neste
sentido, o acesso às manifestações culturais, como medida de conduzir o ser humano a uma formação básica que lhe coloque em condições de igualdade com os
demais, é uma vertente da proteção e garantia da dignidade da pessoa humana125
e este sentido evidencia que os direitos culturais, ainda que no que corresponda
ao menos neste aspecto, são da natureza dos direitos humanos 126 127. Isto parece ser
compreendido em outros aspectos sociais, tais como o acesso às novas tecnologias
(já não tão novas assim), como Internet e telefonia celular. Utilizando-se exatamente deste exemplo, é necessário compreender que o conteúdo do que se pretende
possibilitar por meio do acesso tecnológico é o verdadeiro objeto da proteção. Ou
seja, quando se fala em garantia de acesso à Internet, fala-se em inserção social
para que se possa permitir o acesso à formação cultural. Neste sentido, não há
porque se considerar o acesso às novas tecnologias um direito fundamental e não
considerar o acesso ao elemento intrínseco da formação cultural. Claro, e não se
pode ser ingênuo, que deve se considerado que parte da inserção tecnológica decorre da necessidade/possibilidade de comunicação, até porque, o que se observou,
nos últimos anos, foi o rompimento do paradigma comunicacional e não de efetivo
conteúdo em decorrência de um surgimento espontâneo e exponencial de novas
ideias. Dito de outra forma, o que efetivamente rompeu o paradigma anterior não
foi a quantidade de novas informações (ou mesmo conteúdo) ainda que não se
124 A educação não deve ser, porém, amparada por políticas de restrição estatais de desenvolvimento
cultural ou mesmo direcionadoras, ou nas palavras de Jorge Miranda, “ O Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas,
estéticas, politicas, ideológicas ou religiosas. (Liberdade religiosa e Liberdade de Aprender e
Ensinar, em Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais, Editora Principia, Estoril, 2006, p.197.
125 “O princípio da dignidade pressupõe também o acesso aos bens espirituais, como a educação e
a cultura, e o respeito a sentimentos propriamente humanos”. Vicente de Paulo BARRETO, O
fetiche dos direitos humanos, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 71.
126 Diante da vulgarização da compreensão do que são os direitos humanos, é importante salientar
a presença de diversos elementos no conteúdo dos denominados direitos culturais, sendo certo
que há valores que podem ser considerados como de direito humanos, tal qual o acesso à cultura
e a liberdade de criação e proteção (da obra) e remuneração pelo uso, independente da qualidade
da criação, todos amparados pelo sentido da liberdade em um ambiente de igualdade.
127 O que pretendem os direitos humanos não é acrescentar um elenco o mais amplo possível de
direitos que sejam garantidos pela sua natureza. O que pretendem os direitos humanos é garantir
o mínimo existencial que garanta a sobrevivência com dignidade no ambiente de igualdade em
que coabitam os homens livres. E para isto, os direitos humanos pretendem que haja igualdade de
condições para que o marco zero de onde partem todos os homens seja idêntico. Não se pretende,
com a aplicação dos direitos humanos, subnivelar ou sublevar direitos, mas manter o igual tratamento dos direitos no universo que os mesmos ocupam. Neste sentido, tratar qualquer direito
como direito humano, sem que o seja é supervalorizar um direito que não merece tal condição
em detrimento da desvalorização de todos os demais. Entrar por este tema seria seguir por vias
demasiado distantes do que pretendo neste estudo.
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possa olvidar que a própria tecnologia traz um maior desenvolvimento de conhecimento que lhe é intrinsecamente relacionado, mas o que trouxe uma circunstância
perfuro-cortante foi o desenvolvimento tecnológico inerente à comunicação. Por
isso, tenho defendido a utilização da expressão sociedade tecno-comunicacional
desde 10 anos atrás128. De toda esta discussão, porém, o que mais releva é perguntar:
se o direito ao acesso às novas tecnologias já vem sendo indicado como a causa
ou consequência de uma 4a geração de direitos fundamentais, o que falta para
compreender que que os próprios direitos culturais e proteção da cultura também
devem ocupar o mesmo espaço?
Ora, a compreensão de que os direitos culturais fazem parte do escopo dos
direitos fundamentais (em posições que devem ser efetivamente reavaliadas) e
concomitantemente de um catálogo de direitos humanos, conduz à compreensão
de que o próprio Estado não pode se exceder, inclusive, na negação do acesso à
cultura, sob pena de estar violando aspectos dos direitos culturais pertencentes a
cada uma das gerações de direitos fundamentais.129 Ou seja, se o acesso tecnológico
deve ser considerado direito fundamental, com mais razão a proteção efetiva
dos fundamentos culturais, do acesso a cultura em si e das liberdades criativas.
É inevitável, portanto, uma reavaliação da posição ocupada pelos direitos culturais nesta quadra da história.
O que parece ser de alguma dificuldade por parte do Estado é a compreensão
que o desenvolvimento cultural faz parte deste ambiente de proteção e mínimo a
ser garantido pelo Estado, não como um direito de categoria inferior ou mesmo
um direito difuso (de 2a ordem) na aplicação ou na “compreensão” por inexatidão
de seu conteúdo, mas um conteúdo de primeira grandeza, fundamental para a
formação do indivíduo na sociedade.
É neste sentido que se deve compreender que os direitos culturais devem
ser efetivamente considerados direitos fundamentais sociais e urgem de
implementação efetiva para que o desenvolvimento cultural do Brasil possa gerar
128 Ver minha obra Internet, privacidade e dados pessoais, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2003.
129 Tal circunstancia é mais bem compreendida no ambiente dos direitos fundamentais de primeira
geração (em relação a um conceito mais genérico de liberdade) bem como em relação aos direitos
sociais de 2a geração relacionadas a saúde e à educação em sentido restrito – acesso a escola, por
exemplo, por meio de cotas de participação. “Como direito do homem e do cidadão, os direitos
fundamentais, são uma vez, direitos de defesa contra os poderes estatais. Eles tornam possível
ao particular defender-se contra prejuízos não autorizados em seu status jurídico-constitucional
pelos poderes estatais no caminho do direito.”
HESSE, Konrad, Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha, Sergio
Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1998., p. 235.
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uma sociedade culturalmente mais rica, produtiva e educada no sentido mais
amplo, ainda que o processo ocorra de forma lenta e gradual. Sob este enfoque,
o ponto nodal deve ser a necessidade de efetivação dos direitos sociais culturais
como complemento à educação.
Por outro lado, a inefetividade dos direitos culturais ocorre também como
consequência da inaplicabilidade dos fundamentos protetivos da cultura no
universo constitucional. A garantia/proteção de uma (cláusula geral da) cultura130
não é auto-aplicável, necessitando de complementação posterior infraconstitucional. Nisto, ao menos no que se refere ao conteúdo do Art. 215, as obrigações
conferidas são de resultado131 da qualidade das normas programáticas, e pode
conduzir a que alguém afirme “ ... que os direitos que dela constam, máxime os direitos sociais, tem mais natureza de expectativas que de verdadeiros direitos subjectivos,
aparecem, muitas vezes, acompanhadas de conceitos indeterminados ou parcialmente
indeterminados”132. (grifei)
Por outro lado, e já ingressando em tema específico relacionado à inefetividade, é evidente que não se destina ao setor cultural verba sequer próxima
do razoável, mesmo considerando a dificuldade de implementação da ordem
econômica em decorrência da reserva do possível133. Neste sentido, e como bem
indica CANOTILHO, a reserva dos cofres do Estado coloca problemas de financiamento
mas não implica o grau zero de vinculatividade jurídica dos preceitos consagradores
de direitos fundamentais sociais134, até porque, como ensina o mestre coimbrão, o
recorte jurídico-estrutural de um direito não pode nem deve confundir-se com a
questão do seu financiamento135.

130 Em especial dos direitos culturais, pouco aclarados no decorrer do texto constitucional e do acesso
à cultura.
131 MIRANDA, Jorge, Teoria do Estado e da Constituição, Editora Saraiva, Rio de Janeiro, 2003, p.442.
132 MIRANDA, Jorge, Teoria do Estado e da Constituição, Editora Saraiva, Rio de Janeiro, 2003, p.442.
133 Importante salientar que o investimento em cultura, esportes, turismo e entretenimento nos
próximos anos no Brasil poderá trazer retorno institucional e econômico altamente significativo,
isto se as diferentes instâncias de poderes atuarem de modo a que os investimentos em eventos
internacionais tais como os Jogos Mundiais de 2014 no Brasil e as Olimpíadas na cidade do Rio
de Janeiro possam ser utilizados a favor do Estado e da sociedade. Neste sentido, indico que, em
circunstâncias como a que no momento se apresenta, as novas valorações e considerações sobre
o conteúdo da reserva do possível se fazem necessárias. Por outro lado, urgem medidas procedimentais de controle das contas públicas.
134 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Metodologia Fuzzy e camaleões normativos na problemática atual dos direitos econômicos, sociais e culturais, em Estudos sobre Direitos Fundamentais,
Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 109.
135 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Metodologia Fuzzy e camaleões normativos na problemática atual dos direitos econômicos, sociais e culturais, em Estudos sobre Direitos Fundamentais,
Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 108.
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Diante do exposto, observe-se que o fundamento geral da proteção dos
denominados direitos culturais se apresenta, do ponto de vista constitucional,
no artigo 215 da CRFB, com o seguinte teor: Art. 215. O Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
Não obstante o estabelecimento da garantia dos direitos culturais, o texto constitucional não define ou indica quais seriam estes direitos. Portanto, a
compreensão dos direitos culturais deve, antes de tudo, considerar a indicação
do objeto de proteção e dos sujeitos relacionados (seja o cidadão que deverá ter
acesso à cultura, seja aquele que pretende ser protegido no ambiente criativo das
artes e da cultura).
Por outro lado, e também observando o que indica o texto constitucional
seguidamente, o Artigo 216 também necessita de uma observação à luz de uma
complementação infraconstitucional, visto que também se caracteriza (em sua
essência) como cláusula geral não auto aplicável e neste caso, simplesmente indica
a existência de necessidade de proteção do denominado patrimônio cultural, sem,
porém, esclarecer condições ou modalidades protetivas: “Art. 216. Constituem
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.”
Por sua vez, a própria legislação infraconstitucional, que deveria estar destinada a estabelecer políticas legislativas eficazes de proteção, no caso específico
do patrimônio cultural e da complementação do teor do Art. 216, em termos objetivos não confere grau de proteção razoável. No mais das vezes, o que se pode
indicar como legislação infraconstitucional complementar e referente ao Art. 216
são o Decreto 3551/2000136 cujo objetivo é estabelecer livros de registro de bens
culturais de natureza imaterial, o que não garante qualquer acesso à cultura mas
serve unicamente de registro declaratório de manifestações culturais que fazem

136 Em verdade, não obstante a legislação que objetiva definir e salvaguardar o conteúdo do patrimônio cultural, qual seja, o Decreto 3551/2000, existe ao menos uma significativa modalidade de
proteção constitucional por meio do uso de ferramental típico dos direitos coletivos/difusos, que
e a aplicação da ação popular.
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parte do patrimônio cultural imaterial137 e, por outro lado, a Lei 9.610/98, quando
estabelece, em seu artigo 45, a ressalva a proteção aos conhecimentos étnicos e
tradicionais.138 Ou seja, também o teor do Art. 216 não parece indicar precisamente
como devem ser fundamentados e efetivados os direitos culturais como complementação educacional pois o simples registro de atividades ou patrimônio cultural
está longe de garantir desenvolvimento educacional efetivo e é tema distinto do
que ora indico neste texto.
Diante destas primeiras observações, já se pode constatar que os direitos
culturais, não obstante o seu posicionamento relativamente (e forçosamente
considerado) periférico no texto constitucional, além de toda a evidência de
serem considerados direitos fundamentais, podem, em uma análise mais apurada, ser considerados direitos de 1a geração (no sentido do já observado à luz do
seu conteúdo de liberdades) e, no sentido do necessário acesso à cultura como
complemento inerente à educação, direitos fundamentais sociais, portanto, de 2a
geração (para dizer o mínimo), com as características inerentes a estas categorias.
No mais, se há uma consideração de que os direitos de acesso à tecnologia da informação e aos elementos da sociedade da informação (que denomino sociedade
tecno-comunicacional) são direitos fundamentais de 3a ou 4a geração, também o
próprio direito ao conteúdo cultural e as ferramentas de acesso não tecnológico
devem ser assim observadas (em concomitância com as demais categorizações),
como tenho defendido.
Especificamente quanto ao posicionamento na 2a geração de direitos fundamentais, este aspecto há de ser salientado, pois na maioria das vezes os direitos
culturais são completamente esquecidos desta 2a geração de direitos como complemento educacional, ainda que a educação componha os valores inerentes aos
diretos sociais, como previsto no caput do dispositivo constitucional que os indica:
Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade à infância, a assistência aos desamparados,

137 O conteúdo declaratório dos bens imateriais registrados, no mais das vezes, serviria como fundamento em eventuais demandas da ordem do direito internacional tendo o Brasil como titular
perante organizações internacionais, tais como a UNESCO e a OMPI. Por outro lado, o conteúdo
em si é de tão diversa natureza que não corresponde a um arquivo efetivo ou conjunto de bens
acessíveis ao público, tais como se pode observar no endereço eletrônico do Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial em http://portal.iphan.gov.br.
138 Que constitui tema demasiadamente específico se comparado com o que se expõe neste estudo.
Cito, porém, o dispositivo indicado da Lei 9610/98: Art. 45. Além das obras em relação às quais
decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: I – as de
autores falecidos que não tenham deixado sucessores; II – as de autor desconhecido, ressalvada
a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. (grifamos).
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na forma desta constituição. Assim, considera-se que a proteção da cultura e, portanto, dos direitos culturais, estaria submetida ao crivo do interesse, eventual, da
sociedade civil por meio de mecanismos (forçosamente) próprios (à cultura)139.

139 O fato de o Estado “esquecer” a existência de direitos culturais, não obstante a previsão programática constitucional conduz a um fortalecimento de medidas (quando muito) da ordem dos direitos
difusos. A consideração dos direitos culturais como de natureza difusa, por sua vez, trazem em
si um aspecto de relevo, que é o fato de perceber que há mecanismos constitucionais de controle
da integridade do patrimônio cultural. Por outro lado, esta visão acaba por ser, para dizer o mínimo, levemente excludente das obrigações do Estado em relação ao denominado complemento
educacional por meio do acesso à cultura. Ou seja, ainda que, do ponto de vista da consideração
dos direitos culturais como direitos de 2a geração, e, portanto, como direitos fundamentais sociais,
sejam absolutamente pertinentes as críticas decorrentes da impossibilidade de cumprimento das
promessas da modernidade, em decorrência da catalogação dos direitos culturais ao lado da
educação e da cultura, somente para citar os mais relevantes, a consideração eventual de direitos
culturais sob a forma de direitos difusos, portanto de 3a geração, traz alguns benefícios de ordem
prática e que conduzem a uma (relativa) efetividade. Neste sentido, talvez o mais relevante seja o
instituto da ação popular, presente no ordenamento brasileiro e português, que merece especial
consideração. Tanto Brasil quanto Portugal possuem esse mesmo instituto jurídico presente em
seus diplomas constitucionais, cabendo somente salientar que o objetivo da ação popular não se
restringe à tutela do patrimônio cultural, permitindo um escopo de proteção ainda mais amplo.
Desta forma, na CRFB, em seu art. 5º, inciso LXXIII, institui-se que: qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência. O ordenamento português, por sua vez, trata da ação popular através do teor
do art. 52. 3., que dispõe: “É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa
dos interesses em causa, o direito de ação popular nos casos previstos na lei, incluindo o direito
de requerer para o lesado ou lesados a correspondente indenização, nomeadamente, para: a)
promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infrações contra [...] preservação
do [...] patrimônio cultural; [...] No ordenamento brasileiro, o objeto da tutela em sentido amplo
é o patrimônio público (contra atos lesivos que lhes possam ser praticados). Dessa forma, há, em
certa medida, proteção adequada ao patrimônio histórico e cultural no seio da CRFB, mesmo sem
a necessidade de qualquer modalidade de registro de bens como componentes do Patrimônio
Cultural do Brasil. Dito de outra forma a garantia de manutenção dos bens é efetivada, ainda
que isto não signifique, diretamente, acesso aos bens culturais, mas ao menos, garante a sua
sobrevivência, por assim dizer, para a garantia do acesso. Por outro lado, a própria natureza da
ação popular traz em si particularidades que facilitam o seu uso, a saber: a atribuição de qualquer cidadão como parte legítima para ingressar com a mesma e a isenção das custas judiciais e
eventuais ônus de sucumbência. Tais particularidades têm como objetivo facilitar a proteção do
patrimônio cultural. É também importante relevar que o cidadão poderá impetrar a ação popular
ainda que não esteja em seu domicílio eleitoral e mesmo que não pertença à comunidade a que
respeita o litígio. De toda forma, o que ambienta o uso do referido remédio constitucional são
dois requisitos, um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. O requisito de ordem subjetiva
já fora analisado, pois que este é a exigência para que a legitimidade ativa seja exercida somente
por cidadãos, sem qualquer outra exigência prevista no texto constitucional. No que se refere ao
requisito de ordem objetiva, este configura-se por ser um ato de ação ou omissão do Poder Público
que venha a lesar o patrimônio público, devendo, portanto, ser impugnado. Outro ponto a ser
colocado no que se refere à ação popular é a consideração sobre qual a natureza de atos poderiam
ser objeto de sua tutela; se somente aqueles inerentes à administração pública, portanto, atos de
cunho administrativo direto, ou se estaria possibilitada a tutela também a atos de cunho legislativo
ou inerentes ao judiciário. Acreditamos que o patrimônio cultural do país poderia ser violado por
todo e qualquer ato inerente ao Poder Público, sendo irrelevante a natureza do referido ato. Por
fim, importante notar que a ação popular somente caberá em casos práticos, nunca na análise de
lei em tese. O ordenamento português, por sua vez, define que o objeto será constituído pelos
bens do Estado, das regiões autônomas e das autarquias locais, bem como a saúde pública, os
direitos dos consumidores, a qualidade de vida e a preservação do ambiente e do patrimônio
cultural. No que pesem algumas diferenças terminológicas quanto ao funcionamento do referido
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Não obstante o entendimento de que não há distinção qualificativa dos direitos fundamentais, consoante o seu surgimento e sendo a classificação em gerações
uma consequência cronológica e histórica, resta evidente que o Estado promoveria uma maior atenção à cultura se considerasse que esta faz parte do grupo dos
direitos de 2a geração, ao lado da proteção da saúde e da educação, em especial
porque as políticas públicas de disseminação da cultura nacional seriam muito
mais presentes e não se dariam somente sob a forma de declarações, registros, inventários, tombamentos ou outras atividades que, não obstante a sua importância,
não são suficientes para fazer chegar o conteúdo cultural à parcela da sociedade
que necessita de tal formação cultural, principal objetivo dos direitos culturais.
Tudo isto deve ser visto, porém, sem esquecer a problemática inerente aos
direitos fundamentais sociais decorrentes da dificuldade em efetuar a manutenção

6 DA NECESSIDADE DE VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

CULTURAIS COMO ELEMENTO FORMADOR HUMANO E
DA SOCIEDADE

Como já constatado no decorrer do presente texto, a cultura é vista como
um aspecto supérfluo na formação dos povos na contemporaneidade e o Brasil,
neste sentido, segue a cartilha com exatidão, como se pode constatar na própria
participação do Ministério da Cultura no orçamento nacional.
Correto está, também, compreender que no que se refere à análise da questão
dos direitos culturais visto à luz dos direitos sociais deve ser levada em conta a
condição da reserva do possível, como já indicado. Neste sentido, sabe-se que há
direitos de liberdade que, uma vez que seja necessária uma aplicação de obrigações
por parte do Estado, é importante compreender que eles passam por uma questão
de ordem econômica. Especificamente no que respeita à cultura, considerando-se
que a possibilidade de liberdade criativa necessita de um mínimo de educação
e conhecimento a ser apreendido, o problema já se coloca com mais gravidade.
Isto porque liberdade criativa está, em alguma medida, também relacionada a

mecanismo de proteção em ambos os países, o que de fato nos interessa é ressaltar a sua eficiência
como método de garantia da preservação do patrimônio cultural e manutenção da existência do
patrimônio como garantia primeira do acesso. Compreendido, de modo genérico, o mecanismo
de funcionamento do modelo da ação popular pode-se compreender que a própria consideração
dos direitos culturais como direitos difusos, ainda que sem uma consideração da ordem de 1a ou
2a gerações, já apresenta a discussão sobre a necessidade de preservação do patrimônio cultural
e, portanto, do acesso à cultura de um modo genérico, o que já um grande passo em termos da
efetivação dos direitos culturais.
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um mínimo de conteúdo de formação intelectual. Se não no que se refere a um
universo diretamente relacionado como causa e efeito do que pode ser apreendido,
ao menos como formação cultural em sentido amplo. Assim, terá mais condições
de alcançar possibilidades de compreender música e compor música quem tenha
uma formação mais ampla, tendo acesso, por exemplo, a concertos de música
erudita na mesma medida em que haja acesso a programações culturais de música
popular por meio, por exemplo, de localidades populares, como é o caso das lonas
populares na cidade do Rio de Janeiro.
É claro, se a cultura está imbricada – e está – com a educação deve-se levar
em conta o alto custo da educação em países de modernidade tardia, para utilizar
uma expressão difundida por Lenio Streck que já indiquei. A valorização da cultura, no Brasil, ainda é incipiente se comparada com outros países que tem nesta
atividade um verdadeiro mercado. Deve-se considerar que a cultura faz parte
do desenvolvimento da sociedade a longo prazo, para dizer o mínimo. Um povo
orgulhoso de suas atividades e produções culturais as irradia com mais fervor.
Neste sentido, não parece haver dúvida de que uma política cultural inclusiva
passa por uma universalização da educação, como ainda não se conseguiu alcançar no caso brasileiro. Enquanto a universalização do ensino fundamental foi já
alcançada, ainda que todas as críticas que lhes possam ser feitas140 a universalização
140 Sobre a universalização do ensino fundamental, veja-se o estudo de Romualdo Portela de Oliveira
denominado Da universalização do ensino fundamental ao Desafio da qualidade: uma análise
histórica, disponível em http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0328100.pdf e www.cedes.unicamp.
com.br: “Abunda na literatura uma interpretação bastante crítica desse processo de expansão do
ensino, enfatizando o que não se alcançou e diminuindo a importância do que se conseguiu. A
opção feita neste texto foi chamar a atenção para o que se conseguiu. Não que isso signifique abraçar um otimismo ilusório ou que não se perceba a dimensão das insuficiências e da desigualdade
incorporada nessa dinâmica. Entretanto, tomado de um ponto de vista histórico, esse processo
reduziu a desigualdade de acesso à educação e não a aumentou, ainda que esta permaneça acentuada. Na mencionada publicação do IPEA, essa leitura é evidenciada na seguinte passagem:
Um aspecto particularmente importante de nosso sistema educacional é que virtualmente todos
entram na escola, mas somente 84% concluem a 4a série e 57% terminam o ensino fundamental.
O funil se estreita ainda mais no nível médio, no qual o índice de conclusão é de apenas 37%,
sendo que, entre indivíduos da mesma coorte, apenas 28% saem com diploma. (IPEA, 2006, p. 129)
Entretanto, se não percebermos que a desigualdade é outra, não estaremos preparados para enfrentá-la adequadamente. Paradoxalmente, mais educação gera demanda por mais educação. Esse
é o ponto que procurei assinalar com força neste texto. A universalização do ensino fundamental
gerou duas novas demandas populares por acesso à educação. Uma materializada na matrícula
no ensino médio e mesmo no ensino superior, implodindo, ironicamente, a vertente de economia
de recursos que originou parte das políticas de correção de fluxo. A vertente que prosperou foi a
democratizadora, por mais educação, para maior número de pessoas, por mais tempo. A segunda
demanda, propositadamente não mencionada, refere-se à questão da qualidade. Ainda que não
se possa argüir com tranqüilidade que a escola que foi deixada para trás nesse processo, a idílica
escola de privilégios de alguns, como menciona Mariano Enguita (1995), tivesse de fato qualidade, no momento em que os setores excluídos anteriormente passam a ingressar e permanecer no
sistema, emerge com toda força o desafio de lograr democratizar o conhecimento historicamente
acumulado. A superação da exclusão por falta de escola e pelas múltiplas reprovações tende a
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em novos graus precisa ser buscada, mas também com uma formação, ao menos
complementar, de aspectos culturais relevantes.
Por outro lado, o reiterado apoio a manifestações repetitivas de padrões universalizados da cultura brasileira não dão apoio e suporte a que outros conceitos
surjam. Assim, quanto mais se valoriza, excessivamente, a cultura das escolas de
samba em detrimento das atividades de bois de Parintins, por exemplo, não se
consegue sair de um mesmo roteiro básico de apresentação de padrões universalizantes. Há de se tomar cuidado com o dirigismo cultural, mas deve se compreender
que é perniciosa a reiteração dos mesmos valores em detrimento da diversidade
cultural que, esta sim, deveria ser objeto de políticas públicas, como forma de
divulgação das “diferentes culturas brasileiras”. Ou seja, ainda que não se possa
estabelecer uma distinção qualitativa para se enquadrar alguma atividade como
mais necessária do que outra sob pena de dirigismo cultural, também é verdade
que quanto mais se permite o uso de leis de incentivo por parte do Estado para os
mesmos nomes já consagrados e já assentados na cultura brasileira, mais distante
se está de um fortalecimento da diversidade cultural141.
Por outro lado, políticas de troca de informação cultural deveriam ser implementadas pelo Estado, como forma de introduzir diferentes culturas em grupos
diferenciados. Por exemplo, não seria má ideia criar intercâmbios culturais entre
escolas públicas, por meio dos quais os próprios alunos poderiam, durante certo
período, frequentar atividades em escolas de regiões diferentes, com medida de
aproveitamento/absorção da cultura local.
Em linhas gerais, o que se deve pretender é a valorização de que uma incrementação e valorização da cultura como elemento de formação do povo brasileiro
deve ser objeto das preocupações do constitucionalismo brasileiro e de politicas
culturais efetivas.

visibilizar a exclusão gerada pelo não aprendizado ou pelo aprendizado insuficiente, remetendo
ao debate acerca da qualidade do ensino. É a qualidade “que oprime o cérebro dos vivos” e ocupa
o centro da crítica ao processo presente de expansão, tornando-se a questão central da política
educacional referente à educação básica nos próximos anos.”
141 Repare-se a recente polêmica sobre o blog de divulgação de poesia com a participação da cantora
Maria Bethânia. Fontes: Jornal O Globo: http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/03/20/blogde-poesia-de-maria-bethania-inspira-debate-sobre-projetos-brasileiros-na-web-924048888.asp;
Folha de São Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/889245-maria-bethania-podera-ter-r13-milhao-para-criar-blog.shtml; Ministério da Cultura: http://www.cultura.gov.br/site/2011/03/17/
maria-bethania-nao-recebeu-dinheiro-do-ministerio-da-cultura/.
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7 DA NECESSIDADE DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO
CULTURAL COMO ELEMENTO DE FORMAÇÃO 			
DA SOCIEDADE
A esta altura, parece estar compreendido o fato de que os direitos culturais
não podem ser vistos somente sob o olhar da liberdade de criação artística e,
obviamente, da proteção da criação por meio do direito de autor, mas deve ser
observado sob a ótica de direitos fundamentais sociais. Assim, eventuais falhas
interpretativas sobre o posicionamento da proteção da cultura no universo constitucional (que é o hábito corriqueiro) conduzem à conclusão de que a formação
cultural deve ocupar um espaço privilegiado na formação do povo brasileiro, sendo
certo que medidas procedimentais e de política legislativa podem ser tomadas
como meios de efetivação dos direitos culturais, considerando-se, inclusive, a
cultura como investimento.
Já se concluiu que as manifestações culturais, de qualquer forma, de fato
devem ser valorizadas e difundidas. A plena difusão das manifestações culturais
pode ocorrer de diversas formas para atingir a maior parcela possível da população,
por meio, por exemplo, da própria criação e apoio para a criação e surgimento
de novos ambientes culturais (centros culturais, bibliotecas, estabelecimento de
cinema, de teatros, tudo isto principalmente em localidades com pouca difusão
cultural, permissão para surgimento de rádios comunitárias, etc.)
Por outro lado, um aspecto que deve ser considerado é que não há estímulo
suficiente para que a sociedade civil tenha interesse em investir em cultura. Isto
decorre do fato de que, no ambiente da criação artística e do mercado cultural impera um entendimento de que quem trabalha com arte e cultura – principalmente
o empreendedor do setor - deve absorver, ainda que indiretamente, um espírito de
mecenas, abrindo mão de seus lucros em detrimento da simples função perseguida.
Dito de outra forma, se nos setores bancário ou financeiro, da construção civil,
da saúde privada, do transporte, só para citar alguns, ninguém espera que haja
descontos ou benefícios aos consumidores ou destinatários finais (ao menos como
benesse), por outro lado, no universo do empreendedorismo cultural a sociedade
somente vê com bons olhos o empresário que atue de modo a permitir cortes ou
diminuição no seu lucro e, caso a legislação assim determine, que o mesmo seja
efetivamente responsável por benefícios diretos ao consumidor, como é o caso das
políticas legislativas de meia-entrada no setor cultural.
Assim, além de uma certa vergonha institucionalizada por perseguir lucros
no setor cultural, também se deve enfrentar uma pré-compreensão social de que
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o mercado cultural deve absolver prejuízos em decorrência de se tratar de cultura,
em especial se o empreendedor tiver prazer ou orgulho de sua atividade, o que
seria o mesmo que dizer que alguém que tenha prazer em sua profissão deva ser
menos remunerado por esta circunstância.
As políticas de difusão cultural, de proteção cultural e de acesso à cultura no
Brasil compreendem, todas, em sua medida, falhas estruturais que necessitam ser
modificadas para uma efetivação eficiente dos direitos culturais. Considerando
o fato de que o texto constitucional não abarca as medidas legislativas nem as
determinações de efetivação, tal tarefa se torna ainda mais difícil, visto que seria
necessária uma reformulação de diversos diplomas infraconstitucionais.

8 PONTUAÇÕES DE ASPECTOS PRAGMÁTICOS E

PROCEDIMENTAIS PARA VALORIZAÇÃO DA
CULTURA COMO ELEMENTOS FORMADOR DO 		
POVO BRASILEIRO E DE MAIOR MOVIMENTAÇÃO
DO CÍRCULO CULTURAL

Do ponto de vista de aspectos pragmáticos, há possibilidades procedimentais
diversas ao desenvolvimento de condições de difusão cultural, que obviamente
necessitam ser desdobradas em estudos aprofundados, uma a uma, com a finalidade de buscar soluções de efetividade. Ainda assim, algumas merecem indicações
ao menos ilustrativas:
1–

Reformulação das leis de meia-entrada. É importante salientar que as
leis de meia-entrada, senão em sua totalidade, em sua maioria não contemplam soluções adequadas e facilitadoras da circularidade cultural.
O não estabelecimento de limites de ingressos a serem comercializados
(tornado o ônus pesado ao produtor cultural) dificulta o acesso à manifestações culturais. Por outro lado, os valores dos ingressos sofrem
descontos “artificializados” para atender às leis e não há planejamento
adequado por parte dos produtores culturais. Por fim (nesta sintética
apreciação do tema) “falsos beneficiários142” buscam a atribuição decorrentes dos descontos por sua posição fazendo com que os custos finais

142 Pessoas que fazem uso de documentações falsas ou que requerem a impressão de carteiras de
estudante sem ostentar esta posição, para citar exemplos. Estas figuras merecem a consideração
de participantes mais execráveis do ambiente cultural, pois ardilosamente se beneficiam de vantagens não atribuídas a si, prejudicando toda a circularidade cultural, sendo perniciosas a todo
o processo inerente à cultura.

123

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

da produção sejam muito mais altos do que o esperado pela obrigatoriedade dos descontos, sendo onerados os que não são contemplados
com a condição de beneficiário que, por sua vez, deixam de frequentar
eventos culturais, por impossibilidade de participação econômica.
2–

Reformulação da atual lei de direitos de autor e direitos conexos em
vigor (Lei 9.610/98), por meio da inclusão de mecanismos de acesso a
obras, sem excessiva imposição sob pena de desestimular o processo
criativo e o mercado cultural.

3–

Reformulação das leis de incentivo fiscal por meio de (alguma efetiva)
responsabilização sobre o resultado das obras produzidas e criadas
com verba pública.

4-

Reformulação das leis de incentivo fiscal por meio da criação de um
fundo econômico com a finalidade de promoção de atividades que
sejam efetivamente necessárias e cujos incentivos fiscais sejam direcionados, como medida de fortalecimento da cultura a longo prazo, como
elemento formador/desenvolvedor de manifestações culturais.

5–

Estabelecimento de uma política pública de reconhecimento de que os
direitos culturais são direitos sociais e, portanto, que as manifestações
culturais devem ser promovidas pelo Estado como elemento complementar da educação.

6–

Estabelecimento de atividades culturais não populistas e que possam
dar retorno ao Estado, para que, com o resultado econômico, possam
ser redirecionadas para novas atividades culturais, aumentando a circularidade cultural, por exemplo, por meio das seguintes atividades: 1
- contratação de artistas a preços populares que possam ser cobrados da
população, e que com isso possam ser mais efetivas do que espetáculos
musicais gratuitos; 2 – participação do Estado, não somente por meio
de leis de incentivo, mas por meio de participação econômica como
destinatário de partes dos lucros das atividades, que integrariam um
fundo de circularidade cultural, cujas verbas seriam obrigatoriamente
utilizadas para desenvolvimento de novas atividades culturais, entre
outras.
Evidentemente que cada uma destas medidas necessitam de uma política legislativa efetiva e que considere os direitos culturais como interesse
por parte do Estado e objetivo para desenvolvimento de atividades
culturais. Tratam-se de brevíssimas reflexões, mas que tem um condão
de trazer algum pragmatismo à discussão inerente à circularidade
cultural.
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9 CONCLUSÕES
Diante do exposto, uma série de conclusões pode ser tomada, com fins a
ainda mais desenvolver os temas dos direitos culturais:
1-

O desenvolvimento de atividades culturais criativas deve ser livre e a
constituição deve garantir e preservar esta liberdade, tanto seja pela
permissão da escolha de profissões que se insiram em atividades que
sejam consideradas artísticas, seja pela própria garantia da liberdade
de criação artística por parte de qualquer pessoa.

2-

A liberdade de criação artística e de conhecimento passa também pelo
acesso à cultura, que deve ser promovida pelo Estado, não obstante o
fato de que este deve compreender que a cultura não deve ser considerada gratuita para que somente neste caso haja um acesso às suas
diferentes manifestações (liberdade de acesso à cultura não significa,
necessariamente, gratuidade).

3-

O Estado deve promover a proteção das criações artísticas e do sujeitocriador por meio de leis de proteção de direitos de autor, garantindo o
estímulo às criação, sem promover, com isto, uma excessiva utilização
das obras protegidas em detrimento das obras ou de seus criadores.

4-

Deve ser compreendido que o Estado deve possibilitar a circularidade
criativa, que comporta a complexidade de atos e fatos indicativos de
que as manifestações culturais ocorrem de modo circular, havendo a
necessidade de fomento e estímulo para a sociedade.

5-

Também deve ser compreendido que a circularidade criativa comporta
também toda e qualquer circunstância factual que possa gerar uma
manifestação criativa ou o acesso às criações artísticos–culturais, e que
as atividades econômicas relacionadas à cultura também fazem parte
deste processo.

6-

O Estado e a sociedade devem atuar no sentido da valorização das
atividades culturais e os direitos culturais devem ser vistos, também,
como direitos fundamentais sociais de 2a geração.

7-

As atividades culturais devem ser vistas como elemento economicamente viável e de interesse da sociedade como investimento econômico.

8-

A garantia do acesso à cultura no ambiente da circularidade cultural,
a longo prazo, auxilia na formação do povo e fortalece os seus laços
culturais e interesse pelas atividades formadores da personalidade
coletiva e da sua própria essência cultural.

9-

Devem ser criados procedimentos que conduzam à circularidade
cultural, com o intuito de que a cultura possa circular, ser absorvida e
gerar desenvolvimento econômico.
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