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Introdução

Desenvolver o tema da sociedade de riscos é um desafio complexo. A complexidade vem das
diferentes abordagens possíveis, que podem ter ao mesmo tempo ter um viés mais
sociológico, filosófico, bem como abordar questões puramente jurídico-normativas. O
trabalho em rede, com diferentes universidades, tem nos ensinado diferentes formas de tratar
o tema. Os resultados são interessantes, sobretudo em função da diversidade e integração dos
diversos pontos de vista.
Este segundo volume da Rede Latino – Americana e Européia sobre Governo dos Riscos traz
um pouco dos resultados de um ano de integração entre diversos grupos de pesquisa. Trata-se,
na verdade, da fotografia de um processo contínuo de amadurecimento em torno de um tema,
após o início do trabalho em conjunto das diferentes equipes, com a troca de estudantes, a
realização de eventos em cooperação e a troca de professores entre as diferentes
universidades. As instituições que já trabalhavam com o tema, puderam assim ter melhor
contato com seus parceiros no mesmo ou em outro continente, para melhorar as trocas
acadêmicas.
Seguindo os diferentes enfoques, o presente livro traz duas partes muito distintas. A primeira
parte é mais geral e pretende desenvolver os contornos da Sociedade dos Riscos,
desenvolvendo as idéias de Beck e Luhmann, com outros enfoques. Marie-Angèle Hermitte
cuida, no seu primeiro artigo, sobre as características da sociedade de riscos, trabalho
desenvolvido com diversos doutorandos na Universidade Federal de Santa Catarina e na
Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, de Paris. O artigo analisa a sociedade dos riscos
como o resultado de uma crise da dogmática jurídica para entender as transformações sociais
ocorridas com o advento de novas tecnologias. Estas tecnologias mudaram as bases das
relações sociais do Estado contemporâneo, às vezes positiva, mas também por vezes com
impactos negativos.
José Luis Serrano segue na mesma linha, trazendo um artigo conceitual que busca delimitar
conceitos operacionais usados pela maioria dos autores nesta obra. Seu texto é o resultado dos
cursos proferidos também para os estudantes brasileiros e argentinos, no Brasil e em Granada,
na Espanha. O texto traz uma interessante analise sobre as percepções sociais em torno do
tema Risco e Perigo e de como estes colaboram para moldar os contornos da sociedade
contemporânea.
Franz Brüseke procura aprofundar nas diferenças entre Risco e Contingência, do ponto de
vista da sociologia e da filosofia, para mostrar a importância destes conceitos na compreensão
da nova sociedade de riscos e na visão do próprio homem sobre esta nova realidade.
A partir do capítulo de Hebe Arbuet Vignali, o livro entra na sua área mais sócio-jurídica, que
procura identificar como os operadores do direito trabalham e compreendem a nova sociedade
dos riscos. O professor da Universidade de la Republica, no Uruguai, demonstra de forma
extremamente interessante as falhas do direito internacional para incorporar as exigências da
sociedade de riscos.
Christine Noiville, da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbone e do CNRS francês,
continua na mesma linha. Seu artigo mostra que a racionalidade jurídica serve mais para
proteger a confidencialidade da informação do que para permitir à sociedade o acesso a essa
informação. Nasce, no entanto, em alguns ordenamentos nacionais, a figura da proteção ao
“lançador de alerta”, ou seja, daquele que informa às autoridades públicas ou mesmo à
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sociedade em geral, sobre potenciais riscos de um determinado empreendimento. Este
informante, o lançador do alerta, poder ser tanto um funcionário da empresa, que tem acesso a
dados a priori sigilosos, como outra pessoa, mas que não seria punido por revelar um segredo,
quando sua informação beneficia amenizar um risco.
Ana Platiau, da Universidade de Brasília, procura um dar um enfoque sobre a questão da
segurança alimentar. Este é um dos temas mais polêmicos em se tratando de governo dos
riscos, em virtude da concentração de poder nas mãos de poucas empresas transnacionais,
uma questão que se torna ainda mais importante tendo em vista a globalização dos mercados e
a uniformização dos padrões alimentares em todo o planeta. Assim, os riscos de novos
alimentos, como os geneticamente modificados por exemplo, podem atingir ao mesmo tempo
diferentes sociedades, ao mesmo tempo, em todo o planeta.
Os textos seguintes têm novamente um caráter sociológico, mas cuidam de temas específicos.
Começamos com o artigo de Luiz Abreu, do Centro Universitário de Brasília, que analisa a
questão do risco na política, ou seja, como uma abordagem macro a partir de um caso
específico. Seu interessante artigo analisa de forma precisa os conceitos da sociedade dos
riscos sobre um evento político no Brasil que envolvia a corrupção de dezenas de deputados e
de estruturas centrais no Governo Federal. O artigo mostra a adaptação das categorias da
sociedade dos riscos, sobre as estruturas de Governo.
O mesmo caminho é trilhado pelos Luiz Patury e Frederico Barbosa, também do Centro
Universitário de Brasília. Analisam uma questão específica, do âmbito da política cultural,
sob a luz dos conceitos de sociedade dos riscos. Trabalham a relação das políticas publicas,
em especial ligadas à cultura contém elementos caracterizadores e resultantes da sociedade de
riscos.
Luis Barrios, da Universidad de la Republica, no Uruguai, traz também um interessante texto
sobre a estratificação social e sociedade de riscos, sob uma ótica tanto das relações
econômicas internacionais, quanto dentro dos mesmos Estados. Utiliza como exemplo a
questão das fabricas de celulose, que têm colocado questões muito importantes sobre
soberania nacional, investimentos e fixação de níveis toleráveis de risco.
Gonzalo Sozzo, da Universidad de Santa Fé, na Argentina, segue a discussão com uma análise
da sociedade de riscos sob a ótica do direito privado. Gonzalo se concentra mais sobre a
análise do risco do desenvolvimento. O professor argentino procura demonstrar como o tema
foi avocado pelo direito da responsabilidade civil, ao invés do direito ambiental, o que gerou
uma abordagem nem sempre adequada para a atribuição de responsabilidades, sob uma ótica
de sociedade de riscos.
Os artigos que se seguem são trabalhos apresentados por estudantes de Mestrado e Doutorado,
do Centro Universitário de Brasília e da Universidade Federal de Santa Catarina. São
trabalhos que foram amplamente discutidos com seus orientadores e refletem o inicio do
amadurecimento sobre o tema da sociedade de riscos. Da mesma forma que na primeira
seqüência de textos, a parte se inicia com um texto mais geral, sobre as transformações
jurídicas com o advento da idéia de risco, de Marco Antonio Lemos. Em seguida, há o artigo
sobre direito de alerta, de Caroline Vale, que se relaciona com o artigo de Christine Noiville,
na primeira parte.
Por fim, temos os artigos de Alessandra Machioni, Natascha Dorneles Trennephol, Maíra
Luísa Milani de Lima, Verônica Korber Gonçalves e Rafael Ferreira Filippin que giram em
torno das não observância de critérios adequados pelo operadores jurídicos e políticos para a
gestão de riscos, principalmente em torno da utilização dos recursos hídricos. Trata-se de um
excelente conjunto de artigos que aborda diferentes prismas sobre o mesmo tema, com um
bom aprofundamento.
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Desta forma, acredito que estamos avançando na pesquisa em Rede, com alegria por
estruturar uma análise conjunta sobre a sociedade de riscos e suas repercussões políticas,
jurídicas e sociológicas.

Prof. Dr. Marcelo Dias Varella
Coordenador Geral da Rede Latino-Americana e Européia sobre Governo dos Riscos
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CAPÍTULO 1 A FUNDAÇÃO JURÍDICA DE UMA SOCIEDADE DAS
CIÊNCIAS E DAS TÉCNICAS ATRAVÉS DAS CRISES E
DOS RISCOS
Marie-Angèle Hermitte1
Todas as sociedades têm conhecimento dos perigos que as ameaçam e procuram evitá-los
por meio de práticas mágicas, preces ou sistemas técnicos: a estratégia escolhida que consiste em
evitar o perigo é a marca de uma relação com o risco2. Entre o fim do século XVII e o início do
século XIX, as sociedades ocidentais descartaram as explicações mágicas e religiosas para iniciar
a pesquisa científica das causas dos males que as ameaçavam3. Este sistema científico de
explicação dos danos inscreveu-se nas mentalidades contemporâneas dos países desenvolvidos,
constituindo a relação com o risco que lhes é própria4; e quando, no século XIX, a sociedade
industrial se envolvia em experimentação generalizada produtiva de novos riscos5, procurava,
incansavelmente, as causas para recorrer à prevenção dos riscos que decorriam dela, uma vez
comprovada a ligação entre uma causa e um efeito. A pesquisa destas ligações esclarece os
desenvolvimentos da prevenção, as transformações do direito da responsabilidade e a expansão
da segurança.
Essa atitude, que já fazia de certos riscos objetos políticos e jurídicos, não ia até a
constituição de uma sociedade do risco, por falta de coerência entre as respostas que ela trazia –
1

Diretora de pesquisa no CNRS, Professora da EHESS.
Sabendo que uns não são exclusivos dos outros, porém ao contrário, se misturam.
3
Um exemplo marcante da explicação religiosa é dado na tese de J. Sanson: Os efeitos dos grandes incêndios
involuntários em Paris no século XVIII. Tese de mestrado, Paris I – Sorbonne, julho de 1996. Ela explica que, nesta
época, as cidades com heranças da Idade Média são agrupadas, os tetos quase contíguos, a madeira onipresente na
construção; a água é rara ou impossível de ser utilizada por falta de canalizações e de pressão, o que impede de
atingir os andares; a presença dos cavalos na cidade implica enormes quantidades de palha; o fogo está por toda a
parte – as pessoas fumam, cozinham e se aquecem com a madeira em lareiras abertas. O fogo pega facilmente e se
alastra. Trata-se neste caso de reflexões simples sobre as causas dos incêndios, acessíveis ao bom senso, sem
conhecimento científico particular. No entanto, ninguém identificava estes fatos como causas, o que impossibilitava
o progresso, pois o incêndio era interpretado como um castigo divino. Não havia, portanto, incentivo algum em
mudar qualquer aspecto ligado aos hábitos nem às construções: luta-se derrubando casas para cortar a rota do fogo,
são feitas procissões, o padre na frente, para pedir a Deus que mande a chuva; uma vez apagado o fogo, o padre
organiza a caridade para prestar socorro aos mais necessitados. Foi somente no final do século XVII que, com o
espírito científico começando a despontar, descobrem-se as causas dos incêndios. Torna-se, então, pertinente impor
normas de construção e de urbanismo, estabelecer pontos de água a intervalos regulares; inventam-se as bombas
para se ter pressão, colocam-se vigias, racionalizam-se os entrepostos de palha, cria-se um corpo de bombeiros, -e
não é por acaso se, ao mesmo tempo, a caridade dá o lugar à segurança.
4
Essa ligação de causabilidade, sempre acessível à explicação científica, seja ela no que diz respeito ao risco
tecnológico ou ao risco natural, é uma causa da porosidade crescente entre os dois tipos de riscos. Se pode entender
os mecanismos das catástrofes naturais, pode-se, no mínimo, evacuar as populações em tempo.
5
U. Beck: A sociedade do risco: a caminho de uma outra modernidade. Champs Flammarion 2003; M.TibonCornillot: Os campos de experimentação – Observações sobre a fronteira que separa os laboratórios e os espaços
sociais, Alliage, n°48-49, outono de 2001, p. 159.
2

fossem elas políticas, econômicas ou jurídicas. De fato, desde o século XIX, leis ou
regulamentações sobre os estabelecimentos insalubres e indenizações por acidentes de trabalho
foram elaboradas, o Ministério da Saúde e, em seguida, o do Meio Ambiente foram criados,
diferentes sistemas de proibição de certas atividades e objetos perigosos, de autorizações prévias
juntamente com as condições de funcionamento, etc. foram imaginados. Todavia, a parte política
desta evolução permanecerá freqüentemente escondida atrás de sua tecnicidade e do trabalho dos
peritos científicos; os poderes políticos instituídos não farão questão de determinar quem é
competente para decidir qual é o risco que a sociedade aceita correr, qual população correrá este
risco, quando e onde6. Enfim e, sobretudo, os problemas serão resolvidos no cotidiano por uma
casuística de soluções, sem fazer dos riscos uma questão capaz de estreitar o vínculo social.
O que ocorre desde os anos setenta é menos radical que a passagem do pensamento
religioso ao pensamento científico; mas é espetacular, pois assistimos à construção de uma
sociedade das ciências e das técnicas que faz, timidamente, a ligação entre a parte clara da
economia do conhecimento e a parte escura da sociedade do risco, uma não indo sem a outra.
Não há nada de radical visto que as transformações do direito se desenvolvem no quadro
da explicação científica do mundo e sempre privilegiam a abordagem tecnológica das soluções: o
princípio da precaução, cujo caráter foi sempre estigmatizado desde “o chamado de Heidelberg”,
é, pelo contrário, um princípio de pesquisa científica contínua e de adaptação não menos
permanente da decisão política aos conhecimentos científicos.
A construção da sociedade tecnológica tem, no entanto, algo de espetacular, pois baseiase em confissões que constituem um rompimento filosófico e a promessa aleatória de uma nova
aliança reivindicada por todos os políticos do desenvolvimento sustentável7. De fato, tornou-se
comum expor, no sentido antigo do termo, certamente a contragosto e sem avaliar as
conseqüências, as dificuldades enfrentadas pelas sociedades tecnológicas em vez de escondê-las
atrás da caminhada do progresso; admitir que os progressos técnicos não estejam isentos de
efeitos negativos de mais ou menos longo prazo, mesmo se o projeto de desenvolvimento
sustentável afirma poder acabar com eles. A partir daí, a sociedade tecnológica não se contenta
mais com a análise retrospectiva das causas dos danos; para limitar as irreversibilidades e
antecipar os danos num momento em que sua existência for controvertida, acrescenta ao objetivo
de prevenção um objetivo dito de precaução. Procurando agir, doravante, num âmbito de uma
incerteza científica, admite que o aumento dos conhecimentos científicos se traduza por uma
extensão da perplexidade do mundo político e não por eliminação. Confessa que o
desenvolvimento tecnológico tal como foi conduzido até agora enfrenta impasses – esgotamento
ou tensões no que diz respeito aos recursos naturais, excesso de cargas de poluição, etc. -: se ele
for compartilhado por todos, como recomenda a economia da globalização e do mercado livre, o
modelo técnico contemporâneo é insustentável.
Ora, numa leitura inesperada da operação “Verdade e reconciliação” realizada na África
do Sul, O. Cayla mostra de uma maneira brilhante o uso que foi feito da confissão dos crimes e
delitos cometidos em nome da segregação racial. A confissão não é mais, aqui, a rainha das
provas, permitindo a condenação do culpado, mas, ao contrário, condição de sua anistia. No
plano coletivo, é a palavra simbólica que faz surgir um novo povo sul-africano que poderá,
então, ser o dono da soberania e redigir a Constituição. Ele relaciona esta primeira confissão a
6

C. Noiville: Do bom governo dos riscos. PUF, col. les Voies du Droit, junho de 2003, 235 p; M.Varella (org.):
Governo dos riscos, UNITAR Brasil 2005.
7
A leitura de U. Beck não envelheceu. Podemos destacar quatro pontos particularmente importantes para nosso
assunto: o perigo é de natureza híbrida, parte natural, parte civilizacional - o perigo que nasce da técnica é vivido
como uma traição; o indivíduo é, em relação a ele, pouco soberano, pois ele não tem meios de escapar ao perigo
com um comportamento que lhe seria próprio e pode ser vítima de um fato que aconteceu muito longe dele, o que
acentua o sentimento de arbitrário; os perigos são pouco perceptíveis pelos sentidos e provêm da articulação de
várias causas, o que aumenta a angústia, recriando um reino de sombras (particularmente verdadeiro no que diz
respeito à radioatividade, às biotecnologias, às nanotecnologias); à vulnerabilidade técnica desta civilização
acrescenta-se uma vulnerabilidade econômica e social que reforça o sentimento de injustiça que decorre do sistema
técnico.
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uma segunda que, na tradição hobbesiana, fundamenta o contrato social e o abandono do direito
natural ao poder instituído: “que cada um se confesse e se reconheça como o autor de tudo que
fez ou manda fazer, quanto ao que se refere à paz e à segurança comum, aquele que assumiu sua
responsabilidade”8. Em outras palavras, o reconhecimento da existência da crise sanitária e
ambiental e o consenso sobre a necessidade de sair desta crise deveriam conduzir ao nascimento
de um novo povo – caracterizado pelo agrupamento de cidadãos, políticos, cientistas e industriais
capazes de deixar de lado, por um instante, suas divergências para reformular o Pacto social,
integrando as partes de natureza e de cultura dos artefatos que nos cercam9.
Isso permite entender o movimento que está atuando no direito constitucional. O
reconhecimento das dificuldades encontradas no modelo tecnológico oriundo do Pacto liberal do
século XVIII conduziu os poderes constituintes a modificar seus termos. O novo Pacto inscreve
um direito ao meio ambiente nos direitos constitucionalmente protegidos. Ele enfoca também as
relações entre governantes e governados: como decidir de maneira mais democrática sobre o fato
de correr um risco e da eqüidade de sua distribuição?10 Atualmente, princípios de informação e
de participação respondem mal a esta preocupação. Estas duas modificações dos pactos
fundadores das sociedades resultam na fundação, a partir da norma fundamental mais tradicional
possível, da Constituição, das regulamentações esparsas, das evoluções freqüentemente erráticas
do direito da responsabilidade.
O objeto deste artigo é de sugerir que, sob o império de crises sanitárias e ambientais
agindo da mesma maneira que guerras ou revoluções11, as ciências e as técnicas se introduziram
no conjunto da pirâmide das normas, passando do estatuto de objetos aleatórios e separados para
o estatuto de objeto político central. O conjunto do sistema jurídico é atingido: Constituições (I),
princípios gerais do direito (II), novas instituições (III) interagem com inovações jurídicas, por
vezes minúsculas, para tentar dar, em relação aos riscos e sob a imposição das crises, uma
coerência jurídica à “sociedade das ciências e das técnicas”.
I.

A reformulação do Pacto Social, uma evolução inacabada

Reconhecer que as ciências e as técnicas participam do governo dos homens, levar a sério
os riscos que elas desencadeiam e a análise científica que fazemos delas implica reformular o
Pacto Social do século XVIII, baseado no progresso contínuo de uma ciência sem conseqüências
nocivas. No plano jurídico, trata-se de inscrever as ciências, as técnicas e seus riscos na
hierarquia das normas para dar-lhes um fundamento coerente em vez de regulamentar de forma
casual. Isto toma duas direções diferentes: a organização voluntarista de uma sociedade do saber
científico (A) e o reconhecimento dos riscos que nele estão associados (B); elas não são
praticamente ligadas uma a outra, o que mostra a falta de maturidade do projeto e seu limite.
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O. Cayla: “Confissão e fundamento do direito”, In: B. Cassin, O. Cayla e P-J. Salazar: Verdade, reconciliação,
reparação, Le Seuil, col. Le genre humain, 2004, p. 89.
9
Seria a parte constitucional da obra de B. Latour: Nós nunca fomos modernos – Ensaio de antropologia simétrica, A
Descoberta, 1991.
10
Pode tratar-se de uma distribuição local: que município aceita o depósito de lixo ? ... ou de uma distribuição
socioprofissional: as doenças reconhecidas como doenças profissionais cujas causas não são objeto de uma política
de prevenção, são fruto de uma escolha política. Cânceres e estresse dos assalariados são o preço a pagar para
produzir bens a um determinado custo. E observaremos este paradoxo: para reduzir a desigualdade econômica entre
os Estados, procura-se o desenvolvimento econômico dos PVD, aceitando o deslocamento das atividades poluidoras
para os países em desenvolvimento.
11
Não é por acaso que a doutrina sobre o meio ambiente escapa raramente à litania das crises, Seveso, Bhopal,
Chernobyl, marés negras, etc.; da mesma maneira, o deputado que fez o relatório parlamentar principal sobre o
projeto francês da Carta sobre o Meio Ambiente, começa seu trabalho com um título chamativo "A extensão do
domínio da crise", Relatório Deflesselles, 2003, Assembléia Nacional n° 1372; P. Lagadec (org.): Rupturas
criadoras, Ed. d’organisation, Paris, 2000. P. Lagadec sempre trabalhou a crise como descontinuidade, brecha nas
visões do mundo, levando à criação de novos modos mentais.
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A. Uma sociedade do saber científico
O século XVIII liberou o saber das obrigações teológicas, o que ficou marcado nas
Constituições pela afirmação da liberdade do pensamento e da liberdade de comunicação do
pensamento. Somente depois da Segunda Guerra Mundial, Constituições, imitando a lei
fundamental alemã, declararam tanto o princípio da liberdade da pesquisa quanto seu contrapeso,
a afirmação da dignidade humana: acrescentar ao conceito de pensamento o de pesquisa mostra a
materialização e o fundamento técnico do projeto. No entanto, a influência do século XVIII é,
ainda, dominante em múltiplos textos internacionais que proclamam, imitando a convenção que
criou a UNESCO em 1947, que a fonte das desgraças dos homens deve ser encontrada na
ignorância e no preconceito e que a “dignidade do homem” exige a “difusão da cultura e a
educação para todos” (Cf. também artigo 14, da Carta Européia dos Direitos Fundamentais). Este
consenso sobre o valor em si do conhecimento e de sua partilha é, hoje, questionado, pelo temor
de uma excessiva liberdade, portadora de danos à dignidade humana (1); no entanto, a esperança
de uma globalização melhor permanece completamente conduzida pelo que é comumente
chamado de a economia do conhecimento (2).
1) Admitir limites à liberdade da pesquisa…
A liberdade da pesquisa foi pensada, durante muito tempo, como uma liberdade
ilimitada12, liberdade de uma natureza particular visto que ela não iria sofrer nenhum entrave.
Entretanto, os crimes científicos do nazismo, do comunismo, do Japão Imperial e de certos
cientistas americanos e europeus, as condições nas quais foi desenvolvida a energia nuclear,
provocaram uma crise de confiança e creditaram a idéia de que uma regulação dos
desenvolvimentos científicos era necessária. Com a genética este movimento se ampliou e
começou a inscrever-se nos instrumentos jurídicos em diferentes níveis: o Preâmbulo da Carta
Européia dos Direitos Fundamentais afirma “reforçar a proteção dos direitos fundamentais à
luz... dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos”. Várias Constituições modernas, como os
artigos 1º, 3º e 13 da Carta Européia, inscrevem a liberdade da ciência no âmbito do respeito à
dignidade humana e confirmam o conteúdo do direito à integridade física das pessoas em relação
“à medicina e à biologia”. O direito à integridade física tem um conteúdo particular na área
médica: consentimento livre e esclarecido, proibição das práticas eugênicas, proibição de fazer
do corpo humano e de suas partes uma fonte de lucros, proibição de clonagem reprodutiva dos
seres humanos. Vários instrumentos internacionais, tal como a Convenção Européia sobre os
Direitos do Homem e da Biomedicina (1997), que em seu protocolo proíbe a clonagem dos seres
humanos, a declaração universal sobre o genoma humano e os direitos do homem, adotados pela
UNESCO (1997), relacionam certos desenvolvimentos científicos aos riscos para os direitos do
homem.
O movimento não está limitado às Constituições e aos direitos fundamentais: a lei pode ir
até a escolha dos rumos da pesquisa, como foi o caso na França em 2004, com a rejeição da
clonagem dita terapêutica para obter células-tronco (o assunto tendo sido também discutido na
ONU sem que um acordo tenha sido encontrado). No que diz respeito à aplicação desta lei,
pareceres ministeriais são regularmente publicados, por iniciativa da Agência da Biomedicina,
sob o impulso dos cientistas interessados, para autorizar tal ou tal pesquisa sobre embriões e
células embrionárias...
Todas as fontes do direito são, então, solicitadas para jurisdicizar a ciência; inclusive
numerosas “cartas éticas” foram adotadas por (ou para) associações científicas13.
12

M-A. Hermitte (org): A liberdade da pesquisa e seus limites jurídicos. Romillat, 2001
Cf. a recomendação de 11 de março de 2005 da Comissão a respeito da carta européia do pesquisador (JOCE n° L
75/67 de 22.3.2005); dedica uma parte de seu anexo para conciliar a liberdade da pesquisa com o “bem da
humanidade” (não definido...), os princípios éticos, a responsabilidade profissional que deve conduzir os
pesquisadores em direção a trabalhos “úteis para a sociedade” (sem orientação sobre esta utilidade), o
13
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2)… e promover a economia do conhecimento
Mais do que nunca, no entanto, a sociedade permanece fundada nas esperanças que
colocou na pesquisa científica; entretanto, o projeto está menos desinteressado do que fora no
século XVIII, posto que no âmbito da busca de competitividade é que foi reafirmada a confiança
na ciência, sob forma de uma “economia do conhecimento”. Passando rapidamente sobre os
traumas da desindustrialização, as autoridades públicas dos países desenvolvidos constataram, de
fato, que suas economias se reconstruíam em bases imateriais. Apoiando-se num bom nível
educativo de base e um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, os países
desenvolvidos esperam poder prosseguir no caminho do crescimento necessário ao emprego,
armazenando os benefícios da comercialização da inovação em vez dos benefícios da produção
industrial de produtos manufaturados. Três pontos essenciais são relativizados: o déficit em
empregos de baixo conteúdo intelectual necessário para absorver aqueles que não conseguiram
entrar no universo imaterial; a disponibilidade de matérias-primas e os limites ambientais. Sem
falar no fato de que os países emergentes, que são mais competitivos na indústria e na agricultura
de mão-de-obra, já têm competências suficientes nas novas tecnologias. Assim pensado, o
projeto está - de fato - destinado ao fracasso.
Em 2000, a União Européia tentou fazer desta doutrina uma política pública, via a
“Estratégia de Lisboa”, com a esperança de ser seguida (ou precedida) pelos Estados-Membros, a
seqüência desta ação foi sendo assegurada por atores locais14. Entretanto, como mostrou o grupo
Kok, em 2004, os Estados participaram de uma maneira muito irregular e não o fizeram no nível
europeu, cujas intervenções financeiras diretas só têm um impacto limitado15; a taxa de
crescimento dos investimentos na economia do conhecimento estaria em baixa e o êxodo dos
cérebros muito importante.
Do ponto de vista jurídico, tal política está somente um pouco marcada pela atenção dada
à propriedade intelectual, verdadeiro direito fundamental segundo o artigo 17-2, da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Européia. O respeito dos direitos de propriedade intelectual é
um desafio da liberalização das trocas no âmbito dos acordos do OMC e no direito da União,
como mostra a Diretriz 48/2004, de 29 de abril de 2004, especialmente dedicada ao “respeito dos
direitos de propriedade intelectual”16. Contudo, ao mesmo tempo, existem dúvidas sobre os
limites que convêm dar à multiplicação dos direitos exclusivos. Logo, se, por um lado, o direito
protege a propriedade intelectual, por outro, ele a limita pelo direito da concorrência, a
redescoberta do interesse das licenças não-voluntárias e a redução da extensão das reivindicações
formuladas pelos requerentes da proteção17.
reconhecimento dos “limites desta liberdade” (mas trata-se de limites orçamentários); por fim, é solicitado aos
pesquisadores de “comprometer-se” perante a sociedade (mas trata-se de divulgar).
14
A UNESCO juntou-se ao movimento por meio de uma conferência que se realizou no dia 3 de novembro de 2005,
sobre as sociedades do saber, na qual a organização tentou dar uma visão econômica e técnica da “informação” e
uma visão mais humanista do “saber”, ligada ao objetivo do desenvolvimento sustentável. A Comissão da União
Européia tenta regularmente avaliar o sucesso (ou principalmente o fracasso) desta estratégia, cf. “Key figures for
science, technology and innovation 2003-2004” e o estudo intitulado “The Brain drain study - Emigration flows for
qualified scientists”; o fracasso é igualmente constatado no relatório do senador Bizet, n° 70, novembro de 2005,
que não se interessa também pelos riscos da inovação.
15
O que não é totalmente surpreendente. Os Estados continuam tendo uma política de pesquisa nacionalista,
precisamente porque percebem a ligação entre pesquisa e competitividade. Mais que os Estados, os institutos de
pesquisa e os industriais revelam-se capazes de cooperações sutis que ultrapassam a oposição entre conhecimento
privado não-compartilhado e conhecimento público compartilhado, Cf. os trabalhos de D.Foray : The economics of
knowledge, Cambridge, MIT Press, 2004 ; cf. o conjunto dos trabalhos pioneiros de M.Cassier sobre este tema,
cuja boa síntese pode ser encontrada em M.Cassier e D.Foray : Economia do conhecimento, o papel dos consórcios
de alta tecnologia na produção de um bem público – Economia e previsão, n°150-151, cot. 2001, p.415.
16
JOUE de 2.6.2004, n° L 195/16.
17
M-A. Hermitte: Bioética e patentes: o novo contrato social oriundo do sistema internacional, in S. Maljean-Dubois
(org.) “A comunidade internacional e os desafios bioéticos”, Pedone, Paris. 2005.
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Os documentos sobre a economia do conhecimento se interessam, há pouco, pelas
“ecotecnologias”, como soluções para a crise ambiental e como fontes de empregos18. Todavia,
não integraram as novas tecnologias como fatores de riscos, problemática que permanece
marginal19 e, sobretudo, próprias às áreas de aplicação particulares, os Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs) ou os medicamentos, por exemplo. A incapacidade das
teorias da economia do conhecimento em considerar os riscos como o produto das ignorâncias
despertadas pelo progresso dos conhecimentos e integrá-las no início é uma prova de
imaturidade das doutrinas como das políticas públicas que se inspiram nelas. É o que torna
interessante e, depois, decepcionante, o caminho aberto pela Carta Francesa do Meio Ambiente.
B. Sociedade do risco e “economia sóbria”, a estranheza da Carta Francesa do Meio
Ambiente.
O Estado de direito, em sua forma contemporânea, faz dos direitos fundamentais
formulados pelas convenções internacionais e as Constituições o incentivo dado ao conjunto do
sistema de direito, sua fonte de energia e de coerência20. No caso francês, a Carta do Meio
Ambiente, adotada em 2004, persegue esta ambição, dando uma importância particular à
equalização entre os objetivos de proteção do meio ambiente e os obstáculos que a
jurisprudência coloca habitualmente contra eles, em nome das primeiras gerações dos direitos do
homem, - direito de propriedade, liberdade de empreendimento, liberdade de intercâmbios,
liberdade acadêmica, etc21. Durante o processo de elaboração da carta, o sistema de produção e
de consumo havia sido designado como causa dos danos trazidos ao meio ambiente e à saúde,
acusação precisa, afastando a reflexão francesa de seus modelos estrangeiros. Neste contexto, o
conceito de “economia sóbria” foi deixado de lado, sem definição particular.
1) Os modelos estrangeiros
Desde os anos setenta, as Constituições de vários países integraram disposições
assegurando um “direito ao meio ambiente”. Pelas diferentes formulações escolhidas pelos
Estados, percebem-se as particularidades nacionais. De fato, junto com as formulações mais ou
menos banais do direito a um meio ambiente sadio, equilibrado, que não prejudique a saúde, os
textos procuram refletir certo tipo de relação com a natureza22, mas não tratam de economia de
outra maneira que mediante invocações do desenvolvimento sustentável. A Alemanha protege
“os fundamentos naturais da vida”; a Áustria, “a proteção do meio ambiente natural como forma
18

Promover as técnicas ao serviço do desenvolvimento sustentável: um plano de ação da União Européia em favor
das ecotecnologias, COM (2004) 38.
19
European Policy Center:Ten do-s and don’t-s for sustainable growth in Europe, 27 October 2004; pode-se, todavia,
constatar no direito europeu uma certa tendência à prudência em relação a qualquer produto novo em certos setores,
como a alimentação, Cf. Diretriz 46/2002 sobre os complementos alimentares.
20
Na Carta definindo a missão confiada à comissão de peritos que vai preparar o texto da Carta do Meio Ambiente
tem por objetivo “dar coerência de conjunto ao direito do meio ambiente”.
21
O relatório enfatiza que, se os primeiros efeitos a esperar são devidos ao alcance do controle de
constitucionalidade das leis, as “disposições da Carta revelarão progressivamente seus efeitos, no decorrer das
atuações e da jurisprudência do conselho constitucional... além das leis tratando especificamente de meio ambiente,
todas aquelas que têm incidências sobre o direito a um meio ambiente sadio deverão respeitar os princípios e os
objetivos da Carta: indústria, agricultura, transportes, energia em particular. Os textos de nível constitucional
dominam toda a hierarquia das normas e devem também ser respeitados pelo campo regulamentar. Este controle dos
projetos de decretos é efetuado a priori pelo Conselho de Estado, como também a posteriori, no que diz respeito a
todos os atos administrativos apresentados ao juiz administrativo. O juiz judicial poderia também ser levado a
aplicar os princípios da Carta ou a verificar seu respeito”. A exposição de motivos da Carta fala sobre a terceira
etapa do pacto republicano, norma que se imporá a todos, poderes públicos, jurisdições e assuntos de direito. B.
Mathieu mostrou bem como o texto faz “surgir um certo número de objetos constitucionais”, que constituem um
“viveiro” para o juiz constitucional: o desenvolvimento sustentável, as gerações futuras, os outros povos, Cadernos
do Conselho Constitucional, n° 15-2003, p. 146 e segts.
22
Sobre esta questão, Cf. L. Fontbaustier, in Cadernos do Conselho constitucional n° 15-2003, p. 140.
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de fundamento da vida do gênero humano”. Em oposição, encontra-se a Bélgica que mistura o
“direito a um alojamento decente” e o “direito a um meio ambiente sadio”, na mesma idéia de
uma “vida conforme a dignidade humana”, e a Holanda evoca “a habilidade do país”; tendo
ganhado uma parte de seu território sobre o mar, o país vê seu território como uma casa que deve
permanecer habitável e não como um elemento natural. A Espanha, preocupada com seus
recursos hídricos, insiste sobre “o uso racional dos recursos naturais” e a solidariedade coletiva
que deve presidir sua partilha. A Finlândia não se interessa pela definição do meio ambiente que
ela deseja, mas somente pelos processos que permitem decidir sobre ele, afirmando que “a
democracia implica o direito para os indivíduos de participar e influir sobre o desenvolvimento
da sociedade e de seu meio ambiente”.
Nenhum destes textos acusa o sistema econômico de estar na origem das dificuldades; no
máximo, o desenvolvimento sustentável afirma a intenção de reconciliação entre economia e
ecologia. Com isto, o texto francês rompe com a tradição.
2) O discurso de Orleans e a “economia sóbria”
No dia 3 de maio de 2001, isto é, nos primeiros dias que seguem sua eleição à presidência
da República, J. Chirac pronuncia o “discurso de Orleans”, que será a matriz da carta, votada a
contragosto, pela maioria presidencial em 200423.
Desde as primeiras palavras, ele reconhece que, das marés negras à crise da vaca louca,
passando pelos distúrbios climáticos, as crises tiveram um papel de catalisador para conscientizar
os limites do objetivo único de crescimento; é preciso ultrapassar “os desafios ligados à
reconstrução do país após a guerra e, em seguida, à luta contra o desemprego”. Ele deduz disto
que o homem deve continuar a explorar “as terras desconhecidas do conhecimento para melhorar
sua vida sem ceder à tentação tão cômoda do obscurantismo”, “apoiando-se no progresso da
ciência e da tecnologia”; mas, doravante, deve fazê-lo para “construir novos modos de produção
e de consumo”; a pesquisa da “ecoeficiência abre um novo espaço à inovação e ao espírito
empreendedor”. Posto que se trata “de inscrever uma ecologia humanista no coração do Pacto
republicano”, a idéia de que as crises levam a modificar o contrato social está bem presente. No
final do discurso, após ter falado sucessivamente da política da água, da agricultura, do barulho,
da qualidade do ar, das redes de transporte, da política energética, a conclusão é inesperada: “de
todas estas evoluções nascerá uma economia sóbria, mas igualmente dinâmica e criadora de
empregos, na qual os países em desenvolvimento poderiam inspirar-se, evitando as divagações
passadas de nossa civilização industrial”.
O instrumento jurídico técnico deste projeto apóia-se no reequilíbrio das liberdades
públicas: “o direito a um meio ambiente protegido e preservado deve ser considerado igual às
[outras] liberdades públicas… uma carta acrescentada à Constituição definiria cinco princípios
fundamentais admitidos no número dos princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da
República e, a este título, se impondo a todas as jurisdições”24. O apelo às jurisdições mostra a
preocupação de penetrar no conjunto dos níveis do sistema jurídico.
Na seqüência deste discurso, o processo de elaboração do texto será atípico, visto que a
preparação do projeto foi confiada a uma comissão de peritos presidida por Y. Coppens25,
professor de paleontologia no Collège de France e fortalecida por consultas públicas. O texto
sairá reforçado em certos pontos, diminuído em outros.
Uma visão naturalista do homem, produto da natureza, sai reforçada. As duas primeiras
considerações da carta, de inspiração biocentrista, afirmam assim “que os recursos e os
23

A fórmula mais marcante é aquela de um representante da UDF que julga o texto “preocupante”, pois cede às
“sereias de uma certa ideologia que não confia mais no homem e na política ... é uma atitude que levará a consagrar
a transformação do interior da França, mais frágil, em reservas de índios”. In: Relatório Martial Saddier, n° 1593.
24
Segundo a Carta, princípios da responsabilidade, da precaução, da integração, da prevenção, da participação.
25
As reflexões sobre a titularidade do poder constituinte são interessantes. M. Prieur atribuiu à Comissão Coppens,
RDP n° 5-2004, p. 1202.
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equilíbrios naturais condicionaram a emergência da humanidade; que o futuro e a existência
própria da humanidade são indissociáveis de seu meio natural”.
Retomada também nas considerações, a acusação contra o modelo econômico: “que o
homem exerce uma influência crescente sobre as condições da vida e sobre sua própria evolução;
que a diversidade biológica, o desabrochar da pessoa e o progresso das sociedades humanas são
afetados por certos modos de consumo ou de produção e pela exploração excessiva dos recursos
naturais”. A comissão fora bem longe neste sentido, fazendo valer que estas evoluções negativas
“resultam de escolhas econômicas e sociais dirigidas... por comportamentos egoístas [...] certos
modos de produção ou de consumo concorrem com penúrias de elementos essenciais e
aumentam as poluições”. Isto resulta não de uma fatalidade, mas de uma escolha, e esta
faculdade de escolha determina a responsabilidade de agir.
Reforçado também o papel da ciência, que opõe ao fato biocêntrico soluções técnicas,
ligadas a uma “ecologia humanista” que parece dever compor entre o biocentrismo como
obrigação e o antropocentrismo como objetivo e solução: “a pesquisa e a inovação devem dar
sua contribuição à preservação e à valorização do meio ambiente” (art. 9º)26.
A idéia perseguida pela carta é, então, de reformular o Pacto Social, por meio de um ato
de vontade solene que se inscreve na linha histórica de 1789 para os fundamentos da democracia,
de 1946 para os princípios políticos, econômicos e sociais “particularmente necessários em nosso
tempo”. Trata-se “de uma nova etapa do pacto da Nação”. “A carta tem pleno valor
constitucional, no mesmo nível que a declaração dos direitos humanos”; como enfatiza sua
exposição de motivos, o direito do meio ambiente não tinha força jurídica suficiente diante dos
direitos constitucionalmente protegidos (a independência, a segurança, a diplomacia, etc., cf.
exposição de motivos). A sexta consideração pretende modificar a hierarquia das normas e dos
valores, tanto na direção do legislador quanto dos tribunais27: “a preservação do meio ambiente
deve ser pesquisada da mesma forma que os outros interesses fundamentais da Nação”.
Em compensação, elementos essenciais do discurso de Orleans desapareceram ou foram
reduzidos.
O impacto dos grandes princípios foi reduzido: o princípio poluidor-pagador é reduzido
pelo artigo 4º a um princípio de “contribuição à reparação dos danos”, nas condições definidas
pela lei. O princípio da precaução é conservado e é de aplicação direta, mas o artigo 5º limita-o
às autoridades públicas agindo em suas áreas de atribuição28. Os direitos à informação e à
participação são firmados pelo artigo 7º, mas é a lei que assegura sua implantação. Com certeza,
a mais interessante, mas também a mais misteriosa, a idéia de economia sóbria desapareceu da
Carta29.
O texto constitucional adaptou, então, o direito francês a uma “sociedade do risco”, na
qual ciências e técnicas, pelos modos de produção e de consumo que elas desencadeiam, são
reconhecidas como fatores de riscos específicos que implicam novos direitos fundamentais e
uma nova hierarquia dos valores. Em compensação, estes modos negativos não são analisados e
nada mais que um apelo vago à pesquisa científica é previsto para modificá-los. Desta,
esperamos soluções técnicas sem que sejam evocadas as bases possíveis de um novo modelo
econômico.
26

Sobre este tema pouco analisado, cf. também B. Mathieu, Cadernos do Conselho constitucional, n° 15-2003 p. 146
e segts.
27
Sobre este ponto, Cf. M-A. Cohendet: Os efeitos da reforma, RJE, número especial sobre a Carta constitucional,
2003.
28
Essa curiosa precisão tinha um objetivo preciso: evitar que as autoridades locais as invoquem contra as decisões
das autoridades nacionais, por exemplo, declarando territórios sem OGMs!
29
Quanto à energia, o conceito de economia “sóbria em carbono” impõe-se; notaremos, entretanto, que se trata
sempre de soluções tecnológicas permitindo diminuir a carga em carbono, jamais mudanças de modo de vida.
Podemos assinalar um movimento, ainda que muito marginal, em favor do decrescimento sustentável, Cf. N.
Georgescu-Roegen: O decrescimento. O sangue da Terra, 1995; S. Latouche, O Mundo diplomático, novembro de
2003; ele é atualmente o presidente do Instituto de Estudos Econômicos e Sociais para o Decrescimento, Cf.
bibliografia no seu site da internet.
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Pode-se pensar que a economia sóbria não é exatamente o desenvolvimento sustentável.
Isto é uma visão otimista do projeto de sociedade, que acredita nas “trajetórias técnicas”,
permitindo não modificar os modos de vida; o ideal de uma fonte energética renovável, infinita e
não-poluente pode estar no horizonte do desenvolvimento sustentável. Pareceria que a economia
sóbria é menos utópica. Ela inscreve as obrigações ambientais a longo prazo, com projeções
preocupantes e soluções que, a curto prazo, pelo menos, passam por uma grande sobriedade e,
provavelmente, por via de conseqüência, por mudanças nos modos de vida. Todavia, o conceito
não foi finalmente retomado no texto da Carta.
Esse recuo diante do que poderia ser tal economia encontra-se no direito europeu, apesar
deste ser um tanto ambivalente. Podemos pegar o exemplo da Dinamarca, que havia escolhido
proibir todo tipo de aditivo alimentar não correspondente as necessidades nutricionais precisas
(acréscimo de flúor ou de certas vitaminas), modelo de pensamento sobre: por que, de fato,
compor alimentos industriais químicos completos quando os nutricionistas insistem na
necessidade de alimentar-se com produtos frescos e os riscos ligados ao superconsumo de
elementos, por outro lado, necessários como às vitaminas? Parece, então, mais simples e mais
seguro proibir tudo o que não for demonstrado pela necessidade. O Tribunal de Justiça julgou, no
entanto, que a escolha dinamarquesa era desproporcional: na presença de uma incerteza
científica persistente e reconhecida pela pesquisa científica, os Estados-Membros podem
escolher seu nível de risco e levar em conta a idéia de “necessidade nutricional”, mas devem
proceder a uma avaliação científica, caso por caso, e não a uma proibição geral, julgada
desproporcional30. No entanto, a mesma Corte vai justificar as escolhas efetuadas por uma
Diretriz (46/2002) que, no nível europeu desta vez, somente autoriza os complementos
alimentares se eles estiverem presentes numa lista positiva cujos critérios são restritivos31.
Sobriedade nacional, não; relativa sobriedade européia, sim.
C. Uma escolha original: a coexistência das tecnologias
Existe um setor em que a escolha política original acaba de ser efetuada na área das
biotecnologias agrícolas. Diante da persistência da desconfiança do público em relação às plantas
transgênicas e à alimentação que delas decorrem, as autoridades européias modificaram sua
escolha política. Em 1990, haviam proposto ao público aceitar os OGMs, avaliando-os caso a
caso. Como compensação de um processo longo, pesado e caro para os industriais, autorizavam a
comercialização para o conjunto do território europeu. Como o sistema não foi aceito pelas
oposições, uma moratória foi decidida em 1999, o tempo necessário para refazer a legislação
com novas bases. O sistema original foi conservado, mas nele foi acrescentado, em 2003, um
princípio totalmente novo, o princípio da coexistência entre as agriculturas: biológica,
convencional e transgênica, sendo que os Estados-Membros seriam encarregados de organizar
esta coexistência no próprio local32. Apesar do fato de que as tecnologias novas sempre haviam
substituído às tecnologias antigas, é admitido aqui que cada tipo de agricultura tenha sua própria
reserva de progresso técnico. Desde então, a coexistência permite oferecer uma livre escolha aos
consumidores e aos agricultores. É a primeira vez na história das técnicas que este princípio é
adotado de maneira voluntarista.
Os direitos fundamentais oferecem uma base aos sistemas jurídicos contemporâneos, mas
não são suficientes para dar um conteúdo preciso ao direito das ciências e das técnicas. É
necessário descer um degrau na hierarquia das normas e constatar que as ciências e as técnicas
deram origem a princípios gerais do direito que lhes são próprios.

30

CJCE, 23 de setembro de 2003, Comissão contra Dinamarca, caso C-192/01.
CJCE, 12 de julho de 2005, Alliance for Natural Health, aff. C-154 e 155/04.
32
Artigo 26 bis, da Diretriz 18/2001, modificada pelo Regulamento 1830/2003 e Recomendação 556/2003, de 23 de
julho de 2003.
31
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II.

Princípios gerais e coerência do direito33?

Podemos enumerar, no mínimo, seis princípios gerais do direito, considerados
característicos do direito do meio ambiente e largamente estendidos ao direito da saúde, o que
estabelece certa relação entre estas duas ramificações do direito no que se refere ao que eles têm
em comum, ou seja, o risco34: princípios da integração, poluidor-pagador, prevenção, precaução,
informação, participação. Esta acumulação de princípios não é gratuita; é uma resposta ao caráter
lacunar, casual e solto das primeiras regulamentações. Eu me contentaria, no espaço restrito
deste artigo, em avaliar a capacidade de alguns entre eles, em dar uma coerência ao sistema do
direito das ciências e das técnicas. De fato, se eles forem mais ou menos específicos do direito do
meio ambiente, são transversais, pois foram realizados em outras ramificações do direito. Neste
movimento, chocam-se com o campo jurídico preexistente – não – discriminação,
proporcionalidade ou livre circulação das mercadorias, livre concorrência, etc. Seu confronto
cria um jogo, submetido ao controle dos juízes encarregados de articulá-los nos níveis: nacional,
europeu e internacional35.
A. Princípios da integração e do poluidor-pagador: “viver nos limites ecológicos”
Sem livrar-se das conseqüências quanto aos modos de vida, o governo britânico foi o que
afirmou melhor a necessidade de se viver nos “limites ecológicos” cujo conteúdo é muito difícil
de se entender36. Se o conteúdo do limite permanece misterioso, os instrumentos jurídicos, para
poder conformar-se a ele, existem: os princípios da integração e do poluidor-pagador poderiam,
de fato, contribuir para manter os modos de produção dentro de tais limites.
O princípio da integração anunciado no âmbito do direito europeu e retomado na Carta
constitucional francesa impõe, em princípio, somente ao legislador37, levar em conta as
obrigações ambientais no conjunto da ordem jurídica; isto quer dizer construir uma ordem
jurídica que respeite os limites ecológicos que se opõem à produção: tal é o objeto das
legislações que organizam os estudos de impacto, as avaliações prévias às comercializações, por
exemplo. Podemos encontrar várias aplicações, estudadas separadamente, mas uma avaliação
global de sua eficiência parece difícil de se realizar. Sua grande fraqueza vem da incapacidade na
qual nos encontramos de exigir diante de um tribunal que ele seja aplicado (nenhuma decisão no
direito europeu, por exemplo). Nos múltiplos conflitos entre as normas que asseguram a livre
circulação das mercadorias e aquelas que pretendem proteger o meio ambiente e a saúde, o
princípio da integração não é invocado. Ele não desempenha, então, seu verdadeiro papel que é
de tornar coerente, na medida em que nenhuma terceira autoridade virá verificar se ele foi
implantado.
33

D. Rousseau (org.): Desordens e reconstruções do direito são o efeito dos princípios fundamentais estabelecidos
pelas cortes supremas nacionais e européias, Relatório Gip Justiças, 2004.
34
“A proteção da saúde das pessoas releva dos objetivos da política da Comunidade, no que diz respeito ao meio
ambiente; que esta política, que visa a um nível de proteção elevada, baseia-se principalmente sobre o princípio da
precaução e que as exigências desta política devem ser integradas na definição e na implantação das outras
políticas”, TPICE , 11 de setembro de 2002, Alpharma/conseil, caso T-70/99.
35
C. Canas: Grande e pequena história dos princípios gerais do direito ambiental na lei de 2 de fevereiro de 1995,
RJE 1995 p. 195; J-P. Carton: Da ausência à chegada dos princípios gerais do direito ambiental, Dt. Envir. 2001 n°
90 p.118; Y. Jegouzo: Os princípios gerais do direito do meio ambiente, RFDAdm., 1996, p. 209; N. de Saadeler:
Os princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução. Bruylant 1999 - Sobre este ponto, Cf. S. MaljeanDubois (org.): Direito da organização mundial do comércio e proteção do meio ambiente, Trabalhos do CERIC J.
Bourrinet (org.), Ed.Bruylant, Bruxelas, 2003.
36
A estratégia do desenvolvimento sustentável, apresentado pelo governo britânico ao Parlamento, março de 2005. A
expressão não tem sentido, pois a técnica confunde os limites em que ela deveria manter-se.
37
Podemos estimar que as normas técnicas, tão essenciais, deveriam respeitar isso. Sobre este princípio pouco
estudado, Cf. Comolet e Deconinck: O princípio da integração. Histórico e interpretação. Rev.europ.dr.envir. n° 22001, p. 152. R. Romi: Direito da saúde, direito do meio ambiente, integrações cruzadas, Dr. Envir.2001, n° 90,
p.148.
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Podemos perguntar-nos se não é por vias indiretas que ele terá sua maior eficiência. As
reformas feitas ao direito das sociedades e ao direito contábil nos cinco últimos anos, em todos
os países industrializados, poderiam permitir que chegássemos a esta conclusão. Obrigando as
empresas a fazer relatórios ambientais, por um lado, e a fornecer as quantias de dinheiro
potencialmente necessárias para assegurar a reparação dos danos que elas são capazes de causar;
por outro, um poder não desprezível de controle e de orientação foi dado aos acionistas e às
agências de corretagem. Assim é que, em 26 de agosto de 2005, os acionistas da Monsanto
levaram a seu conhecimento uma resolução solicitando a criação de um comitê de ética
independente, encarregado de avaliar a maneira como a empresa respeitava as leis e seu próprio
código de conduta. Não é a primeira vez que a empresa é penalizada por seus acionistas, alguns
desistindo de seu investimento. Na mesma linha, podemos observar que uma das sanções que os
Estados-Membros devem impor às empresas que ultrapassam as cotas de gás com efeito-estufa,
que lhes foram atribuídas, é a publicação de seus nomes. O objetivo é, evidentemente, de alertar
os acionistas e, de forma mais ampla, os compradores potenciais dos produtos da empresa38.
O outro instrumento de implantação concreta dos limites ecológicos do sistema técnico é
o princípio poluidor-pagador (onze pareceres registrados em direito europeu): fundado, desde
seu enunciado pela OCDE, em 1972, sobre os prejuízos quantitativos e qualitativos aos recursos
naturais e à saúde, consiste em integrar os custos da reparação de uma poluição ao preço do
objeto ou da atividade poluente. É uma solução ambivalente. Ela admite a legalidade da
poluição, pretendendo retirar dela taxas que poderão servir para financiar a luta contra a
poluição! No entanto, ela tem a vantagem de dar a cada objeto um “ecopreço”, diminuindo sua
atratividade. A solução ganha em eficiência se, como é freqüentemente o caso, o setor industrial
progredir, o que permite impor-lhe novas obrigações, e assim por diante.
O princípio nunca conseguiu impor-se de maneira geral; ele é enfraquecido parte por
parte pelo viés da fiscalização (às vezes dirigido para o orçamento geral do Estado, o que deixa
de ser conforme o princípio!) e mantém relações difíceis com o direito da responsabilidade
(pagar uma taxa será suficiente para impedir uma indenização dos danos ligados à poluição?);
tem conteúdos erráticos, dependendo se nós nos encontramos no quadro das políticas agrícolas,
políticas da água, direito dos auxílios, poluições marítimas e, de maneira preferencial, no direito
dos dejetos39. A este título, ele não cumpre, verdadeiramente, seu papel de forma coerente. É
evidente, no direito francês, à luz da Carta constitucional: necessitando de uma lei para ser
implantado, permanece no âmbito das regulamentações disjuntas.
B. Os princípios da vigilância, reinvenção e precaução
Nesse segundo conjunto de princípios foi focalizado o essencial da elaboração do direito,
representativo de uma evolução política que F. Ewald descreveu sob a forma de três paradigmas
sucessivos40: paradigma da responsabilidade construído com uma visão liberal e moral da
previdência e do seguro; paradigma da solidariedade, característico do Estado- providência do
século XX e uma utopia científica e técnica do domínio, caracterizada por prevenções
implantadas, uma vez que as causas dos danos são determinadas com segurança por uma análise
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Art.16-2, da Diretriz 2003/87, de 13 de outubro de 2003, JOUE L 275/32.
C. Robin: A reparação dos danos causados pelo naufrágio do Érika, um novo fracasso na aplicação do princípio
poluidor-pagador, RJE 2003, n°1 p. 31; R. Romi: O princípio poluidor-pagador: suas implicações e suas aplicações,
Dr. Envir., 2001, n° 8, p. 46; H. Smets: “Exame crítico do princípio poluidor-pagador”, In: Os homens e o meio
ambiente, Mélanges Kiss, Ed. Frison-Roche, 1988, p. 79; Henri. O princípio poluidor-pagador, um princípio
econômico erigido no princípio de direito do meio ambiente? Revista geral do direito internacional público, n° 21993, p. 339.
40
F. Ewald: O retorno do gênio maligno – Esboço de uma filosofia da precaução. In O. Godard: O princípio da
precaução na conduta dos assuntos humanos, Ed. MSH-INRA, Paris, 1997, p. 99.
39
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científica41. Hoje, o modelo se tornaria complicado devido ao período de incerteza científica,
anterior ao período das causas averiguadas e daria origem ao paradigma da segurança.
A relação com a ciência encontra-se mudada por isso, como afirma F. Ewald? Sim, se nos
basearmos na antiga aparência das relações entre ciência e política, em que a primeira se
colocava como instância de verdade acabada, impondo-se à segunda; não, se nos basearmos no
funcionamento interno do desenvolvimento científico, feito de incertezas, de controvérsias e de
mudanças constantes dos saberes; não, se pensarmos que não estaremos jamais no âmbito da
utopia científica. No último modelo, o funcionamento interno tradicional da ciência foi
simplesmente estendido às relações entre ciência e política42. Esta diferença é importante, pois
teve como conseqüência modificações jurídicas destinadas a agir antes da realização do dano e
de sua explicação por certezas científicas. Isto resulta em duas inovações jurídicas: o enunciado
de um princípio, que veio completar o princípio da prevenção; a organização de vigilâncias e
alertas para localizar o mais rapidamente possível os danos que estão sendo produzidos.
O princípio da precaução
Destinado a racionalizar a perícia científica e a decisão política em momentos de
incertezas e de controvérsias científicas, o princípio da precaução, quando deve ser implantado43,
impõe a avaliação científica dos riscos suspeitados. A avaliação, “prévia a qualquer medida”, é
definida como “o processo científico que consiste em identificar e caracterizar um perigo, avaliar
a exposição e caracterizar o risco”44; isto pode obrigar à realização de estudos científicos45 como
os da síntese de avaliações existentes. É preciso, então, respeitar os “melhores dados científicos
existentes”46 ou os “os resultados mais recentes da pesquisa internacional”; as opiniões devem
ser fundadas sobre os “princípios de excelência, de independência, de transparência e de
objetividade”47. O juiz europeu exerce seu controle sobre a regularidade do funcionamento dos
comitês científicos de avaliação, a coerência interna das motivações das opiniões,
particularmente, a ligação entre as constatações científicas e as conclusões que dela foram
tiradas48. A comissão de avaliação deve, portanto, indicar as fontes nas quais se apoiou e definir,
em caso de divergência significativa, as razões pelas quais ela se distancia das conclusões dos
relatórios das perícias produzidas pelas empresas49. O procedimento feito por esta avaliação
prévia será um elemento da legalidade da decisão, controlado como tal pelo juiz50.
41

A conseqüência disso é esperar a realização dos danos, o que faz U. Beck dizer que nós somos todos cobaias do
coquetel de produtos colocados no mercado. Uma ilustração sem apelo acaba de ser dada com a elaboração da
Diretriz Reach, que procura precisamente recuperar o que não foi avaliado no passado.
42
Foi assim desestabilizado o modelo das Luzes em que a ciência duvida dela mesma no interior de sua própria
esfera, enquanto ela é autoritária do lado de fora, diz U. Beck, p. 342.
43
Seu campo de aplicação cobre tudo o que, “sem ser fundado sobre simples hipóteses cientificamente nãoverificadas, não pôde ser demonstrado”; não se trata, então, de riscos teóricos, mas de elementos sobre os quais já
dispomos de indicadores empíricos; segundo o parecer Alpharma, “uma abordagem puramente hipotética não é
suficiente, ainda seria preciso documentar o risco embasado em dados científicos disponíveis”, p. 137.
44
Ver caso Alpharma, da CJCE, p. 168-169.
45
Assim o Estado francês foi condenado por falta, por não ter realizado os estudos científicos necessários para
conhecer melhor os riscos ligados ao amianto. Da mesma forma, uma empresa não pode mandar inscrever um
produto químico numa lista positiva que autoriza sua produção se ela não financiou previamente os estudos
necessários para demonstrar sua inocuidade, TPICE 28 de junho de 2005, Indústrias Químicas dos Vales, caso T
158/03.
46
Ver caso Alpharma, da CJCE.
47
Ver caso Alpharma, da CJCE.
48
Ver caso Artedogan, da CJCE.

A encenação das controvérsias está no coração do sistema; trata-se da legalidade das avaliações
dos riscos que devem apresentar o conjunto das hipóteses (TPICE 26 de novembro de 2002,
Artedogan, caso T-74 e sv./00) ou da apresentação ao público. É dessa maneira que o de
Carcassonne pôde caracterizar o delito de fraude sobre as qualidades substanciais de uma
mercadoria e da propaganda enganosa sobre sementes contendo uma taxa mínima de OGMs,
49
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Essas avaliações devem ser realizadas o mais cedo possível; o sistema de autorização de
comércio com avaliação prévia foi designado como “uma expressão possível do princípio da
precaução”, no parecer Alpharma, p.158. É desta maneira que, em nome do princípio da
precaução, a avaliação ligada aos estudos de impacto em zonas de preservação dos pássaros
selvagens deve ser feita desde o estágio do Plano de Ocupação dos Solos e não somente no
momento da decisão de realizar efetivamente as implantações (CJCE 20 de outubro de 2005,
Comissão contra o Reino Unido, caso C-6/04); de fato, mais a informação, a participação e a
decisão são efetuadas de maneira precoce, mais há chances de evitar as irreversibilidades51.
No entanto, para identificar o mais cedo possível os inícios da realização dos danos, é
preciso organizar vigilâncias. Numerosas leis organizam tais vigilâncias, nos casos de inundação,
seca, poluições atmosféricas, biovigilância (OGMs), vigilância de materiais (próteses),
hemovigilância, farmavigilância, etc. Estas vigilâncias servem para identificar as anomalias a
fim de lançar alertas elas próprias, mais ou menos organizadas, dependendo de um
encaminhamento preciso da informação52; permitem medir o estado do meio ambiente e da saúde
pública, acompanhar sua evolução, organizar a rastreabilidade dos produtos (tornada obrigatória
pela lei em setores específicos, rastreabilidade dos produtos sanguíneos, rastreabilidade dos
produtos da indústria agroalimentar, rastreabilidade das cotas de emissão de gás com efeitoestufa...).
A vigilância generaliza-se, como a rastreabilidade que a Corte de Justiça julgou que
fizesse parte integrante do princípio da precaução. Todavia, não se trata de princípios gerais do
direito que se aplicariam sem o suporte de um texto. Poderíamos qualificá-los como sendo
princípios de segundo nível. Instrumentos da prevenção e da precaução, eles se conjugam em
disposições muito mais precisas, esparsas no direito da água, da alimentação, etc. Talvez seja
desta maneira que possamos observar melhor a coerência e o impulso dado pelos princípios
gerais do direito. Se tomarmos o exemplo da vigilância, ela serve para o alerta que, em si,
implica a evolução do direito do trabalho para garantir a proteção jurídica dos “lançadores de
alertas”. Conjuga-se, também, com a rastreabilidade para obter eventualmente o recolhimento de
um produto. O interesse dos princípios gerais do direito é de obrigar para tais transformações
jurídicas em cadeia; é nisso que eles constituem um impulso, uma energia. Assim, o princípio da
precaução, que trabalha a separação entre avaliação e gestão do risco, implica, por via de
conseqüência, melhor organizar juridicamente as avaliações científicas e a passagem da
avaliação para a decisão de gestão. No entanto, a reflexão sobre esta fronteira leva a estudar estas
conseqüências num outro plano, aquele das transformações institucionais. Eu adiantaria uma
hipótese: a integração das ciências e das técnicas ao Estado de direito está conduzindo a
modificações institucionais, importantes ou menores, que têm em comum o fato de interessar os
três poderes: executivo, legislativo e judiciário.
III. Uma reforma da organização dos poderes por meio da criação de instituições
próprias do direito das ciências e das técnicas
enquanto sua pureza genética era elogiada nas propagandas: “levando em consideração a acuidade do debate relativo
às características genéticas da soja, seria absurdo supor que uma empresa especializada não tivesse notado a
importância e o sentido que teria na decisão de compra de seus clientes a conjunção das palavras pureza e genética”,
figurando na propaganda.
50
M-A. Hermitte e D. Dormont: O princípio da precaução à luz do caso da vaca louca, in P. Kourilsky e G. Viney: O
princípio da precaução, Odile Jacob, 2000, p. 380; C. Cans: O princípio da precaução, novo elemento do controle de
legalidade, RFDA n°4-1999 p. 750. O juiz está particularmente ciente das dificuldades da tarefa, pois o princípio da
precaução permite às instituições “adotar medidas suscetíveis de prejudicar, mesmo de maneira profunda, posições
jurídicas protegidas”, Alpharma, p. 181.
51
Sobre este tema, o texto mais elaborado é aquele da convenção de Aarhus.
52
M-A. Hermitte e C. Noiville: A obrigação de informação em matéria de saúde pública, Gazette du Palais, 1998;
quando o sistema encalha, ocorre que indivíduos lançam o alerta, assumindo todos os riscos, cf. M-A. Hermitte e M.
Torre-Schaub: site na internet de ciências cidadãs e um dossiê especial devendo ser publicado na revista Natures
Sciences Sociétés, em 2006.
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As crises sanitárias e ambientais, assim como os questionamentos éticos, geraram
transformações institucionais próprias das ciências e das técnicas - comitês de ética, formações
jurisdicionais especializadas, agências sanitárias. Estas evoluções, aparentemente desordenadas,
dizem respeito, de fato, aos poderes executivo, legislativo e judiciário.
A. O poder executivo e a externalização da avaliação dos riscos pelas Agências
O governo “determina e conduz a política da Nação”, “dispõe da administração”, é
“responsável diante do Parlamento”. O Primeiro Ministro “dirige a ação do governo”, “garante a
execução das leis”, “exerce o poder regulamentar”. Os membros do governo são “penalmente
responsáveis pelos atos, efetuados no exercício de suas funções e qualificados como crimes ou
delitos, no momento em que eles foram cometidos”. O Primeiro Ministro pode engajar a
responsabilidade do Governo sobre seu programa diante da Assembléia Nacional, sobre uma
declaração de política geral ou sobre o voto de um texto. A Assembléia Nacional pode
questionar a responsabilidade do Governo, por meio do voto de uma moção de censura. Não é
completamente inútil lembrar as missões do governo para compreender as ambigüidades que ali
introduz … o “governo dos riscos”53.
Com efeito, os especialistas criaram uma seqüência contínua “vigilância, avaliação,
gestão e comunicação sobre o risco”, cuja coerência é legítima como objeto de estudo.
Entretanto, a continuidade, introduzida desta forma, tem como efeito perpetuar uma confusão
muito antiga entre perícia científica e decisão política, esta devendo - em minha opinião permanecer autônoma, pelo simples fato de que ela é sancionada por uma responsabilidade, tanto
no plano político, quanto no plano penal54.
Do ponto de vista jurídico, a perícia não tem nenhuma vocação particular para entrar nas
funções de governo. A avaliação científica dos riscos deve ser “objetiva, sincera, independente,
de nível internacional” (e até contraditória55 e pública)56. Quanto à decisão governamental que se
baseia na perícia, é de outra natureza. Com efeito, nenhuma perícia prévia, por mais completa e
bem feita que seja, permite deduzir racionalmente uma decisão, pois ela faz surgir elementos
puramente políticos57: o nível de risco que se pode aceitar, a escolha entre dois riscos, a
apreciação das vantagens em relação aos riscos, a consideração dos efeitos socioeconômicos de
cada escolha, etc. Estas escolhas não-evidentes que questionam a segurança das pessoas e dos
bens pertencem ao domínio do poder executivo que assume a responsabilidade penal e política
de suas conseqüências (o Estado, como pessoa moral, assumindo a responsabilidade no sentido
do direito administrativo). Contudo, não é nestes termos, mas em termos de eficiência, que a
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C. Noiville: Do bom governo dos riscos, op. cit.
Peritos e políticos misturam-nas constantemente. M-A. Hermitte: A perícia científica com finalidade política,
reflexões sobre a organização e a responsabilidade dos peritos. Revue Justices, Dalloz, n°8, out-dez. de 1997; não
abordarei, neste artigo, a transformação do processo de perícia, pois os termos já são conhecidos. Sobre estas
questões, uma importante decisão da ORD da OMC foi tomada em 3 de junho de 2005, no caso do fogo bacteriano
USA versus Japão.
55
P-B. Joly: Necessidade de perícia e busca de uma nova legitimidade. Rev. francesa dos assuntos soc. 1999 – 1,
p.45; S.Jasanoff criticou os procedimentos contraditórios que somente alimentam as controvérsias, tornando-as
intermináveis, o que não é inexato, cf. Science at the bar, Cambridge e Harvard University Press, 1995 e The fifth
Branch. Science advertisers as policy makers, Cambridge e Harvard University Press, 1990). Todavia, não
compartilho seu objetivo de encerramento da controvérsia científica para chegar a um consenso. Se for preciso,
efetivamente, decidir no plano político, portanto, resolver, a experiência mostra o caráter contínuo das controvérsias
que se deslocam no decorrer da obtenção de resultados consensuais, e o caráter não menos contínuo das decisões
que se adaptam ao novo estado dos saberes. Esta técnica legislativa de um texto-quadro relativamente estável porque
dá os princípios políticos da ação, acompanhados por anexos técnicos que são submetidos ao princípio da adaptação
ao progresso técnico, é uma ilustração disso.
56
[...] as modalidades desta organização representando escolhas políticas, o funcionamento da instituição sendo,
depois, técnico.
57
O. Godard destaca, In: Embargo or not embargo, La Recherche, número especial, fevereiro de 2001, p. 50.
54
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questão do lugar e da organização da perícia, em relação à decisão política, foi colocada até aqui,
provocando uma controvérsia.
Por um lado, a necessidade de uma perícia reativa, competente e independente
desacreditou a administração central que, gradativamente, se inflara de competências técnicas,
quando isto não faz parte de sua profissão, mesmo se os serviços técnicos devam dominar muitos
conhecimentos. Um consenso destacou-se a favor da criação de Agências independentes,
mantidas afastadas do governo e de sua administração, encarregadas da vigilância e da avaliação
dos riscos. Como destaca a senadora M-Th. Hermange, a Agência aparece, então, como o meio
de “conciliar legitimidade democrática e legitimidade científica […]”58. Ela acrescenta, porém, o
que é mais duvidoso “[…] sem que a segunda tome a vantagem sobre a primeira”. Pois tal é o
problema: se concordar em delegar a parte científica da operação a instâncias independentes dos
interesses econômicos como interesses do Estado, isso não diz nada da maneira como a decisão
política deve ser tomada. Alguns defendem o imperativo do respeito da autonomia do político e
desejam que os peritos se limitem à avaliação científica, sem tomar decisões nem mesmo
formular recomendações. Outros defendem a racionalidade da decisão tomada pelos peritos, o
político sendo acusado de ceder a uma interpretação irracional do princípio da precaução quando
é mais prudente que o perito, e às pressões econômicas, quando é menos prudente que o perito.
O que são as Agências diante desta questão: constituem uma boa resposta, transformam o
direito do risco?
Na Europa, as Agências apareceram em todos os campos, da formação profissional à
reconstrução da Ex-Iugoslávia, passando pela segurança aérea, alimentar e marítima… Todavia,
este movimento corresponde primeiro à necessidade de organizar o “exercício das competências
de execução” conferidas à Comissão59. No entanto, neste campo o Conselho viu bem que, se a
Comissão pode “delegar algumas tarefas relativas à gestão de programas comunitários a
entidades terceiras”, esta “externalização das tarefas de gestão deve respeitar os limites
decorrentes do sistema institucional criado pelo tratado. Isto implica que não podem ser objeto
de externalização as missões que são atribuídas, pelo tratado, às instituições e que implicam o
exercício de uma margem de apreciação podendo traduzir escolhas políticas” (itens 4 e 5 do
Regulamento 58/2003); é esta margem de apreciação que caracteriza o poder discricionário e
limita o controle do juiz. As Agências sanitárias têm poucas razões para escapar deste princípio
geral.
Na França, a criação das Agências sanitárias foi, inicialmente, a resposta imediata a uma
série de crises sanitárias, a falta de independência dos peritos tendo sido estigmatizada como
uma das causas essenciais de certo número de derrotas sanitárias; somente de forma acessória
elas se inscreveram numa paisagem mais ampla de recomposição do Estado. Fazendo isto, o
Estado parece concentrado novamente em suas missões tradicionais; é o esquema administrativo
que é transformado mais do que a organização dos poderes60. Todavia, de fato o caráter
conjuntural de sua criação não permitiu refletir sobre o que deveriam ser exatamente suas
funções e o perímetro de suas competências. As Agências têm, portanto, uma grande diversidade
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de formas jurídicas, de tutelas e de poderes61, com um objetivo comum consensual, aquele de
reagrupar meios (competências técnicas e meios financeiros) destinados a produzir uma perícia
científica de qualidade, independentemente dos interesses privados, assim como das pressões do
Estado62.
Entretanto, confiar às Agências as decisões de gestão que têm efeitos sobre a distribuição
social e local dos riscos, que implicam a comparação entre este risco e outros riscos, entre suas
vantagens e suas desvantagens, inclusive econômicas e sociais, é um transtorno; estamos no
coração do político, no qual os peritos não têm constitucionalmente competência alguma nem
legitimidade. Dar uma legitimidade política fundada na competência científica leva a um
governo dos cientistas, capaz de se generalizar, posto que tudo pode ser objeto de perícia: a
economia, a delinqüência, o interesse da criança, etc. E somente podemos ficar surpresos quando
um perito se queixa e até pede demissão, porque não foi acompanhado pelo poder político63.
Por isso, alguns argutos conhecedores da questão estimam que o fato de deixar ao político
a decisão final em nome do princípio de separação da avaliação e da gestão dos riscos somente
faz rechaçar a pressão dos interesses econômicos: em nome de sua autonomia, o poder político
pode efetuar sua escolha, como nos mais duros dias das crises, em função dos interesses
econômicos64. É exato, mas isso deveria ser mais facilmente resolvido tanto pelos analistas,
quanto pelo público. Por outro lado, a distribuição das responsabilidades é, pois, mais simples:
aquela dos peritos em relação à confiabilidade dos dados que apresentarem, aquela dos políticos
em relação às escolhas que eles fizerem.
Contudo, no momento mesmo da expansão deste modelo na Europa, ele experimenta nos
Estados Unidos uma crise sem precedentes ligada ao evidenciamento de sérias dúvidas sobre a
independência da avaliação dos medicamentos, assim como dos danos ao meio ambiente; o
ataque ocorre contra os científicos em geral, o funcionamento das Agências e seus peritos e as
manipulações realizadas pelo governo e a indústria – portanto, é a integralidade da cadeia de
produção das perícias que é questionada. Para dar somente alguns exemplos, citemos o relatório
de 2003, realizado no seio da Câmara dos Representantes por H. A.Waxman, com o título
“Politics and science in the Bush administration”, que questiona todas as manipulações
realizadas no seio das grandes agências, das quais o povo americano depende (13 de novembro
de 2003). Em 2004, sessenta pesquisadores americanos, inclusive vinte Prêmio Nobel, auxiliados
por um relatório da Union of Concerned Scientist, assinaram um manifesto acusando a Casa
Branca de deformar a realidade científica com fins políticos. Em particular, eles acusam a
administração de mudar a composição dos comitês de peritos para afastar aqueles que não
correspondem à política industrial do governo (US Today, 8 de fevereiro de 2004). Em 2005, a
revista Nature revela que mais de um terço dos peritos que realizam avaliações de riscos e os
conselhos de prescrição médica têm conflitos de interesse passando por postos de consultores,
alocações de pesquisa, remunerações diversas, ações na bolsa (Le Monde, 23-24 out. de 2005); a
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fabricação de resultados e as mudanças de protocolo das experimentações sob pressão dos
industriais foram confessadas65. Isto, no início do ano de 2005, levou a uma revisão das regras
aplicáveis aos National Institutes of Health, os assalariados não tendo mais o direito de receber
remunerações por parte das empresas (Washington Post, 2 de fev. de 2005). Pode-se perguntar se
esta crise não deve ser ligada ao que constituía a especificidade das Agências americanas
cuidando da saúde e do meio ambiente, ou seja, o alcance de seus poderes políticos: inspiradoras
das políticas públicas, elas têm funções executivas, legislativas e judiciais que, por sua
importância, atraiam as pressões.
Visto que uma grande parte das pesquisas sobre os riscos é realizada diretamente ou
solicitada ou ainda influenciada pela indústria, as múltiplas precauções tomadas para evitar os
“conflitos de interesse” não terão uma eficiência total66. As Agências são ainda mais
independentes quando não têm função política alguma. Para respeitar a especificidade do político
e dar ao princípio da separação dos poderes um conteúdo que seria próprio do direito do risco,
precisaria, portanto, limitar o papel das Agências sanitárias a uma estrita função de vigilância e
de avaliação dos riscos, exclusiva da delegação de poder regulamentar de que algumas agências
desfrutam, mas não exclusiva dos poderes de execução necessários à realização de sua função:
poderes de inquérito, de instrução, de cancelamento do segredo industrial ou profissional e de
controle67.
B. As evoluções do poder legislativo
Bem, sabe-se que alguns poucos países decidem, por referendo, questões relativas às
ciências e às técnicas. O exemplo mais notável é o da Suíça onde consultas regulares marcam o
desenvolvimento da indústria das biotecnologias. Nós nos lembramos das consultas alemãs sobre
a energia nuclear civil ou da recusa por parte dos californianos em pagar uma taxa para que a
alimentação OGM pudesse ser rotulada. Trata-se, sempre, de aplicar às ciências e às técnicas
uma instituição da democracia que tenha uma vocação geral. É bom lembrar a dificuldade em
inserir problemas complexos em questões binárias ou, ao contrário, em questões tão numerosas
que se torna difícil, até para um especialista, poder orientar-se nelas; a dificuldade, também, para
organizar a informação prévia. Portanto, escolhi insistir em mecanismos novos, mesmo se forem
relativamente modestos. Os primeiros têm uma natureza técnica (1), os segundos, uma natureza
política (2).
1) A ajuda técnica levada ao legislador
Não se pode ignorar, na França, o ano de 1983, que viu nascer, com objetivos muito
diferentes, o Gabinete Parlamentar das Escolhas Científicas e Técnicas e o Comitê Nacional
Consultivo de Ética. Num caso como no outro, a criação corresponde a um sentimento de lacuna,
mas a primeira instituição é dirigida oficialmente para o Parlamento. A segunda pretende não ter
nada a ver com ele. Num caso como no outro, o Parlamento confessa que, em matéria de ciências
e técnicas, precisa de tutores que não lhe são necessários em campos políticos mais tradicionais,
entretanto, não menos complexos. O representante esclarecido do povo precisa, portanto, ele
também ser esclarecido.
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Com oitenta e oito relatórios em vinte anos, o Gabinete conseguiu ser conhecido e seus
relatórios são, muitas vezes, bem acolhidos. Afirmando que a ciência se tornou um “princípio de
ação” e não mais somente uma empresa de saber, o Parlamento diz ter querido, assim, dispor de
uma “estrutura própria de avaliação das técnicas”, que lhe permite “apreciar com toda a
independência as decisões do governo sobre as grandes orientações da política científica e
tecnológica”. O propósito, que expressa certa desconfiança do Parlamento para com o governo, é
marcado pela história da energia nuclear na França, desenvolvida pelo poder executivo, sem
intervenção do poder legislativo.
Os grandes assuntos tratados são: a energia, o meio ambiente, as ciências da vida, as
novas tecnologias, os problemas de saúde pública. Não há método fixo de trabalho: alguns
relatores mandam realizar perícias que eles publicam, anexas a suas próprias análises, outros
fazem a auditoria de peritos, políticos e representantes da sociedade civil, na França e no
exterior, e publicam estas auditorias. Todos lêem. O lugar concedido às diferenças de pontos de
vista é geralmente importante, o que contrasta com o que se pode saber dos gabinetes
ministeriais, onde as influências de peritos estão escondidas por um lado, muito mais
monolíticas, por outro.
Se medir a pertinência deste trabalho em função de sua inscrição nos textos de lei, não é
certo que seja considerável. Parece que os relatórios permanecem bastante presos ao quadro em
que são produzidos. Por um lado, permitindo aos parlamentares que os redigem acessar um
dossiê em profundidade, entender sua complexidade e acompanhá-lo, às vezes, durante muitos
anos; o Gabinete é o lugar em que certos parlamentares forjam seu domínio dos arcanos de uma
tecnologia. Isto lhes permitirá assumir uma posição dominante se a questão acabar sendo objeto
de um projeto de lei e, de fato, empregar seu saber localmente na implantação de estruturas, tais
como as tecnópoles. Contudo, o grupo parlamentar de sua origem tem tendência em confiar neles
e em repassar para eles a responsabilidade da questão, o que não favorece o debate. Enfim e,
sobretudo, o relator, mesmo se for do partido do governo, não é obrigatoriamente o conselheiro
do ministro envolvido na questão. Entretanto, neste caso, o conselheiro oculto terá, muitas vezes,
mais peso que o parlamentar cujo trabalho será marginalizado. A circulação das idéias, do
Gabinete para o Parlamento ou do Gabinete para o governo não é, portanto, tão fluida quanto se
poderia esperar.
Uma ferramenta mais tradicional parece mais eficiente: penso nas missões de informação
e nas missões de inquérito decididas no contexto de uma crise. Não específicas do direito das
ciências e das técnicas, elas são particularmente numerosas e eficientes neste campo, em que
resultaram em leis, reativando o poder de iniciativa parlamentar em proveito de importantes
reformas do sistema de saúde pública. Seu campo, porém, é restrito, pois sua eficiência parece
limitada aos contextos de crises; uma explicação de seus sucessos pode ser encontrada no fato de
que a crise põe em perigo um ministro e até um governo, o que chama a atenção do grupo dos
parlamentares numa questão que não teriam aprofundado em outras circunstâncias68. Realizada
no seio do Parlamento e não numa estrutura separada, a missão de inquérito chega a resultados
que parecem ser mais conhecidos pelo total dos parlamentares do que aqueles que são obtidos no
âmbito do Gabinete.
Uma outra ajuda vem dos comitês de ética. O Comitê Consultivo Nacional de Ética
pretende não ter função pré-legislativa alguma. Todavia, constata-se uma influência não
desprezível de seu trabalho sobre os parlamentares que se referem a ele, tanto para ter uma fonte
de informações científicas, quanto para encontrar argumentações pré-constituídas. Nada indica
que eles percebam a importância da influência corporativista que se exerce neste tipo de comitês,
onde os científicos são a maioria.
Somente a título de lembrança, mencionaremos uma técnica para auxiliar o legislador de
uma forma muito diferente das precedentes. Trata-se das moratórias, consideradas verdadeiras
“técnicas legislativas”, por terem como objeto permitir que o legislador obtenha o tempo
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necessário para tomar uma boa decisão; enquanto isto, as experimentações ou as colocações no
mercado ficam suspensas, de maneira a evitar a criação de irreversibilidades. Em suma, trata-se
de submeter à temporalidade rápida da técnica à temporalidade mais lenta do político. Também
pode ser para evitar a generalização dos objetos técnicos que são mais experimentais que
verdadeiramente dominados.
Três exemplos podem ser dados. Citaremos, em primeiro lugar, a moratória com meta
internacional de Asilomar, relativa à realização em laboratório das primeiras experiências de
engenharia genética (1974): muito curta, desigualmente seguida, ela foi vivida como um alarme
para as autoridades públicas americanas e o mundo industrial. Dela saíram às primeiras Linhas
Diretoras da engenharia genética em laboratório, estendida à Europa e ao Japão, via OCDE, à
espera dos poderes políticos fazerem escolhas mais elaboradas. O segundo exemplo é o da
moratória francesa de 1990, relativa ao diagnóstico pré-implantatório dos embriões; a moratória
européia de 1999 sobre a colocação no mercado das plantas transgênicas. Terminou em 1997
com a publicação do decreto de aplicação da lei de 1994 sobre a bioética que implantou um
sistema relativamente restritivo e consensual, ampliado em 2004. O terceiro exemplo é aquele da
moratória européia de 1999, sobre plantas transgênicas, que terminou com a decisão européia de
organizar a coexistência entre três tipos de agricultura - a agricultura biológica (0% de presença
de OGMs), a agricultura convencional (menos de 0,9% de presença fortuita de OGMs) e a
agricultura biotecnológica (além de 0,9%). A moratória é, portanto, sempre utilizada para evitar
uma irreversibilidade durante o tempo necessário à elaboração de um enquadramento da técnica.
2) Evoluções de natureza política: os princípios da informação, da transparência e da
participação
Quaisquer que sejam as precauções, chega um momento em que se deve decidir correr ou
não um risco. Quem, então, decide e com que procedimento? Em princípio, o esquema
tradicional continua válido: os operadores privados desfrutam de uma liberdade de colocação no
mercado fundada no princípio de livre empresa e os poderes públicos – poder legislativo e poder
executivo – tomam as decisões de enquadramento desta liberdade, mais ou menos cedo no
processo. Os consumidores escolhem mais ou menos livremente - e de uma forma mais ou
menos esclarecida - o que eles consomem. Este sistema, no qual é mínimo o lugar dos
governados, é contestado. Por um lado, a ficção dos regimes representativos, baseada no fosso
entre os governados e os governantes, desfrutando sozinhos do tempo e do saber necessários à
deliberação e à justa decisão, perdeu parte de sua força69. Os governados têm mais tempo e são
menos esclarecidos que seus representantes. Por outro lado, a consciência da sucessão das crises
fez dos governados “vítimas potenciais” que, como tais, pretendem ter algo a dizer. Além disso,
se governar a técnica for colocar com honestidade os termos do debate como ele é conhecido, os
desafios, as opções, quem perde nisto, quem ganha nisto, e depois escolher o ponto de
conciliação dos interesses presentes, então os governados, dotados de seu direito à informação,
poderiam muito bem reivindicar um direito à participação muito mais ampla do que aquela da
qual dispõem hoje70.
a. Todas as vítimas
U. Beck se questionava para saber se as “vítimas”, atuais ou potenciais, poderiam ser o
novo sujeito político e duvidava disto. Constatando que, se “as ameaças crescem, elas não são
objeto de uma reformulação política,” e que, “mais ainda, é difícil estabelecer qual tipo de
política e de instituição política estaria apta a fazê-lo”71, ele afirmava que a natureza do assunto
político da sociedade do risco permanece escondida: a sociedade de classes e a luta de classes,
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dizia ele, não poderiam ser substituídas por uma sociedade civil organizada sob a forma de uma
sociedade de vítimas. A iniciativa política estaria, então, tanto nas mãos de todo o mundo quanto
de ninguém, cada um sendo apenas parcialmente interessado; mas um sujeito político parece ter
que ser determinado, estável pelo menos em seu conceito, como eram as classes sociais. Como
vítima potencial, “todo o mundo” não poderia tornar-se um sujeito político, pelo fato do caráter
aleatório desta potencialidade.
Entretanto, é realmente o que parece acontecer sob a forma de sujeitos políticos móveis,
no tempo e no espaço, constituídos adequadamente para atender a um problema preciso, mas
capazes de perenizar-se. O mecanismo passa pela constituição de associações de vítimas que
agem evidentemente, após a realização do dano. Todavia, elas se revelam capazes, uma vez
obtida a indenização, de continuar sua ação em outro terreno, agindo sobre o legislador para que
ele mude o conteúdo do direito. Freqüentemente, associações que começaram lutando contra o
Estado, mesmo se somente para que seja condenado por culpa de abstenção, associam-se depois
para garantir um tipo de co-gestão do risco. Comportam-se como sujeitos políticos mais ou
menos discretos, mas geralmente eficientes.
Se, no sentido verdadeiro do termo, as vítimas desempenharem tal papel no final do dano,
o público ganhou, como vítima potencial desta vez, um certo direito de participar, a palavra
sendo pouco definida de outra forma que pelos procedimentos que permitem organizá-la.
b. O princípio da participação
A implantação deste princípio observa-se mediante a multiplicação de formas de
associações entre governantes e governados, que traduzem a busca de “democracia sanitária”72,
“democracia de proximidade”, etc.; tantas formas de consulta do público que tentam superar o
afastamento do governado pelo sistema representativo. A “participação do público”, que se
destaca pouco em tais consultas, é organizada, hoje, no direito do meio ambiente, em primeiro
lugar; no âmbito do direito do meio ambiente, a participação é o objeto de um discurso geral do
direito, colocado tanto pelo direito europeu73 quanto pelo direito nacional, na Constituição e em
numerosas leis. Igualmente, convenções internacionais se referem a ela (entre tantos exemplos,
Cf. a proteção do mar Mediterrâneo contra as poluições de 1995, que obriga os Estados a
fornecer “a oportunidade para o público participar, se for o caso, dos processos de tomada de
decisão”).
No entanto, o código do meio ambiente continua decepcionante apesar de conter um
título inteiro sobre a informação e a participação dos cidadãos. Trata-se, antes de tudo, da
“avaliação ambiental dos projetos de implantação”, obrigando à realização de um inquérito
público; mas o sistema continua limitado a um procedimento de informar o público dos projetos
das autoridades públicas e, em retorno, informando as autoridades sobre as observações do
público. É difícil pretender que se trata da oportunidade para verdadeiros debates, menos ainda
da participação da decisão.
Mais interessante é a Comissão Nacional do Debate Público, criada em torno de
verdadeiros procedimentos de debate, controlados pelo juiz. Múltiplas conciliações devem ser
encontradas em torno do segredo (segredo dos negócios, segredo de defesa…) e seu campo de
aplicação continua bastante limitado.
Encontram-se depois inúmeras intervenções do público em campos particulares, mais
freqüentemente por meio das associações de proteção ao meio ambiente, mas também pela
presença de usuários ou de ribeirinhos em comissões de acordo. Além disso, a proteção dos
meios está ligada pelo legislador ao interesse geral que, nestes campos, se expressa por um
72

No momento, o termo designa, sobretudo, a organização do hospital, o que é um tanto defasado em relação à
questão da sociedade do risco, mas podemos encontrar ali numerosas reflexões e experiências interessantes, cf. E.
Cadeau, V. Rachet-Darfeuille, L. Daubech et al.: A Democracia sanitária: aspectos teóricos e práticas hospitalares,
R. Gen. d. médico, n° 12-2004 e muitos artigos na revista Problemas políticos e sociais.
73
Convenção de Aarhus, 1998.

26

direito a uma certa participação do público. É assim que a água, sendo “patrimônio comum da
nação” e as políticas da água sendo de interesse geral (art. L 210-1), os comitês de bacia e as
agências de água acolhem representantes dos usuários. Foram criados “comitês locais de
informação” no âmbito do direito dos dejetos e nos municípios onde se situam algumas
instalações industriais perigosas; neste caso, o comitê local de informação e de acordo sobre os
riscos pode apelar para peritos, sobretudo para realizar contraperícias (art. L.125-2). Mesmo que
isto permita aos ribeirinhos obter muitas informações e, portanto, pesar sobre as autoridades
locais, isto não lhes dá direito particular algum para participar da decisão. Trata-se, somente, de
participar do debate.
O referendo local poderia ter mais peso. O executivo das coletividades locais pode
decidir sobre a organização de tal referendo, abrir uma verdadeira campanha eleitoral em torno
de um dossiê de informação colocado à disposição do público pela coletividade organizadora, o
que constitui um momento sempre contestável do processo. Entretanto, outra dificuldade é pelo
menos tão importante, pois logicamente esta possibilidade de referendo é limitada aos negócios
relevando da competência da coletividade. Ora, numerosos problemas que reclamam esta
modalidade da democracia têm uma natureza local, mas também nacional e internacional: é o
caso dos grandes eixos de transporte, dos dejetos nucleares ou dos organismos geneticamente
modificados. A partir daí, o juiz acionado cancelará a deliberação, autorizando a organização do
referendo.
Todos estes dispositivos, submetidos a fortes obrigações que os tornam em parte
decepcionantes, levaram os poderes públicos a se voltar para outros procedimentos como as
“conferências de cidadãos”, inventadas pela Dinamarca74.
O procedimento, que pode variar de um país para o outro, deve ser muito bem fixado para
evitar as manipulações. Implica a instalação de um grupo-piloto que decida o lugar que pode ser
dado à formação em relação ao debate, seu conteúdo e sua duração (em princípio, vários fins de
semana). O painel de cidadãos é composto, em alguns casos, por cidadãos que se propõem; em
outros casos, por cidadãos designados ao acaso para evitar a presença de pessoas particularmente
motivadas que constituem vieses em relação à população média; depois, é preciso afastar as
pessoas que têm ligação com o sujeito escolhido, equilibrar as categorias representadas (sexo,
idade, simpatias políticas, nível socioeducativo, etc.). No final do período de formação, o grupo
de cidadãos escolhe a lista dos assuntos que podem ser debatidos de forma contraditória e
convida peritos, políticos, ONGs, industriais, para debater e trocar suas opiniões em público.
Após esta fase de debates, o grupo de cidadãos redige suas recomendações que leva ao
conhecimento do poder público.
Pode-se falar em participação da decisão? Com certeza, não. Ela, em caso algum, existe.
Trata-se aqui, como em qualquer lugar, de participação do processo de elaboração do
pensamento do legislador, que recebe as recomendações de quinze cidadãos postos na posição de
se perguntar a respeito do interesse geral, esclarecidos convenientemente, tendo refletido vários
meses, como cidadãos agindo sozinhos e não misturados a uma comissão de peritos e partes
envolvidas, o que muda, consideravelmente, a liberdade de sua reflexão. Aqui, como em
qualquer situação, o poder político sempre terá liberdade total para levar em consideração o que
lhe interessa nas recomendações, sem nunca ser obrigado a segui-las.
É interessante constatar que são as conferências de cidadãos e a Commission Française
du Débat Public (CNDP) as menos aceitas, tanto pelos parlamentares e poderes constituídos,
quanto pelos grupos de oponentes, os mais envolvidos contra uma tecnologia, quando são as
duas formas de participação mais organizadas. A Conferência de cidadãos sobre os OGMs,
realizada em 1998, entregou suas conclusões sem que os parlamentares convidados tenham
comparecido: as duas fileiras de assentos a eles reservadas permaneceram vazias75. Algum tempo
mais tarde, um membro do Conselho de Estado, antigo ministro e membro dos juristas
democratas, Anicet Le Pors, tinha negado qualquer interesse democrático à fórmula, alegando
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que os corpos constituídos assumiam suficientemente a função; H. Kempf observava, ainda, que
alguns parlamentares contestavam a CNDP que, no entanto, eles próprios tinham criado “o
direito de dizer que o debate com vocação de permitir aos franceses de se expressar sobre o
princípio do reator EPR: ‘este debate democrático já permitiu aos franceses de se expressar, por
meio de seus representantes legítimos’”76! No caso oposto, várias associações tinham-se
recusado a participar da conferência de cidadãos sobre os OGMs e, mais recentemente, o grupo
Peça e Mão-de-obra afirmou que não havia “mais razão para se submeter tanto às opiniões de um
grupo de cidadãos, quanto às decisões de um punhado de eleitos, pequenos déspotas de
aproximação”77. O que pode obrigar a submeter-se? De fato, nada. A submissão, seja ela
institucionalmente organizada pelo voto e, neste caso, sustentada pela força pública, autoorganizada oficialmente, como no caso das conferências de cidadãos, ou autoproclamada, como
no caso dos grupos contestatórios, constata-se no dia-a-dia ou se desfaz no dia-a-dia.
c. As adaptações da autoridade judicial
A dimensão de um artigo obriga a fazer escolhas. Portanto, somente mencionaremos esta
evolução, visando simplesmente mostrar que as jurisdições são igualmente atingidas. Não é tanto
a expansão da perícia judicial que é questionada aqui. À luz de sua história, podemos admitir que
os relatórios da perícia e do julgamento, feitos com um misto de autonomia teórica e de domínio
bem real da perícia sobre o julgamento, mudaram relativamente pouco o direito francês dos
últimos vinte anos, - nada comparável, em todo caso, com o que se passa em torno da perícia
com finalidade de decisão política78: basta pensar na contribuição da Corte de Justiça das
Comunidades Européias ou do Órgão de Apelação dos Órgãos de Solução de Controvérsias da
OMC.
Em compensação, um movimento, ainda menor, poderia, no futuro, produzir resultados
importantes. Trata-se da constituição de tribunais especializados, nos casos de meio
ambiente79.
Em nível nacional, as evoluções são evidentes. Observar-se-á, em primeiro lugar, a
criação de formações especializadas em poluições marítimas no seio de certas jurisdições
litorâneas (Tribunal do litoral marítimo especializado de Brest ou de Marselha, relativo às
poluições, por exemplo, e as cortes de apelação interessadas, Cf., para uma boa apresentação, a
circular do Ministério da Justiça, de 1° de abril de 2003). Notar-se-á, em segundo lugar, a
reforma empreendida em 2004 para modernizar o direito penal. Procurando adaptar-se às novas
formas de delinqüência, o direito francês criou disposições especiais em matéria de infrações à
saúde pública e de incêndios de florestas. Foi criado um Pólo do Meio Ambiente e da Saúde em
Paris e em Marselha e, no âmbito da Polícia Militar Nacional, um Gabinete central de luta contra
os danos ao meio ambiente e à saúde pública80.
No nível europeu, as coisas avançam devagar. A Convenção do Conselho da Europa,
adotada em 4 de novembro de 1998, é até interessante, mas age de cima para baixo, impondo
obrigações aos Estados-Membros, sem criar uma jurisdição permitindo harmonizar os direitos e
menos ainda tratar as poluições transfronteiriças ou as poluições globais. A partir de uma
iniciativa de 2001, a União Européia assumiu o problema; o texto avançava muito devagar, mas
um parecer revolucionário da Corte de Justiça das Comunidades poderia agilizar o calendário
assim como o conteúdo do projeto81.
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Em nível internacional, o Tribunal Internacional para o Direito do Mar pôde julgar
(prudentemente) casos de gestão dos estoques de peixes, como também projetos de pôlder ou
funcionamento de instalações nucleares (as sentenças deste tribunal são obrigatórias, mas
nenhum meio é dado para executá-las; encontra-se, ainda, em fase intermediária). Estes
exemplos, que parecem evidenciar globalmente maior sensibilidade para com a proteção do meio
ambiente por parte dos tribunais especializados, são um argumento utilizado para dotar a
comunidade internacional de uma jurisdição com competência ambiental geral, alguns querendo
torná-la um tipo de tribunal penal internacional, outros insistindo mais para uma jurisdição capaz
de interpretar os acordos multilaterais ambientais, de forma que pudesse constituir um
contrapeso à interpretação dada, sobre os mesmos objetos, no âmbito da OMC. Estes projetos
ainda são muito pouco elaborados, em face da ausência de um mecanismo claro permitindo
articular os diferentes textos.
Pararemos aqui esta construção, apesar de não estar acabada, até em suas grandes linhas.
Quando escolhemos mostrar a elaboração de uma coerência, voluntariamente deixamos de lado
os elementos de perturbação. Dois deles relevam da técnica jurídica. O primeiro diz respeito ao
direito da responsabilidade, cujas evoluções parecem erráticas, tratando-se do direito penal, do
direito civil ou do direito administrativo82. Não se evocará também a responsabilidade
internacional: ninguém pensou em pedir contas para Chernobyl ou para o caso da vaca louca. O
segundo diz respeito aos choques que existem entre, por um lado, as construções jurídicas
européias e internacionais de proteção do meio ambiente, e por outro, as construções jurídicas
oriundas do direito econômico, as segundas podendo destruir as primeiras. O terceiro elemento é
bem mais sério. Enquanto, por uma parte, o sistema se esforça para dar, no início, os elementos
de reflexão e as possibilidades de efetuar escolhas científicas e técnicas, por outra, a obsessão da
economia do conhecimento leva a entrar na era das nanotecnologias, quando apenas se saiu dos
primeiros passos das biotecnologias. No entanto, a desarticulação dos ritmos pode esvaziar,
totalmente, o conteúdo da construção em fase de elaboração.

82

Que se sonhe com uma extensão espetacular, como foi a responsabilidade penal dos ministros, comparada a
reduções que não o foram menos, como a lei Fauchon e a exclusão do risco de desenvolvimento.

29

CAPÍTULO 2 A DIFERENÇA RISCO/PERIGO
José Luis Serrano
Universidade de Granada

1. A categoria diferencial risco/perigo
Escreveremos as palavras risco e perigo unidas/separadas por uma barra (/) para
mostrar assim que constituem uma diferença.
Diferença: uma categoria é diferencial quando não pode ser definida sem recorrer a
seu oposto. Por exemplo: a cara de uma moeda com relação à coroa.
(Diferença e distinção são termos sinônimos, embora o segundo pareça
ser mais psíquico e o primeiro, mais objetivo. Assim, a respeito de uma
moeda igual dos dois lados, diríamos que não diferencia cara de coroa;
porém, a respeito de uma pessoa que não pudesse perceber a diferença
entre cara e coroa, diríamos que não distingue cara de coroa).
A diferença risco/perigo indica que, para ser definido o conceito de risco,
precisamos do conceito de perigo e o oposto. Por exemplo, uma inundação é um perigo,
porém, aquele que constrói sua casa no leito de um rio expõe-se a um risco. Um furacão é
um perigo, mas quem provoca o aquecimento global se (e nos) expõe a um risco. A
inundação, o terremoto e o furacão são os mesmos fenômenos, mas podem ser
contemplados a partir de dois pontos de vista.
Conceito: o que é observado mediante uma diferença. Os conceitos são sempre
construções de um observador. Não preexistem à observação. Nisto se
parecem com os objetos. Entretanto, diferentemente destes, os conceitos
afastam o observador daquilo que é observado.
Ao utilizar a diferença risco/perigo, partimos do pressuposto de que todo
observador precisa de uma diferença ou distinção, porque de outra forma não poderia
caracterizar o que pretende observar. Entretanto, um observador não pode observar o outro
lado da diferença quando está usando a diferença, porque a transição de um lado para
outro necessita de tempo. É por isso que quem observa com o olhar do risco, não pode - ao
mesmo tempo - observar com o olhar do perigo. Tampouco é possível observar a unidade
da diferença (por exemplo, a moeda) quando um observador está usando a diferença,
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porque para isso precisaria utilizar outra categoria que diferenciasse a unidade (moeda) de
outra unidade, e para isso necessita também de tempo.
Unidade: aquilo que já não pode ser decomposto. O termo etimológico para
designar a unidade é átomo (do grego α◌τώµο,
ֵ
não-parte).
Normalmente, a unidade é o elemento e a pluralidade é a relação.
De resto, devemos distinguir entre dois tipos de diferenças. O primeiro tipo de
distinção caracteriza algo, distinguindo-o de tudo o mais. Chamaremos objeto o que é
assim especificado.
Objeto: aquilo que é observado, caracterizado e distinguido, sem que se possa
separar a caracterização da distinção ou diferença. Isto é, aquilo que se
caracteriza, distinguindo-o de tudo o mais. Não necessariamente o
conceito de objeto implica uma distinção sujeito/objeto.
O outro tipo de prática distintiva ou diferença é o que chamamos conceito. Aqui
delimita-se o observado de maneira binária, isto é, levando em consideração o outro lado:
mulher/homem, lícito/ilícito, possível/provável ou risco/perigo.
Pode parecer uma obviedade, mas é importante enfatizar agora: o risco não é um
objeto, mas um conceito. Além disso, é um conceito histórico tardio que caracteriza como
unidade uma série de diferenças1. A palavra risco é um neolatinismo (risicum) que não
surge até meados do século XVI. (Ad omnen risicum, periculum et fortuna dei). Ignoramos
a origem da palavra (árabe, talvez). Ocorre que por volta de 1500 os observadores precisam
introduzir o conceito de risco para caracterizar situações que supomos que não estavam
bem caracterizadas com termos muito antigos como sorte, perigo, acaso ou medo. O
surgimento tardio da palavra não significa que não se tivesse antes consciência de risco.
Nas transações comerciais do mais antigo comércio marítimo há normas jurídicas para a
cobertura de riscos, há emprestadores de capital que atuam como seguradores e há,
definitivamente, um controle planejado do risco, embora não se chame assim, e as normas
jurídicas apareçam mescladas com a idéia do dano como castigo divino ou com a
adivinhação como prognóstico de riscos. A palavra, sem dúvida, somente pode ser
contemporânea do conceito como diferença entre risco e perigo. Estamos, assim, diante
de um conceito próprio da modernidade. A partir daqui, o risco é um complexo cultural
que substitui o arrependimento em confissão. Se pensarmos bem, a catástrofe entendida
como castigo de Deus pelo pecado somente pode ser abrandada mediante o arrependimento
e o propósito de emenda. Isto é, mediante a não-repetição da ação pecaminosa que levou ao
dano. Exatamente o contrário é o cálculo de riscos: a redução ao mínimo de
arrependimento e a maximização das ações arriscadas. Isto somente é possível em
sociedades que não vejam a ordem natural como a ordem desejada por Deus e em
1
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sociedades que substituam a divina providência pela cobertura estatal ou monetária do
acaso.
2. Risco e Estado
Por outra parte, não pode ser casual que o conceito de risco seja contemporâneo ao
processo de diferenciação do Estado moderno. Tem que existir uma retroalimentação entre
os dois conceitos que, provavelmente, reside no fato de que esta cultura do risco sem
arrependimento se comporte como legitimadora da mesma existência institucional do
Estado moderno. Há Estado – afirma-se – porque se necessita de segurança diante dos
acidentes, da enfermidade, do crime, das catástrofes naturais ou da condição dos
deficientes, das crianças, dos idosos... Entretanto, para que o risco atue como instância
legitimadora, o Estado precisa apresentá-lo em duas dimensões complementares: (a) como
acidente, isto é, como disfunção passageira no bom funcionamento do mecanismo
institucional dominante, e (b) atomizado, um a um e nunca como um perigo global.
Toda a ideologia do Estado moderno foi construída sobre a base do medo do caos e,
no chamado “Estado de bem-estar”, este medo substanciou-se no conceito de risco.
Conceito nebuloso, mas sempre carregado de advertências institucionais contra o “curtocircuito”, contra o “acidente”, contra a interrupção da situação que se autoconsidera ótima.
Por isso, de alguma forma, a gestão de riscos é também a gestão do medo. Também, por
isso, explica-se a exigência de responsabilidades políticas e judiciais em relação aos
responsáveis administrativos e políticos quando ocorrem catástrofes e acidentes. A
importância do medo deriva do fato certo de que é um fator comum aos observadores ou
agentes que optam tanto pela percepção do risco como necessário, como pela percepção do
perigo como desnecessário. Um dos problemas e uma das principais limitações do sistema
político como sistema de gestão de riscos reside no fato de que não se pode reduzir este
medo. O poder do Estado provém, precisamente, da ameaça da violência física e, portanto,
é exigência estrutural do sistema a produção do medo. A coação somente funciona se o
receptor tem medo e aquele que ameaça, em caso algum, pode contribuir para que o
ameaçado perca o medo. A partir deste ponto de vista, todo sistema político é uma
instância produtora de medo. Pode-se discutir se a violência é redutível mediante a
violência, mas é absolutamente claro que o medo não pode ser combatido com medo. A
chamada espiral da violência talvez possa ser discutível; a espiral do medo (o pânico) não
pode. O sistema político não pode combater o medo da catástrofe; está estruturalmente
limitado neste ponto. Portanto, a única forma de atuação que lhe resta é a de combater o
objeto do medo. Isto introduz um desvio negativo a toda gestão pública de riscos,
convertendo-a numa política de proibições e restrições, de sanções e limitações.
3. Risco e causalidade
O modo habitual de colocar os problemas relacionados com o risco consiste em
procurar as causas na sociedade para depois imputar responsabilidade ao agente social
causador. Buscam-se as raízes do mal e à luz de sua análise tentam-se aperfeiçoar depois as
políticas públicas, os instrumentos de polícia ou de responsabilidade por danos. No entanto,
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eliminar as causas é apenas uma entre as muitas reações possíveis aos efeitos do dano.
Portanto, o sentido profundo do princípio de causalidade em política e direito não é tanto a
determinação das causas do dano, porém bem mais a imputação de responsabilidades. Os
fenômenos da pluricausalidade (muitas causas para um único efeito) e da retroalimentação
(os efeitos convertem-se em causas) deslocam o verdadeiro problema para os métodos
jurídico-políticos de atribuição da responsabilidade, porque, no final das contas, a única
coisa que tais métodos fazem é focalizar a responsabilidade selecionando uma causa entre
as múltiplas possíveis.
A teoria de sistemas chegou à conclusão de que os instrumentos clássicos da
indagação científica, isto é, a dedução lógica e a causalidade empírica são apenas formas
simplificadoras da observação de segundo grau (a auto-observação da observação).
Observação: ato de distinguir para a criação de informação. Ou também: o
tratamento da informação como informação sobre a base de um
esquema de diferenciação. A observação não implica uma diferença
sujeito/objeto, isto é, um observador. Nem mesmo é preciso
distinguir entre observação interna e externa, porque o conceito de
observação pressupõe o de auto-observação.
Isso significa que não se pode evitar a decisão acerca do que se individualiza como
causa e acerca de quem se considera responsável. E decisão quer dizer que não existe
automatismo, mas que existe direito, moral ou política. Pode ser que os danos tenham
causa, mas atribuir responsabilidades tem conseqüências. Assim, o problema dos sistemas
sociais de decisão é como decidir qual é a causa e quem é o responsável, e que ao mesmo
tempo pareça que esta decisão não ocorreu.
A questão do risco converteu-se na questão decisiva do futuro social, porque
atravessa duas ordens centrais da contemporaneidade: a tecnologia e a economia. Trata-se
de dois âmbitos relativos a decisões que são tomadas em condições de incerteza sobre a
eventual verificação de conseqüências danosas. Os danos, no caso de serem produzidos,
podem ser imputados a decisões: diferentes decisões poderiam tê-los evitado2. Esta
contingência aconselha a aproximação aos problemas do risco por uma via diferente
daquela do princípio de causalidade. Seguiremos primeiro a teoria da diferenciação
sistêmica que parece servir melhor à explicação do problema do tempo, que é o problema
econômico, e entraremos depois no paradigma da complexidade para abordar o problema
tecnológico.
Diferenciação: é o processo de constituição (“nascimento”, poder-se-ia dizer) de
um sistema. Um sistema se constitui ou “nasce” somente se é
capaz de reduzir sua complexidade para diferenciar-se de um
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entorno e de autolimitar-se, isto é, colocar-se limites para garantir
a manutenção desta diferenciação.
Diferenciação funcional: normalmente, o conceito refere-se à formação de
sistemas no interior do sistema. Não indica,
necessariamente, a decomposição de um sistema global
em partes, mas o surgimento de uma diferença
sistema/entorno no interior do sistema. A
diferenciação é funcional se e à medida que o
subsistema adquira identidade por meio do
desenvolvimento de uma função para o sistema global.
Por exemplo: poder-se-ia (?) falar do sistema judicial
como um subsistema diferenciado no interior de
sistemas jurídicos ou, mais adiante, da ordem
jurisdicional do penal como um subsistema judicial.
Nestes casos, cabe também falar do sistema amplo
como entorno interno do subsistema.
4. Gestão de riscos como gestão do tempo
A diferenciação funcional sucede também no tempo. A sociedade (e cada um de
seus sistemas funcionais) produz e é produzida por uma diferenciação temporal com
relação ao entorno físico-real. Em primeiro lugar, esta diferenciação significa apenas que
o que ocorre no entorno nunca pode ocorrer de forma simultânea ao que ocorre no interior
do sistema. As coisas nunca acontecem ao mesmo tempo, dentro e fora. Além disso, este
desnível do tempo atua como condição da própria existência da sociedade e de cada um de
seus sistemas funcionais, visto que, se os acontecimentos sociais fossem paralelos no
mesmo nível do espaço-tempo com os acontecimentos de seu entorno, então o sistema
perderia seus limites temporais. Poderíamos dizer que se desdiferenciaria do entorno,
alcançaria uma espécie de equilíbrio térmico com ele, isto é, morreria.
Diferenciação temporal: sejam como sejam, os limites de um sistema sempre
conseguem que as coisas em seu interior nunca sucedam
ao mesmo tempo em que as coisas em seu entorno:
sucedem antes ou depois. Cada sistema é, pois, uma
constituição diferente do tempo. O tempo do universo, o
entorno físico-real (t¹) é linear, inabarcável e irreversível
(segundo princípio da termodinâmica); o tempo dos
sistemas (t²) pode ser circular ou reversível e, no caso dos
sistemas sociais e dos sistemas psíquicos, é sempre um
tempo simbólico.
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Por isso, o tempo do entorno é diferente do tempo do sistema. O sistema tem um
tempo, um ritmo; o entorno tem outro. E ambas as magnitudes são relativas, quer dizer
que somente podem ser quantificadas ou medidas a partir da outra. Sua compreensão
somente é possível na relação (não na essência). O tempo do entorno físico natural tem
três características diferenciais: (a) é linear, segue a chamada flecha do tempo; (b) é
irreversível, nunca pode acontecer ao contrário; e é (c) inabarcável (mais complexo)
porque, se um sistema pudesse abarcar a complexidade do tempo do entorno, já não
haveria entorno do qual diferenciar-se e deixaria de existir como sistema.
Por sua vez, o tempo dos sistemas (muito especialmente dos sistemas sociais) é (a)
simbólico porque é constituído de comunicações autocriadoras; (b) reversível, porque pode
acontecer ao contrário e (c) abarcável (relativamente menos complexo) pelo próprio
sistema, porque seu nível de complexidade é sempre inferior ao do entorno.
Relatividade: significa que por diferenciação temporal as magnitudes do tempo do
entorno, em especial do tempo físico-real do universo (t¹), somente
podem ser medidas a partir do tempo do sistema (t²) e ao contrário.
Não existe um tempo absoluto (t³) que permita medir ambos.
Tudo o que foi dito até aqui sobre o tempo, já o sabemos desde o começo do século
XX (relatividade e termodinâmica), e nas ciências da sociedade podemos explicá-lo com
propriedade, graças à análise funcional. Todavia, necessitaremos de um quarto registro de
saber (o do paradigma ecológico), ainda que seja apenas para evitar uma leitura perversa
desta bagagem do saber contemporâneo. Esta leitura seria a seguinte: estabelecido o caráter
irreversível do tempo do entorno, sabendo que qualquer coisa que se faça, a desordem
aumentará (flecha do tempo em sentido termodinâmico), nós nos extinguiremos (flecha do
tempo em sentido psicológico) e o universo continuará expandindo-se (flecha do tempo em
sentido cosmológico): por que temos que assumir as privações de uma programação
ecológica da economia? Por que não podemos ignorar a entropia em nossos sistemas
simbólicos? Por que temos que desencadear programas caros de gestão de riscos
ambientais? Não é melhor desfrutar daquilo que temos e deixar que aconteça o que tem que
acontecer? Por acaso não houve sempre catástrofes?
Diante dessa lógica determinista e ecocida, a ecologia política estabelece a
ilegitimidade de qualquer programação sistêmica que ignore a flecha do tempo e acelere a
extinção. Dito em linguagem forte, a ecologia política estabelece que há uma proibição
ontológica, em virtude da qual nenhum sistema pode ser programado de forma a ignorar a
entropia do entorno e acelerar a extinção. A constituição simbólica do tempo dos sistemas
não legitima programações internas destes que, em lugar de contribuir para a duração,
contribuam para a extinção. Dito em linguagem ética: há uma obrigação universal que diz:
todo sistema deve ser programado de forma a contribuir para a duração da vida.
Negativamente: é imoral qualquer programação da economia, da política, do direito e da
ciência que não contribua para a duração da vida.
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Duração: a duração do sistema depende do equilíbrio entre seus problemas de
auto-regulação e seus problemas de adequação. Uma inclinação
excessiva para os primeiros petrifica os limites, pode garantir a
conservação, mas impede a evolução. Uma inclinação excessiva para
fora, isto é, para a adequação debilita os limites, acelera a evolução,
mas o sistema se arrisca à extinção. Não é a mesma coisa duração e
sobrevivência, termo este que deveria ser reservado para sistemas vivos.
Nem é lícito confundir, simplesmente, a condição de duração com o
objetivo do sistema. O equilíbrio adequação/auto-regulação é, por
exemplo, condição de duração dos sistemas jurídicos; entretanto, nem
por isso podem ser excluídas de cara outras finalidades do sistema, tais
como a justiça, a ordem e o bem-estar.
Todo ser vivo conhecido, toda forma de vida servem à duração. Há uma servidão
ontológica da vida com a duração e, portanto, uma programação somente pode ser
ecológica se ela servir para a duração da vida. Não há gestão ambiental alguma que não
seja uma gestão de tempo. Não há técnicas gestoras (econômicas, científicas, jurídicas,
políticas) neutras e limpas com relação ao tempo. É verdade que não há branco e preto, a
duração não é uma magnitude absoluta e, portanto, não há gestões ecológicas e gestões
ecocidas em absoluto; o que há são graus de conformidade com a duração, graus de
legitimidade ecológica. Entretanto, o que fica claro é que toda gestão tem por trás uma
programação e toda programação está mais ou menos próxima da duração como parâmetro
de legitimidade ecológica. Na tarefa de reprogramação ecológica de sistemas sociais,
deveremos recorrer, portanto, ao conceito/relação, à unidualidade que separa/une os
conceitos de tempo e vida, isto é, à duração.

5. Economia: o risco ecológico
A economia, por sua vez, como sistema de gestão de riscos merece um pouco mais
de atenção. O risco institucionalizado é uma característica central daquilo que Giddens
denomina “sistemas abstratos” da modernidade, pois este “risco institucionalizado”
comporta-se como um “risco cultivado”. Um exemplo deste tipo de risco é a Bolsa de
Valores: “a Bolsa, assim como outros âmbitos de risco institucionalizado, utiliza
ativamente o risco para criar o futuro, que depois será colonizado. Aqueles que aplicam
nela entendem bem este fato. Um dos melhores exemplos é o dos mercados de futuro.
Todas as economias e empréstimos criam mundos futuros possíveis pela ativação do
Risco”.
Entre os sistemas funcionais da sociedade que intervêm na gestão ambiental, o
sistema econômico destaca-se pela crueza de sua seleção e pelo risco enorme de sua
contingência. A confrontação social entre o interesse ecológico e o interesse
desenvolvimentista é em boa medida o enfrentamento entre setores sociais que escolhem
um risco e outros que se sentem expostos a um perigo. Provavelmente seja justo nesta
dialética onde nasce o movimento verde e a própria ecologia política.
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Ecologia: o conjunto de todas as investigações científicas que se ocupam das
conseqüências da diferenciação de sistema e entorno, no entorno do
sistema. O conceito não pressupõe sistema algum de tipo particular
(“ecossistemas” ou sistemas naturais), de forma que pode ser empregado
para sistemas econômicos, políticos, jurídicos, etc.
Os riscos aceitáveis são, como diz Beck, “os riscos que já estão aceitos”; portanto,
aqueles que estão atomizados e apresentados como disfuncionalidades técnicas no interior
do sistema. Entretanto, a crise ecológica dificulta sobremaneira qualquer possibilidade de
efetuar esta redução do risco ao “risco aceitável”. Isto ocorre porque a crise ecológica é
global, externa, incomensurável, universalizadora e intergeracional. É a novidade do risco
ecológico: “Aí reside a nova força cultural e política dos perigos. O poder do perigo
suprime todas as zonas de proteção e as diferenciações sociais no interior dos Estados e
entre estes”.
A questão do risco rompeu o binômio capital/trabalho. O código binário da
economia (ter/não ter) – talvez diferentemente de outros (lícito/ilícito do direito,
verdade/não-verdade da ciência, governo/oposição da política...) – gera um risco/perigo de
extinção da sociedade, quando está programado a partir da forma dinheiro-capital. O
capital, diferentemente de outras programações possíveis da economia, necessita da
mobilização contínua e permanente de todos os recursos físico-naturais, pois, sobre a base
de uma forma infinita (o dinheiro), trata de satisfazer-se numa forma finita (a forma físiconatural); tal empenho produz risco/perigo de morte por esgotamento da forma finita e
risco/perigo de morte por proliferação da infinita. O ter por ter não é uma mera
codificação/programação do tempo simbólico do sistema que não afeta o entorno natural.
O tempo simbólico do sistema programado como se a entropia não existisse, como se
houvesse algo infinito (o dinheiro) não permanece dentro do sistema econômico, mas salta
e dispara na conquista de territórios do entorno para a economia, como dispara o
mecanismo do oncogene, com o único limite da morte do organismo onde cresce.
Apresentemos um exemplo: se filmarmos a queda de um copo da mesa ao chão, depois
poderemos programar o tempo simbólico do vídeo para que a imagem retroceda. Veremos,
então, que no tempo simbólico do vídeo o copo se reconstrói em vez de quebrar-se, coisa
que é absolutamente impossível em um meio físico natural, em virtude da segunda lei da
termodinâmica. Com a forma dinheiro-capital sucede algo semelhante: nós a percebemos
como absolutamente ilimitada, infinita: sempre é possível acrescentar um euro à cifra mais
alta que possamos imaginar. A diferença do tempo cinematográfico, que não substituirá em
nossa percepção o tempo entrópico, o tempo simbólico da economia, programado como se
fosse infinito pelo capital, certamente projeta-se para o entorno, confunde-se com o tempo
também linear do entorno e, além disso, o substitui na percepção sistêmica. É como se toda
a sociedade acreditasse que os copos quebrados podem recompor-se. E esta forma de tempo
sem limite (que não é, salvo por suplantação impostora, a forma do tempo entrópico do
entorno físico-natural) é devolvida à sociedade e acaba alterando e recolonizando
(imperialismo econômico) o tempo dos sistemas sociais funcionalmente diferenciados.
Isto é o que explica o paralelismo entre o capital e as tentativas de realização do ideal
(realismo), de exatidão da ciência (positivismo), de construção do Homem (humanismo). É
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esquecer-se de que o abismo que separa a realidade do desejo, o ser do dever-ser é um
defeito “constituinte” do mundo.
O único consolo é que o capital não existiu sempre e, por isso, não há razão alguma
para pensar que não seja possível uma programação não-oncológica do sistema econômico.
Todavia, este morno consolo em seguida deve ser esfriado com a distinção entre possível e
provável: é possível que a seleção da Arábia ganhe a próxima Copa do Mundo, embora seja
bastante improvável. Entretanto, o fato de ser improvável não justificaria em absoluto que
os jogadores deste time apresentassem um baixo rendimento que os levasse a perder todas
as partidas e a não se classificar. Sempre se pode descer mais. Então, o segredo está em
combinar o pessimismo da inteligência (é improvável que possamos desmontar o capital)
com o otimismo da vontade (é imprescindível trabalhar para isso porque se nós
permanecermos quietos, com certeza cairemos ainda mais).
6. Complexidade, seleção, contingência e risco
Complexidade: Um fato é complexo se contém uma quantidade tal de elementos
que torne impossível colocá-los em relação recíproca, a não ser
por seleção. De outra forma, dizemos que um sistema é complexo
quando alcança um nível de organização tal que se torna
impossível todos seus elementos interagirem ao mesmo tempo. A
teoria da complexidade não trabalha com a categoria diferencial
sistema/entorno, mas com a de elemento/relação. Por exemplo,
se explicarmos uma casa a partir de seus cômodos, estaremos
empregando a ótica da diferenciação funcional; porém,
poderemos explicar a mesma casa como um conjunto de materiais,
vigas, pisos.... e, então, estaremos utilizando a teoria da
complexidade.
Para cada sistema o entorno é sempre mais complexo do que o próprio sistema. É
por isso que nenhum sistema pode atribuir uma função a todos os elementos de seu
entorno. Se um sistema dominasse desta forma seu entorno, iria converter-se em entorno
e deixaria de ser sistema. Como um sistema limitado-complexo pode durar em um
entorno mais complexo e reproduzir-se? A questão é genética e pode remeter-se
tranqüilamente à teoria da evolução. Para nós, basta estabelecer que a duração do sistema
exige a redução da complexidade.
Agregado: é uma soma de elementos sem nenhuma propriedade comum.
Conjunto: é um agregado de elementos que compartilham uma propriedade.
Sistema: é um conjunto de elementos que interagem entre si e que, ao fazê-lo, se
diferenciam mediante limites de um entorno com o qual se comunicam.
Entorno: (também “meio” ou “ambiente”, umwelt, environnment). O sistema tem
limites, o entorno não tem. Por isso o sistema pode ser delimitado ou
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definido e o entorno não pode. O entorno somente pode ser definido a
partir de cada sistema e para cada sistema. Cada sistema tem um entorno
e somente um. Não pode haver dois sistemas diferentes com o mesmo
entorno.
Por sua vez, a redução de complexidade pode realizar-se de duas maneiras: limitando o
próprio entorno ou percebendo de maneira categorial pré-formada, isto é, por meio de um
léxico preexistente de categorias ou conceitos. Todo sistema dispõe para isso de um
modelo de seleção das relações que exclui, temporariamente, outras possibilidades de
relação.
Seleção: toda operação em virtude da qual um sistema reduz sua complexidade,
diferenciando entre seus elementos e os elementos do entorno. A seleção
implica contingência e a contingência implica risco. O conceito de
seleção não tem elemento psíquico-humano algum. Os sistemas vivos, os
sociais e inclusive os mecânicos projetam suas estratégias de seleção sem
que em momento algum intervenha a vontade humana.
Outras possibilidades de seleção significam contingência, isto é, em lugar das
relações selecionadas poderiam ter sido escolhidas outras. E contingência significa risco,
isto é, possibilidade de equivocar-se na seleção. Em compensação, o conceito de perigo
não depende da atuação do sistema.
Elemento: unidade que o sistema elege como unidade. Seria um erro pensar que os
elementos se agrupam e formam sistemas. É justamente o contrário: um
elemento é aquilo que o sistema constitui como elemento. Os
elementos não constituem o sistema, mas o sistema seleciona quais
elementos pertencem a ele e quais pertencem a seu entorno.
Relação: todo contato entre elementos. Um elemento está dentro ou fora do
sistema; as relações, em compensação, podem atravessar os limites.
A outra possibilidade de um sistema durar consiste em provocar uma alta
independência e um alto nível de isolamento do sistema; portanto, poupa dependência e
poupa sensibilidade. É óbvio que isto não vale para sistemas muito evoluídos, econômicos
ou socioculturais. Que outras formas, então, podem ser pensadas como equivalentes
funcionais da independência e do isolamento? A resposta é uma maior complexidade
própria do sistema.
Uma maior complexidade própria não é uma qualidade simples e o incremento não
pode ser atribuído a uma única dimensão. Assim, os sistemas complexos em geral são
capazes de manter uma pluralidade de relações com seu entorno e, ao mesmo tempo,
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selecionar em seu interior cada novo elemento de forma que seus elementos e estruturas
sejam altamente contingentes.
Evolução: todo sistema, a partir de um grau relativamente baixo de organização, é
complexo; entretanto, todo sistema é sempre menos complexo que seu
entorno. Um sistema que alcançasse um nível de complexidade igual
ao de seu entorno perderia seus limites, ele se desdiferenciaria, morreria
por hipertrofia. Este desnível de complexidade a favor do entorno
sempre existe, mas nunca é constante, pois flutua ou varia. A esta
variabilidade chamamos evolução.
7. Risco e ressonância
A transformação conceitual de um problema do entorno em problema da
sociedade é sempre uma seleção redutiva, mas toda seleção é contingente (possível de
outra maneira).
Sociedade: seria o sistema social que incluísse todas as comunicações dotadas de
sentido. Se há comunicação, há sociedade. Não há comunicações fora
dos sistemas sociais. Portanto, uma coisa ou outra: a sociedade é um
sistema fechado que não intercambia nada com seu entorno ou a
sociedade não é um sistema, mas simplesmente há sistemas sociais.
Uma catástrofe, um furacão, um naufrágio, um acidente de trânsito são
fatos que ocorrem em tempo físico-real, isto é, no entorno. E
convertem-se em problemas sociais (e socialmente administráveis) se e
somente se os agentes da sociedade (comunidade científica, meios de
comunicação, associações ecologistas, etc.) os percebem, os observam,
os definem... em uma palavra os comunicam.
Comunicação: em teoria de sistemas o conceito não indica somente um agir
comunicativo que transmite informações; indica muito mais.
Comunicação é a operação autocriadora do sistema que é capaz de
conectar em uma unidade três diversas seleções: informações,
notificações e compreensões, para poder incluir ulteriores
comunicações.
O processo em virtude do qual um acontecimento do entorno se converte em
problema dos sistemas sociais depende, portanto, bem mais da própria capacidade de
observação do sistema do que da magnitude objetiva do risco/perigo.
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Sistema social: um sistema social se realiza sempre que ocorre uma conexão de
comunicação e se delimita quanto a um entorno por meio de uma
limitação das comunicações oportunas. Os sistemas sociais
consistem, pois, não em homens nem mesmo em ações, mas em
comunicações.
E, por outro lado, a seleção de qualquer problema ambiental como problema de um
sistema social (seja o jurídico, o econômico, o da ciência...) supõe, necessariamente, uma
espécie de tradução reduzida dos termos do problema à própria semântica do sistema.
Isto se torna mais evidente quando falamos do sistema econômico. Se um
economista taxa um dano ambiental em, por exemplo, um milhão de euros, o que ele faz é
transformar em problema econômico o problema ecológico. Selecionar o problema do
entorno e traduzi-lo em termos econômicos. A ninguém escapa que esta tradução é
redutiva: o problema perdeu complexidade: o conceito “um milhão de euros” é sempre
menos complexo que o problema ambiental. Entretanto, o fato certo é que nenhum
problema dos sistemas naturais pode converter-se em problema de um sistema social sem
sofrer esta transformação comunicativa. Depois, pode-se discutir se a extinção vale mais ou
menos, se os cálculos estão bem feitos ou não, se o dano é avaliável ou incomensurável...
mas toda a discussão ocorrerá no interior do sistema econômico e em termos econômicos,
não mais ambientais. Portanto, a reformulação do problema ecológico em problema social
se faça ou não, se possa fazer ou não, se faça bem ou mal ou se faça de forma ampla ou
restrita depende mais da estrutura do sistema que recepciona o problema do que da
natureza do problema. Isto significa que, diante dos acontecimentos do entorno, os
sistemas sociais somente podem reagir à medida que sua própria estrutura lhes permita.
Aqui está formulado o conceito de ressonância.
Ressonância: este conceito da engenharia (e da música) em geral indica que os
sistemas podem reagir diante dos eventos do entorno somente na
medida de sua própria estrutura.
Está aqui formulada também a evidência de que todo sistema tem limites.
Limite: ao diferenciar-se de seu entorno, um sistema cria limites que podem ser
mais ou menos intransponíveis, conforme a seleção do próprio sistema, de
um muro a uma membrana. A partir deste ponto de vista espacial, o limite é
a função que distingue o dentro do fora. A partir do ponto de vista temporal,
o limite faz com que as coisas no interior de um sistema nunca ocorram ao
mesmo tempo em que as coisas em seu entorno (ver diferenciação
temporal).
E que, diante de cada problema concreto, nem sempre será possível encontrar a
solução. Por exemplo: um economista da escola ecológica não duvidaria em corrigir o texto
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de um economista anterior para dizer-lhe que a extinção de uma espécie é incomensurável,
isto é, que o problema ecológico não é um problema econômico, porque o sistema
econômico não tem capacidade de ressonância para assumi-lo. Um juiz, também, não
duvidaria em rejeitar uma ação baseada na extinção da vida em Marte; diria que este não é
um problema jurídico. O direito, a economia e a ciência somente podem abrir-se por meio
de uma auto-reprodução autocriadora fechada, determinada por um código.
Código: os códigos consistem em um valor positivo e um valor negativo e tornam
possível a conversão de um no outro. Por exemplo: o código do sistema da
ciência é verdadeiro/falso, o da economia ter/não-ter e o do direito
lícito/ilícito. Os códigos ocorrem duplicando a realidade com a qual o
sistema vai se encontrando em sua comunicação com o entorno.
Oferecem por isso um esquema para a observação do exterior. No âmbito
deste esquema, todo o observado parece contingente, isto é, possível
também de outra forma.
Isto significa que, quando um sistema seleciona (e reduz) como próprio um
problema do entorno, ele o faz de uma única forma possível? Quando um juiz aplica uma
norma a um fenômeno de contaminação, age da única forma que lhe permite o sistema
jurídico? Quando um economista avalia um dano ambiental, ele lhe dá um único preço
possível? Enfim, isto significa que os sistemas sociais codificados agem no entorno como
podem e que não é possível pedir-lhes mais em matéria ecológica? É ingenuidade ou
exagero solicitar uma programação ecológica da ciência, da política ou do direito?
A leitura de Luhmann e de seu conceito de codificação binária parece sugerir que
isto é assim. Sem dúvida, é evidente que não, ao menos por duas razões: em primeiro lugar,
porque se fosse assim, os problemas do entorno elegeriam os sistemas nos quais ser
tratados e ocorre, justamente, o contrário: é o sistema que seleciona seus próprios
problemas. Em segundo lugar, se a seleção não fosse contingente, um sistema trataria de
forma sempre igual um problema igual, isto é, não existiria a evolução. Sem dúvida,
sabemos que da mesma forma que o entorno é sempre mais complexo que o sistema, este
desnível de complexidade nunca é constante: isto significa evolução. Portanto, a
complexidade do entorno implica seleção (redução de complexidade) para que exista um
sistema, a seleção implica contingência (possibilidade de selecionar de outra maneira) e a
contingência implica risco (possibilidade de selecionar de forma inadequada os objetivos
do sistema).
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CAPÍTULO 3 RISCO E CONTINGÊNCIA
Franz Josef Brüseke
Um clima de crise teórica espalhou-se desde o fim dos anos setenta, cujas causas
uns detectaram na “incredulidade nas metanarrativas”1, outros na “crise do marxismo”2,
outros simplesmente na “mudança paradigmática”. Paralelamente foram constatados o “fim
da história”, o “fim da utopia” e o “fim do comunismo” a ponto de Robert Kurz exclamar:
“nunca houve tanto fim!”3 4. Estas afirmações, sejam com existência passageira, sejam em
circulação até hoje, estão intimamente interligadas com eventos históricos das últimas três
décadas. O mais marcante para as ciências sociais não foi o “colapso da modernização”,
título do livro publicado em 1991 por Robert Kurz, mas o colapso da União Soviética, no
mesmo ano. Desde a publicação de Lyotard sobre a “condição pós-moderna”, em 1979,
surgiram inúmeras publicações que levantaram, de uma forma ou outra, a hipótese de que a
formação sócio-histórica contemporânea não seria mais compreensível se ela fosse
entendida, exclusivamente, como sociedade moderna. Apareceu uma variedade de
conceitos que tentaram transmitir o surgimento de algo novo que legitimaria até se falar de
uma ruptura de época, como propus, a postulação da emergência de uma pós-modernidade.
As ciências exatas, que nunca foram tão exatas assim, contribuíram, por sua vez,
para perturbar os pesquisadores sociais. Foram elas que levaram a pensar o “caos
determinístico” no âmbito socioeconômico5 ou propuseram imaginar a história como um
“campo de acontecimentos” dentro de um espaço com muitas dimensões6. Assim
estimulada, a teoria social lembrava nos últimos anos de algumas de suas mais valiosas e,
freqüentemente, esquecidas tradições. Deste modo, Bauman chamou a atenção em
inúmeras publicações para a ambivalência da própria modernidade; Mafesoli constata, se
não festeja, as “vagabundagens pós-modernas” e resgata questões existenciais para a
sociologia, e assim por diante7.
A ruptura semântica exigia novos conceitos para uma realidade transformada.
Juntamente com a fala habermasiana, ainda cautelosa, da “nova intransparência”, surgiram
às primeiras propostas8. Ulrich Beck obteve um grande sucesso editorial quando lançou o
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livro “A sociedade de risco”9. Desde então, assistimos a um debate sobre o risco e a
sociologia do risco10, que expressa o espírito de incerteza da época.
O livro de Beck não foi até agora, apesar de seu grande sucesso editorial na
Alemanha e em outros países, traduzido para a língua portuguesa. Não obstante, a
dificuldade de acesso, tornou-se Ulrich Beck também uma referência no Brasil, não apenas
em virtude da coletânea “Modernização Reflexiva”, de 1994, que une contribuições de
Anthony Giddens, Scott Lash e do próprio Ulrich Beck11. Muitos pesquisadores usam hoje
o termo sociedade de risco de forma corriqueira e descobrem riscos nos mais variados
contextos. Parece que o já mencionado clima de crise e incerteza, que precedeu e
acompanhou o fim do comunismo soviético e o paralelo desenvolvimento tecnológico em
escala global, encontrou um público também teoricamente cada vez mais inseguro e ávido
por abraçar novos paradigmas. Descobrir riscos como Beck ou perceber a situação histórica
como intransparente como Habermas são somente sintomas de um estado de espírito
caracterizado pela consciência da contingência da modernidade e pela crescente
“incredulidade nas metanarrativas” das quais Lyotard fala.
Assim, a hipótese ganha alguma plausibilidade de que o curioso sucesso do conceito
sociedade de risco deve-se mais a estas circunstâncias históricas e teóricas do que à força
de convicção de uma teoria sociológica consistente sobre uma nova formação social. Não
precisamos aqui discursar, mais uma vez, detalhadamente, sobre a argumentação de Beck,
já feita em outro lugar por nós12 e por outros leitores de Beck. No contexto de nossa
reflexão meramente conceitual sobre risco e contingência, queremos, brevemente, lembrar
as teses centrais de Beck, convidando em seguida para uma reflexão mais ampla.
As teses centrais sobre a sociedade de risco: Ulrich Beck
•

A sociedade industrial torna-se uma sociedade cada vez mais saturada, cheia de
imponderações e efeitos não-intencionados.

•

Existem riscos individuais e riscos globais. Riscos individuais existiram sempre,
mas distinguem-se de forma radical dos riscos que a modernidade traz consigo. O
mundo encontra-se, hoje, em uma disposição de perigo que se expressa de forma
exemplar na ameaça nuclear. A disposição de perigo atinge, potencialmente, todo o
mundo. O risco é global.

•

A distribuição dos riscos é desigual.

•

O risco que a civilização corre não tem evidência; surge daí a necessidade da
reflexão científica sobre a modernização.
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•

A sociedade industrial entrou numa fase de modernização reflexiva, na qual se
tornou tema para si mesma.

•

Existe uma distinção entre o cientificismo reflexivo e o cientificismo simples. O
cientificismo reflexivo é o cientificismo voltado para si mesmo. O conceito da
modernização reflexiva abrange tanto a modernização refletida, não apenas por
movimentos sociais críticos à sociedade industrial-capitalista, como também à
modernização da própria modernização.

•

A invisibilidade imediata dos riscos da modernização coloca os cientistas e políticos
como intérpretes do perigo numa posição-chave. Por meio deles um risco pode
sofrer minimização ou dramatização; é aberto para processos sociais de sua
definição.

•

Os riscos relativizam as posições de classe. Ricos e pobres, empresários e
assalariados sofrem ou podem sofrer as conseqüências da poluição.

•

Os riscos produzem, também, novas desigualdades internacionais. Elas são novas,
porque não correspondem, necessariamente, às dicotomias antigas entre metrópole e
periferia.

O que significa risco?
A palavra risco aparece, hoje, em praticamente todo contexto discursivo que quer
alertar para conseqüências futuras negativas de uma variedade praticamente ilimitada de
fenômenos e processos. Mais do que oportuno, então, lembrar algumas conotações básicas
do emprego da palavra risco como conceito. Dispomos, atualmente, de vários trabalhos
científicos que nos anos que seguiram à publicação de Beck debruçaram-se sobre esta
tarefa. Do lado de trabalhos exaustivos sobre o risco na modernidade como o de Bonss
temos trabalhos mais teóricos como o de Niklas Luhmann13 e Klaus Peter Japp14 . Cabe ao
Luhmann o mérito de ter tentado uma primeira aproximação sistemática do problema do
risco no campo da sociologia, dedicando a ele o livro “A sociologia do risco”15.
Luhmann reclama que a sociologia, ainda, não conseguiu oferecer mais do que
observações do óbvio. Após chamar o conceito sociedade de risco de um conceito de moda,
dá mais uma vez uma prova de seu bom humor e diz: “Como as outras disciplinas, também
a sociologia parece partir do pressuposto de que os danos são prejudiciais, que
desvantagens devem ser preferencialmente evitadas e que isto vale ainda mais para danos
que podem assumir extensões catastróficas. [...] Todavia não alcançamos com isso um
conceito teórico e a pesquisa fica no estado de fascinação pelo horrível”16. Luhmann propõe
uma distinção entre risco e perigo; assim, devemos falar de riscos quando possíveis danos
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são conseqüências da própria decisão. Não obstante, seria mais adequado falar de perigos
quando meus danos ou perdas estão relacionados a causas fora do próprio controle.
A modernidade, em sua fase atual, não conhece mais um telos histórico, o futuro
pode realizar aquilo ou aquele projeto. À medida que a trajetória histórica se abre e se torna
uma função das decisões individuais, estas assumem a responsabilidade também de
possíveis fracassos e perdas. O risco de uma decisão pressupõe a consciência destes danos
possíveis, assim como o cálculo da decisão de viajar de avião conta com a probabilidade de
chegar sem acidente aéreo ao lugar do destino. Acontece um desastre, o que é improvável,
mas não impossível, o dano assumido torna-se algo real. Quem fuma, diz Luhmann, assume
o risco de morrer de câncer; para os outros o câncer continua sendo um perigo17. Alguém
que assume o risco de morrer atrás do volante de seu carro, o que é a possível conseqüência
da decisão de andar em alta velocidade, representa um perigo para os pedestres e outros
motoristas. Assim a mesma ação é um risco para uns e um perigo para outros. Percebemos
como a operação de distinção de Luhmann entre risco e perigo não pode evitar que os dois
sejam interligados. Todavia, a argumentação de Luhmann chama a atenção para algo
essencial, que é a distinção entre um dano hipotético em conseqüência da própria ação
consciente e o dano hipotético em conseqüência da ação dos outros, da natureza ou de
outras causas fora do próprio controle.
Contingência e teoria social: Luhmann
Luhmann não se contenta com uma polêmica sobre a sociologia do risco; já em
1992 ele chama a atenção para a “contingência como valor próprio da sociedade
moderna”18. Com isso o autor abriu a sociologia dos anos noventa para um debate que,
além de operar com um conceito antigo, cria uma nova sensibilidade teórica para
imprevisibilidades e possibilidades surpreendentes no campo dos acontecimentos. Na
verdade, não é somente Luhmann que se dedica à questão da contingência; Richard Rorty,
já em 1989, discursa em contextos da ciência literária e da filosofia sobre “contingência e
ironia”, contribuindo para um ciclo de reflexões que até hoje (2005) nada perderam de seu
vigor inicial19. Muito pelo contrário: podemos verificar um número crescente de
pesquisadores tentando explorar o termo da contingência nas áreas mais diversas20; 21; 22.
O senso comum confunde, facilmente, o conceito de contingência com o acaso ou
com algo imprevisto. Esta compreensão da contingência deriva-se, também, do uso da
expressão contingências para denominar, na fala cotidiana, os acontecimentos casuais que
sempre atravessam as trajetórias planejadas. Na linha deste entendimento, o administrador
elabora planos de contingência para delinear alternativas de ação em caso do surgimento de
eventualidades que põem em cheque a execução dos planos empresariais. Assim, o plano B
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é uma resposta aos efeitos não-esperados e a qualquer tipo de emergência de novidades
relevantes (23; 24 e 25).
Apesar do fato de que a representação cotidiana das contingências e, também, o uso
desta palavra nos planos de contingência toca no problema da contingência, temos que
sublinhar com ênfase que o conceito de contingência não significa simplesmente acaso,
imprevisto, inesperado ou algo deste gênero! É importante para alguém que se confronta
pela primeira vez com a problemática manter esta constatação em mente para evitar um
encaminhamento errôneo de suas reflexões, logo de início. Se contingência significasse
simplesmente acaso, seria melhor adotar logo esta palavra, em vez de introduzir um
conceito novo.
O que, então, significa contingência? O conceito de contingência é usado na
filosofia desde Aristóteles e na teologia por Tomás de Aquino (endechomenon, gr.;
contingens, lat.) e, mais, recentemente, na sociologia, por Talcott Parsons e pelo já citado
Niklas Luhmann. A contingência denomina algo que não é necessário nem impossível e
fala desta maneira sobre a abertura fundamental da experiência humana no âmbito social. O
conceito de contingência também se estende à percepção do mundo que depende de
distinções (entre aquilo que está dentro do sistema e aquilo que está em seu ambiente);
estas distinções podem ser feitas desta ou daquela maneira; são, então, contingentes. A
necessidade da redução de complexidade deriva-se desta abertura fundamental do agir e do
perceber humano. Sistemas sociais têm a função de reduzir a complexidade e controlar a
contingência, possibilitando, assim, um agir direcionado e com sentido pelo ator social.
“Tudo que é contingente nem é necessário nem impossível”26. Nesta definição o
conceito de contingência é resultado de uma dupla negação, primeiro da necessidade e,
segundo, da impossibilidade. Uma lógica bipolar, baseada no ser ou não-ser têm
problemas com este conceito. Precisamos, aparentemente, de um terceiro pólo, o da
indefinição, para captar melhor a mensagem deste curioso conceito. Luhmann pergunta por
isto com perspicácia: “Existe de todo uma teoria que pode manusear o conceito de
contingência27?
Para responder a esta pergunta introduz os conceitos de observação de primeira e de
segunda ordem. Observações simples, chamadas de primeira ordem, usam diferenciações,
mas, ainda, não geram para o observador, desta maneira, a contingência. Somente as
observações de segunda ordem, que são observações de observações, podem ver a
contingência. Estas observações de segunda ordem reduzem o campo da observação:
exclusivamente o observar está sendo observado. Este procedimento significa, por um lado,
uma redução de complexidade, abrindo para outro a possibilidade de um aumento de
complexidade no campo da observação da observação. Posso perguntar por que um
observador observa exatamente esta e não outra coisa. Assim, a observação observada
torna-se contingente, pois ela é o que é, mas poderia ser uma outra. Por meio da observação
do observador abre-se a possibilidade de compreendê-lo, também com intenção terapêutica
ou sociológica. Quando um observador não vê algo que é evidente, para ele fica latente.
23
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Sua observação atribui a ele - observador de primeira ordem - a incapacidade de ver o que
ele não pode ver.
Quando dois indivíduos entram em comunicação, surge o problema da contingência
dupla. Este problema resulta da dependência de cada indivíduo da ação (ou informação)
contingente do outro. “Eu sei que você sabe e você sabe que eu sei”. Esta situação faz, na
interpretação de Luhmann, da comunicação correta uma mera possibilidade ou até uma
improbabilidade28, facilmente verificável no momento do pênalti, quando o jogador e o
goleiro tentam fazer seus cálculos de ação na base da dupla contingência. Em decorrência
do aumento da complexidade das sociedades modernas, resultado de sua diferenciação
funcional, crescem as opções de ação para cada indivíduo. Isto, por sua vez, resulta no
aumento de experiências da contingência pelo ator social.
Risco e contingência
Um olhar mais geral sobre o uso do conceito de risco na literatura leva à conclusão
de que existem basicamente dois conceitos de risco. O primeiro, que podemos chamar
conceito restrito de risco, segue a definição de risco de Luhmann, para quem podemos falar
de risco, quando um ator sabe das conseqüências de seu agir e procede na consciência tanto
do possível sucesso de sua ação como dos possíveis danos. O segundo conceito, que
podemos chamar de conceito amplo de risco, vai mais além e inclui aquilo que Luhmann
chamaria de perigo. Assim, falam estes autores sobre uma zona de risco quando se referem
às regiões onde terremotos são freqüentes, por causa da localização geográfica; ou se
referem ao risco de uma guerra nuclear; ao risco de uma epidemia ou ao risco da
desertificação em regiões com um uso excessivo do solo. Este conceito amplo quer alertar
para a emergência de futuros eventos danosos para o homem, sejam conseqüências de sua
ação individual, resultado não-intencional da ação coletiva ou, simplesmente, fenômenos
naturais com efeitos negativos para a sociedade.
Em termos operacionais, o conceito restrito, favorecido por Luhmann, é sem dúvida
mais preciso. Não obstante, ganhou a aplicação do conceito amplo de risco, por causa de
seu largo uso, uma importância que não podemos eliminar simplesmente, no nível do
combate conceitual. Avaliamos que a grande aceitação do conceito amplo de risco é
resultado, exatamente, da crescente consciência da contingência, que se expressa sui
generis, isto é, a consciência de contingência não se apresenta sob a denominação
“filosoficamente correta” de contingência, mas sob outras formas lingüísticas. Neste
sentido, a fala do risco é uma maneira de se comunicar sobre um campo de eventos
contingentes. Esta categoria de eventos é sempre, para o homem, uma ameaça hipotética.
Existem outros eventos avaliados como chances, sorte, bênção, graça etc. que, apesar de ter
a mesma estrutura contingente como o risco, ocultam, facilmente, seu caráter, porque são
vividas de forma positiva. O homem tem a compreensível inclinação de atribuir as
contingências positivas a seu próprio mérito e buscar a culpa para as contingências
negativas fora da própria responsabilidade.
Entendendo o risco desta maneira, isto é, como uma expressão moderna da
consciência da contingência, está na hora de voltar na história para elucidar a consciência
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pré-moderna da contingência. Esta viagem para trás vai trazer-nos, em determinado
momento, de volta ao presente.
O Deus necessário e o contingens: Tomás de Aquino
O conceito de contingência existe desde Aristóteles (endechomenon), entretanto,
aumenta dramaticamente a consciência da contingência com a adoção da “dúvida
metódica” pela filosofia ocidental. Descartes (1632) introduz e valoriza positivamente
observações de segunda ordem, passo decisivo e marcante para os tempos modernos.
Observações de segunda ordem são a especialidade dos críticos de qualquer gênero. Afinal,
a crítica é somente possível quando feita neste segundo nível das observações. A crítica,
como uma faceta do processo reflexivo como um todo, deve tornar-se a paixão dos
pensadores modernos. O intelectual, que nasce na Idade Média com a fundação das
primeiras universidades e o aumento da reflexividade da teologia cristã, é o portador
privilegiado da consciência da contingência. O intelectual é isso, também, quando não
consegue voltar-se a uma auto-reflexão, a uma observação de terceira ordem, que revelaria
sua própria consciência crítica como contingente.
Parece logicamente impossível pensar o infinito nas circunferências do finito.
Todavia, parece possível, partindo de observações do finito, deduzir racionalmente sua
existência. Desta maneira, apresenta Tomás de Aquino, na Suma Teológica (1273), nada
menos do que cinco vias que levam à conclusão necessária da existência de Deus. (As cinco
vias são: 1. do movimento deduz-se a força última, imovel; 2. das causas, chega-se a uma
primeira causa não-causada; 3. o possível existe, somente porque algo o faz existir; 4. dos
variados graus de perfeição deduz-se a existência da perfeição e da verdade absoluta; 5. a
regularidade nos fenômenos naturais é intencional; Deus é a inteligência primeira e
ordenadora na raiz da finalidade das coisas). Estas vias, desenvolvidas na base das quatro
causas aristotélicas (causa materialis, causa formalis, causa finalis e causa efficiens) são,
no fundo, todas argumentações que destacam a necessidade de Deus apontando o nãonecessário, que pode ou não ser. As cinco provas da existência de Deus de Tomás podem
ser vistas como somente cinco perspectivas de observação do mesmo fenômeno; estas
perspectivas revelam diferentes modos de manifestação do contingente. (Tomás de Aquino
diz “Contingens est, quod potest esse et non esse”; Sum. Th. I, 86, 3 c). Na compreensão de
Tomás de Aquino, o contingente pressupõe o absoluto. Em outras palavras, a existência do
condicionado exige a existência do incondicionado, isto é, Deus. É impossível que somente
seres contingentes existam. O contingente pode ser causa de outro contingente, e assim por
diante, mas a última ratio do ser contingente é o Ser que é por conta própria, é o ens a se,
Sein aus sich ou Ser de si mesmo, Deus.
Tomás de Aquino separa a necessidade absoluta do ser acidental. Assim, seu
conceito de contingência nos relata o que é acidental, o que pode ser assim ou diferente,
mas não abrange e inclui a necessidade. Este entendimento ainda encontramos hoje, quando
ouvimos referências às contingências da vida cotidiana. Ou quando alguns empregam a
palavra contingência como se fosse um sinônimo da palavra acaso. Os entes contingentes,
todavia, participam enquanto o são no Ser absoluto. Tomás ainda esquece, como Heidegger
diria, a questão do Ser e dissolve a possível ambigüidade da contingência dos seres na
dicotomia entre o finito e o infinito, o condicionado e o não-condicionado, o perfeito e o
imperfeito. Não obstante, aparece na curiosa problemática da trindade, já em Tomás de
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Aquino, a estrutura paradoxal da contingência. Sendo Um em três, o Deus absoluto torna-se
carne e participa, iluminado pelo Espírito Santo, das amarguras da vida, humana e finita.
Pensando, radicalmente, a idéia do Deus cristão, podemos até descobrir que este, somente
quando desce ao nível do singular, quando se esgota num projeto singular e finito, mostra
que é absoluto até em sua dedicação radical ao relativo. Não fosse o absoluto, este não teria
a possibilidade de se manifestar, quando quisesse, no relativo. Colocando desta maneira (e
com o devido respeito) Tomás de Aquino de cabeça para baixo, reinserimos a necessidade
(o fundamento) naquilo que é.
O conceito de contingência, que nós favorecemos, lembra a estrutura paradoxal
presente na doutrina da trindade. O emprego do conceito contingência, hoje, faz somente
sentido quando carrega dentro de seu significado acidental aquilo que é necessário.
Somente a simultânea presença de estruturas necessárias, eventos e qualidades acidentais
ganha este conceito-força e sua razão de ser. A definição da contingência empregada por
nós, neste sentido, seria: “Algo é necessariamente como é, mas também poderia ser
diferente”.
O conceito de necessidade de hoje passou pela revolução paradigmática do século
XX. Primeiro, constatamos que as leis científicas da mecânica de Newton valem para
espaços, tempos e grandezas médias, mas estão sendo relativizadas quando se trata do
extremamente grande (o universo) e do extremamente pequeno (a subestrutura do átomo).
Também passamos pela revolução termodinâmica que - no mínimo - introduziu de forma
convincente o conceito da irreversibilidade, já nos anos sessenta do século XIX, o que
contrasta com a reversibilidade e congruência temporal na física clássica. O que, entretanto,
transformou nossa percepção de estruturas e processos necessitários são alguns paradigmas
vinculados aos nomes de Einstein, Max Planck e Heisenberg. A relatividade, os saltos
quânticos e as relações de incerteza tornam muitos fenômenos físicos antinômicos e
paradoxais. Com isso apresenta-se o Ser numa perspectiva, radicalmente, diferente. Uma
perspectiva não somente nova para a física, mas também para a filosofia, que encontrou em
Heidegger o pensador do “segredo do Ser”.
Em suma, o conceito de necessidade que propomos integrar no conceito
contemporâneo de contingência não é mais uma grandeza metafísica de outrora. Quem,
todavia, quer vincular a idéia de necessidade à idéia de Deus, deveria ir além de Tomás de
Aquino e resgatar as fontes da teologia (mística) de um Mestre Eckart, de Bernard de
Clairvaux e de um João da Cruz, entre muitos outros. Aqui se apresenta já no contexto
teológico o absoluto como o paradoxo. Quem busca a gestão de riscos deveria, então, saber
que este projeto não pode escapar das antinomias e instabilidades contidas no próprio Ser
que é necessariamente como é, mas também poderia ser diferente, exatamente no momento
quando menos esperamos.
A contingência da línguagem: Rorty, Wittgenstein e Davidson
Richard Rorty mostrou as possibilidades analíticas abertas pelo conceito da
contingência. Com referência à filosofia de Donald Davidson29, apresenta a linguagem
como contingente30. Pois a percepção da contingência da linguagem leva à conclusão de
que a consciência subjetiva também é contingente; constatação com graves conseqüências
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para a imagem que temos da ciência, da cultura e da política; estas se apresentam, na
perspectiva de Rorty, como uma história de metáforas. Isto anula a perspectiva de que a
imagem da mente humana ou das linguagens humanas torna-se cada vez mais adequada aos
fins últimos, dados pela natureza ou por Deus, ou que a consciência humana seria capaz de
expressar, por meio da linguagem, cada vez mais significados.
“Uma visão não teleológica da história intelectual, incluindo a história da ciência,
desempenha no caso da teoria da cultura o mesmo papel que a visão mendeliana e
mecanicista da seleção natural desempenhou no caso da teoria da evolução. [...] Nossa
linguagem e nossa cultura têm tanto de contingência, têm tanto de um resultado de milhares
de pequenas mutações que encontram nichos (e de milhões de outras que não os encontram)
como as orquídeas e os antropóides”31. O autor insiste na posição radicalmente
antimetafísica, negando o desejo de adorar algo além do horizonte do mundo visível. As
quase-divindades (linguagem, consciência, sociedade) que substituíram os deuses também
deveriam ser abandonadas, para conseguir tratar tudo como produto do tempo e do acaso
(!). Wittgenstein e Davidson mostraram a contingência da linguagem, enquanto Freud e
Nietzsche fizeram o mesmo com a consciência. Parece claro que “temporalidade e acaso”
expressam, neste contexto, o sentido que Rorty dá ao conceito de contingência.
A contingência do self: Nietzsche e Freud
Para Rorty, os metafísicos buscam continuidades que determinam o espaço onde as
discontinuidades podem surgir. Esta perspectiva já nos apresenta Derrida para quem a
metafísica é uma representação de um jogo construído na base de uma imobilidade
fundamental e de uma segurança, que o próprio jogo não pode destruir32. Cabe a Nietzsche
e, mais ainda, a Sigmund Freud ter mostrado que o próprio indivíduo (self, das Selbst)
move-se no campo das contingências. Mais: o próprio indivíduo é para Freud um ensemble
de contingências, ou melhor, o indivíduo tenta racionalmente adaptar contingências vividas
no presente a outras contingências sofridas no passado.
Os sacerdotes e os filósofos (metafísicos) têm em comum a obsessão pela
descoberta (que para Rorty seria meramente a invenção de uma narrativa) das condições
universais da existência humana. Tanto os filósofos gregos, como mais tarde os cientistas
ou a escola alemã de filosofia idealista queriam explicar a essência da realidade, as
condições da existência do Ser, o lugar do poder extremo, etc. Para eles, as verdades
descobertas foram apresentadas como necessidade que moldaria a trajetória da existência
individual. Nietzsche foi o primeiro que propôs a erradicação da representação para que nós
pudéssemos descobrir a verdade. A verdade para Nietzsche é um “exército de metáforas em
movimento”; e sua esperança era que o homem pudesse autocriar-se e autodescrever-se,
tornando-se assim “um animal superior” (ou um “poeta forte”, na linguagem de Harold
Bloom, 1973).
Rorty sente desde a filosofia de Hegel uma tensão entre poesia e filosofia, o que
quer dizer entre ...“um esforço no sentido de alcançar a autocriação, por meio do
reconhecimento da contingência e um esforço no sentido de alcançar a universalidade
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através da transcendência da contingência“33. Friedrich Nietzsche, superando a metafísica,
por um lado, reconhecendo a solidão do homem, isto é, a falta de grandezas absolutas,
depois da morte de Deus, recai em seus braços, quando postula a existência de uma
“vontade” que fundamentaria o projeto da autocriação do homem34. A saída de Freud é para
Rorty mais simpática; este simplesmente desistiu da tentativa (observável desde Platão) de
sintetizar o público e o privado, de unir a alma e o Estado, de identificar o querer da justiça
social e da perfeição individual. Freud diferenciou, nitidamente, uma ética particular da
autocriação e uma ética pública do consenso35. “Não há maneira de forçar Freud a encaixarse num molde platônico, tratando-o como um filósofo moral que fornece critérios
universais para o bem, para a justiça ou para a autêntica felicidade. Sua única utilidade
reside em sua capacidade para desviar-nos do universal para o concreto, da tentativa de
encontrar verdades necessárias e crenças inabaláveis para as contingências idiossincráticas
de nossos passados individuais, para a marca cega que todos nossos comportamentos
apresentam”36.
As conseqüências: ironia privada e liberalismo comunitário?
A pessoa irônica (ou ironista) é uma pessoa que: 1. duvida radical e
permanentemente do vocabulário final; 2. acha que argumentos expressados em seu
vocabulário final (isto é, um conjunto de palavras nas quais cada pessoa expressa suas
convicções) não podem resolver estes problemas; 3. não vê no próprio vocabulário final
uma maior proximidade da “realidade” ou de um “poder absoluto”. A pessoa irônica tem
plena consciência do caráter temporal e contingente de seu vocabulário final. Por isso ela
nunca é muito capaz de ser levada a sério e (se é intelectual) sente-se atraída pela teoria da
contingência da linguagem e do self. Ao contrário é o metafísico, ligado ao senso comum,
que, quando filósofo, presupõe que um conceito encontrado em seu vocabulário final
(justiça. ciência, moral etc.) possui uma essência real. A tradição metafísica estende-se de
Platão a Kant; o jovem Hegel é o primeiro que foge desta tradição, para (ironicamente)
tentar refundá-la mais tarde. A consciência ironista é encontrada a partir daí, em muitos
autores (poetas, literatos, filósofos), entre eles Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida.
Essa perpspectiva tem para Rorty conseqüências políticas. A postura ironista é de
caráter privado, refere-se à a autodescrição e autocriação do self. No campo público, a
ironista é incompetente, às vezes, perigosa. A vida societária exige (pragmaticamente
falando) também a consciência da contingência da mesma. A consciência da contingência
de uma comunidade leva ao favorecimento do ideário político liberal. Para o autor,
Habermas é politicamente liberal, mas não quer ser ironista. Foucault é ironista, mas não
quer ser liberal. Liberal é alguém que acha que “crueldade é a pior coisa que podemos
fazer”37.
A redescrição é um atributo do trabalho intelectual, não é exclusiva do pensamento
ironista ou metafísico. “Resumindo, um metafísico pensa que há uma conexão entre
redescrição e poder e que a redescrição certa nos pode tornar livres. A ironista não oferece
33

RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade. Lisboa: Editorial Presença, 1989/1992, p. 50.
HEIDEGGER, Martin. Nietzsche, 2.vl., Stuttgart: Neske, 1961.
35
RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade. Lisboa: Editorial Presença, 1989/1992, p. 69.
36
RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade. Lisboa: Editorial Presença, 1989/1992, p. 60.
34

37

RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade. Lisboa: Editorial Presença, 1989/1992, p. 117.

54

uma segurança semelhante. Tem de dizer que nossas possibilidades de liberdade dependem
de contingências históricas que só, ocasionalmente, são influenciadas por nossas autoredescrições. Não conhece nenhum poder com a mesma dimensão com que o metafísico
pretende ter contato”38.
Crítica ao conceito de contingência de Rorty
Rorty, como muitos outros contemporâneos, apropria-se do conceito de
contingência, transpondo-o para um plano antimetafísico, reduzindo desta maneira seu teor.
O que queremos dizer com isto? O contingens não é entendível em Tomás de Aquino e em
toda a teologia e filosofia até Nietzsche, se o separarmos de seu oposto, do totalmente
incondicionado, que é Deus. Deus é a necessidade absoluta, sem nenhuma razão de ser, fora
de si (Eu sou quem eu sou!). O contingens é o dependente, o criado e o acidental, que pode
ser ou não. A última causa pela qual algo pode ser ou não, ou porque algo é assim e não
diferente, está fora do alcançe da razão humana. (Os caminhos do Senhor são insondávéis.)
O contingens é acidental, mas garantido pela vontade de Deus, que lhe dá sentido, também
se este for incompreensível. Grandes infortúnios que castigam o homem aparecem assim
sob outra luz; a doença incurável ou a perda súbita da vida (num acidente) podem ser
suportadas como provação, ser aceitas como castigo e penitência ou fazem transparecer de
forma enigmática, na mística da dor, o divino.
O contingens sem seu oposto não faz sentido, é um conceito pela metade, amputado
de seu sentido mais profundo. Todavia, tentamos pensar, em tempos modernos, sem
recorrer a categorias metafísicas. Este empreendimento leva em muitos casos a uma
transposição de categorias metafísicas para um plano laicizado, já apontado por Carl
Schmitt no âmbito da ciência política e, conduz, freqüentemente, a um emprego de
categorias tradicionais sem informar sua origem. Silenciando a genealogia metafísica dos
conceitos e de muitos de nossos valores, aproveita esta transposição, apesar de seu poder de
convicção.
O contingens, sem sua dimensão necessitária, só pode informar-nos sobre eventos
desprovidos de sentido. A contingência separada de seu fundamento aparece como o
radicalmente gratuito na literatura e filosofia do século XX. De Franz Kafka a Albert
Camus e o jovem Jean-Paul Sartre, além de muitos outros, vai a corrente daqueles que
sabiam que até a própria vida é, mas também poderia não ser. O contingens sem seu sentido
oculto, transforma-se (com certa necessidade) no absurdo; o evento possível e
surpreendente no acaso; a possível emergência de uma perda, no risco.
Quem quiser falar sobre o acaso deverá usar este termo mesmo: acaso. Não faz
sentido algum substituir acaso pela contingência, sem empobrecer este conceito. Sua
riqueza deriva-se exatamente de sua relação simultânea, tensa e, por vezes, enigmática, com
a necessidade e a possibilidade. Difícil manter, hoje, a argumentação de Tomás de Aquino
fora de contextos teológicos; entretanto, podemos conservar a estrutura básica de seu
entendimento da contingência, sem exigir de nós mesmos um sacrificium intelectum.
Se queremos fazer uma referência ao necessário e possível ao mesmo tempo,
contingência somente pode significar algo é necessariamente como é, mas também poderia
ser diferente. Sem a insistência na necessidade, seria inexplicável o sucesso da ciência
moderna e da técnica moderna. A ciência (exata) refere-se a regularidades contidas no
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próprio Ser, apresenta-as na forma de leis científicas e abre caminho para sua manipulação
técnica.
A exploração da contingência
A sociedade industrial explora a contingência. Explora na base dos conhecimentos
científicos daquilo que é possível. A grande metáfora da contingência é o plástico que
demonstra a plasticidade daquilo que é. Ser plástico significa ser cientificamente
transparente e acessível às manipulações técnicas. O plástico é a realização de uma
possibilidade; o plástico é uma possibilidade que emerge de estruturas determinadas por
padrões que seguem suficientemente regras causais. A contingência é, então, muito mais do
que o acaso, a aleatoriedade ou o risco que o indivíduo corre, quando se encontra com um
perigo inesperado. A contingência abraça estes conceitos e faz deles somente um aspecto
de uma realidade plástica, determinada e livre, ao mesmo (!) momento.
É conhecido que, em comparação com outros mamíferos, o homem é pobre de
instintos. Esta deficiência obriga a criança a adquirir estratégias de sobrevivência (táticas de
vida, diria Oswald Spengler) culturalmente, por meio da imitação e da educação pelos
adultos39. A fraca determinação do comportamento humano pelos instintos significa
também, usando um linguajar mais filosófico, que o homem “nasce livre”. Esta liberdade é
desde cedo um desafio, pois cada indivíduo confronta-se com a possibilidade do fracasso de
seus esforços em assimilar as estratégias de sobrevivência, com sucesso. Também não
parece sempre claro que as práticas tradicionais são as mais indicadas em qualquer
situação. Infância e juventude são, em maior ou menor intensidade, o palco da contestação
das regras herdadas. O mundo em permanente transformação não permite a fixação da ação
daquele que quer sobreviver, também, em contextos mudados. A resposta à mudança
externa é a inovação da tática de vida e os exemplares juvenis das espécies tendem a
brincar com as possibilidades abertas. Brincando com o fogo, o homem descobriu sua
utilidade e garantiu sua sobrevivência em áreas atingidas por choques climáticos. A fraca
determinação instintiva do ser humano fez da raça humana a ponta de uma variação
evolutiva da vida orgânica capaz de penetrar os mais diversos espaços. O homem é o Ser
que possui entre os seres a mais íntima ligação com a possibilidade de poder ser diferente,
de poder viver diferente. A diferenciação de suas táticas e estilos de vida nasce de sua
incapacidade de entregar-se plenamente a uma determinação biológica, característica de
todas as outras espécies. O homem fez da contingência sua vida. Ou devemos dizer o
contrário: a vida fez do homem o guardião engenhoso da contingência?
O Ser é contingente
O conceito de contingência é ambíguo; fala por um lado da necessidade e por outro,
da possibilidade. Importante lembrar, mais uma vez, que fala ao mesmo tempo da
necessidade e da possibilidade. Na passagem para os tempos modernos, podemos observar
a exploração cada vez mais sistemática do lado necessitário do Ser. O que entendemos hoje
como ciência é um conjunto de conhecimentos sobre regularidades tanto morfológicas
como processuais. Estas regularidades fascinam os primeiros cientistas cujos novos
conhecimentos abrem o caminho para as primeiras experiências científicas, pois o Ser, à
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medida que segue suficientemente regras causais, é conhecível e manipulável. Os grandes
sucessos da tecnociência na revolução industrial têm aí sua base.
Não obstante, nunca deixou o Ser sua qualidade de ser plenamente contingente - e
não somente necessitário - e lembra, quando o homem menos espera, seu caráter aberto.
Esta abertura do Ser não desmente as chamadas leis da natureza que, todavia, sofrem uma
reinterpretação que limita sua validade a determinados distritos de realidade40. Da
perspectiva de hoje podemos observar, nas primeiras décadas do século XX, uma
convergência do pensamento vanguardista tanto do campo da física como da filosofia;
convergência que também se expressa em inúmeras produções literárias e artísticas e se
refere a um novo entendimento do Ser (e de ser). Einstein, Planck e Heisenberg expressam
esta ruptura semântica com os meios da física, enquanto Heidegger e Sartre empregam os
instrumentos discursivos da filosofia para nos dizer que o Ser não tem fundamento. Sein
bleibt als Sein grund-los41 .
Heidegger apresenta o homem em Ser e Tempo, como lançado para dentro do
mundo. Assim sendo, o homem está “aí”, “no mundo”, “com os outros”, “factual”,
“histórico” e “preocupado”, porque está condenado a existir, sabendo de sua temporalidade
(o que inclui a consciência da possibilidade da própria morte em qualquer instante) e de
suas condições existenciais circunstanciais e limitadas42 (HEIDEGGER, 1927 Marcelo não
tem nenhuma obra na bibliografia deste autor com esta data). O Ser-aí sem poder ter
escolhido de estar aí. Não há condenação mais dramática do que esta à própria existência,
temática bastante explorada na obra literária de Sartre. Heidegger, muito antes de Sartre,
apresenta a existência do self como “possibilidade necessitária”, dizendo: ”Dasein ist je
seine Möglichkeit ...” (SuZ, 42) [“O Ser-aí é sempre sua possibilidade”.] “Und weil Dasein
wesenhaft je seine Möglichkeit ist, kann dieses Seiende in seinem Sein sich selbst wählen,
gewinnen, es kann sich verlieren, bzw. nie und nur scheinbar gewinnen. “SuZ, 42) [“E é
porque o ser-aí é sempre, essencialmente, sua possibilidade que pode, em seu ser, isto é,
sendo, escolher-se, ganhar-se ou perder-se ou ainda jamais ganhar-se ou só ganhar-se
aparentemente43 Critério para a escolha do ganho ou da perda é a categoria da
autenticidade, que funciona como um redutor de complexidade, ou um meio da
Möglichkeitsbändigung (domesticação das possibilidades; MAKROPOULOS44) no mar das
livres escolhas entre perdas e ganhos. No entanto, o que nos interessa mais neste momento
é que a ontologia fundamental de Heidegger e, em seguida, toda filosofia e literatura
existencialista, apresenta o self como um ser que é sua própria possibilidade. Ser a minha
possibilidade não quer dizer o mesmo que ter uma possibilidade. Quando tenho uma
possibilidade, fica ela, por assim dizer, fora de mim e eu posso realizá-la ou não. No
entanto, quando sou a minha possibilidade, ganha ela um fundamento necessário, que,
todavia, está aberto, porque está permeado por possibilidades a serem escolhidas ou não.
Sartre cunhou esta compreensão da existência humana na conhecida fórmula: “O homem é
condenado a ser livre”45. Usando uma contradição em si, pois a liberdade não pode derivar-
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se de uma condenação, fala Sartre daquilo que é caro, também, para Heidegger, isto é, a
descrição do homem como um ser contingente.
Padrões de possibilidade
A afirmação “tudo é possível” têm mais a função de despertar nossa mente para a
variedade de trajetórias e estados possíveis do que expressar adequadamente o campo dos
acontecimentos. Na verdade, não é tudo que é possível, mas é possível muito mais do que a
mente comum acha que seja. A possibilidade, também, não cai do céu como um meteorito
cai em nosso jardim, apesar de surpreender o sujeito que foi atingido por ele. A surpresa
cria, freqüentemente, a impressão da completa falta de regras que, todavia, não deixam de
existir para determinados distritos da realidade. Devemos lembrar que a existência de
regularidades do comportamento das coisas faz com que sejam passíveis as manipulações
técnicas e insights científicos.
Nem tudo é possível, mas muito mais do que comumente imaginamos. Sabemos, na
verdade, muito pouco sobre o possível. Este conhecimento incipiente leva-nos a esperar
demais e, às vezes, a esperar menos ou, em outros momentos, esperar coisas impróprias. Às
vezes, esperamos do campo político a realização de possibilidades e expressamos esta
esperança em utopias políticas. No entanto, a contingência do campo histórico não é u
topos, nenhum lugar. O lugar da história humana é limitado temporalmente e, também,
fisicamente; é limitado em qualquer uma de suas dimensões culturais, econômicas e
sociais; não obstante, continua sendo um campo aberto. Estudos sobre nossas
possibilidades (reais) distinguem-se, nitidamente, de utopias políticas, porque elas
trabalham com probabilidades ou padrões de possibilidades e não partem do desejo, que é
um potente gerador de fantasias prazerosas. Fantasias são uma expressão dos padrões de
possibilidades de nossa mente; no entanto, não constam no arsenal das possibilidades da
realidade social.
Em outras áreas pudemos observar, nos últimos tempos, grandes avanços referentes
à percepção de padrões de possibilidades relevantes para a sociedade. Assim, depois de
uma fase meramente reativa, quando se tratava de catástrofes, surgem a cada ano mais
estudos sobre as causas delas, para chegar a um mínimo de planejamento e ação preventiva.
Neste contexto, ganhou o conceito ampliado de risco (veja início deste texto) bastante
relevância, porque permite trabalhar com cenários catastróficos dentro dos padrões de
possibilidades de cada caso. Estudos sobre riscos são estudos sobre um determinado campo
de eventos, onde estão em jogo perdas indesejadas. A contingência do Ser permite cercar
estes riscos com meios probabilísticos, permite trilhar outros caminhos que não os mais
arriscados. A possibilidade, no entanto, não deve ser confundida com a probabilidade;
como a probabilidade, também, não é um sinônimo da contingência.
O pensamento probabilístico é útil para descrever o comportamento de grandes
conjuntos. A taxa de mortalidade por faixa etária, por exemplo, informa a seguradora sobre
o “tempo de vida residual” (Restlebenszeit) do segurado. Para o mesmo, diz relativamente
pouco a respeito, pois “a morte está à espreita debaixo de tudo”46; do ponto de vista do
indivíduo, a “expectativa” de morrer tem uma probabilidade de 100%; e, até a consumação
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deste fato inevitável, ele vive com a consciência do risco de uma morte súbita a qualquer
hora. Do ponto de vista do indivíduo, a probabilidade não expressa a realidade
individualmente vivida. Não obstante, ela alimenta a consciência do risco (ou da chance)
com informações (ou expectativas) dentro dos padrões de possibilidades de um organismo
vivo. O possível é o companheiro fiel do necessário, lembrando o indivíduo de sua presença
quando achar oportuno.
Contingência e técnica
O caráter finalístico da técnica, sua definição como um meio para alcançar fins
definidos pelo homem, é algo tão óbvio que parece suspender qualquer questionamento.
Pois, curiosamente, surge no decorrer da história européia um fenômeno que transforma o
meio técnico em algo novo, cujo caráter - ou cuja essência - ainda não entendemos. Na
Europa, e somente na Europa, vinculam-se numa longa fase histórica, que começa no fim
da Idade Média e estende-se até a véspera da revolução industrial, uma maneira específica
de pensar - que chamamos, posteriormente, científica - com a fabricação e manipulação de
artefatos e instrumentos e a empresa capitalista. Ciência, técnica e empresa capitalista –
esta tríade faz a revolução industrial eclodir e não deixa dúvidas que estes tempos
modernos se distinguem de forma fundamental dos tempos anteriores.
A técnica moderna transcende a racionalidade de fins, que não deixa de existir, para
fazer surgir meios que buscam posteriormente seus fins. O engenheiro moderno descobre
alguma coisa para perguntar depois: o que posso fazer com isso? Nosso velho serrote
somente sabe serrar, ele é um meio para um único fim. Nosso computador é polivalente,
edita livros, dirige submarinos e admite que brinquemos com ele, admite ou exige que
procuremos algo que ele possa fazer; buscamos fins porque temos um meio.
A transformação da técnica em técnica moderna acontece com esta perda do caráter
finalístico da técnica, ou melhor, com a prevalência da técnica como um meio aberto.
Assim, entramos no mundo do imprevisível, onde a trajetória linear está sendo substituída
pelos saltos quânticos, onde algo é necessariamente assim, mas também poderia ser
diferente. A técnica moderna é, altamente, contingente e contamina com esta contingência
toda a sociedade moderna.
A inclusão da técnica na percepção da contingência revela-a como produto de
escolhas ocasionais, impulsionadas por hábitos culturais, interesses econômicos ou
irracionalidades de qualquer espécie. Entretanto, revela a percepção da contingência da
técnica à existência de alternativas não-realizadas. Entre o progresso necessário e a
autodestruição necessária abre-se o campo da reflexão e da comunicação social e, também,
a chance de um agir diferente.
Para finalizar ...
Falar da contingência da técnica não pode significar que o mundo está à disposição
plena do homem. Muito pelo contrário: remete exatamente a contingência àquilo que
Martin Heidegger chamou o segredo do Ser. As manifestações variadas do Ser fazem
esquecer que o Ser destes seres escapa de um acesso científico e técnico pleno. A
perspectiva da ciência e da técnica é sempre científica e técnica; não podemos observar o
que não podemos observar, diria Luhmann, e Heidegger introduz o conceito do não59

ocultamento técnico para caracterizar o acesso específico e reduzido da técnica moderna
àquilo que é47.
Como conceito parece a contingência ser um conceito impossível, porque viola a lei
da lógica aristotélica que expulsa a contradição e exige identidade. Algo é ou não é; nunca
pode ser e não ser ao mesmo tempo. Por isso, a lógica formal tem com a contingência seus
problemas. Quem quer compreender o que a constatação da contingência do Ser significa
vai, em devido momento, tomar uma atitude mais contemplativa onde ele se abre para
aquilo que está aberto. A viagem na direção do aberto do Ser deixa, a partir de um dado
momento, a linguagem científica para trás ...
Nossa referência a Tomás de Aquino e sua leitura às avessas pode ajudar-nos a
recuperar o sentido do contingente: que é contingente devido ao seu condicionamento pelo
incondicionado. Integrando o incondicionado no condicionado, como nos sugere a fala de
Heidegger sobre o aberto do Ser, descobrimos além do horizonte plástico da consciência
moderna algo que tínhamos esquecido. A bifurcação entre o plástico e o aberto do Ser é o
lugar onde nos encontramos; tomar o caminho certo é uma chance, perdê-lo é, por assim
dizer, um risco.
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CAPÍTULO 4

CONTRARIEDADES E INCERTEZAS DO JUS
INTERNACIONAL

PARA

GOVERNAR

OS

RISCOS DE UMA NOVA CIVILIZAÇÃO1
Heber Arbuet-Vignali2
1. Introdução
A política e o direito internacional, o jus internacional como nos referimos no título,
são as disciplinas que assumem a responsabilidade de ordenar, por meio de regras jurídicas
a vida internacional e os riscos e perigos que ela gera. A regulação dos assuntos que
transcendem fronteiras é de competência de algum sistema jurídico internacional. Em que
pese à interessada posição das Grandes Potências e dos doutrinadores da real politic que
com elas se alinham, a sociedade internacional, a partir de Westphalia (1648) foi saindo,
lentamente, do estado de natureza onde cada Estado devia valer-se exclusivamente de suas
próprias forças e mergulhando em uma condição civilizada. Entretanto, mais de 350 anos
depois, a sociedade internacional, ainda, não encontrou um juiz (ou árbitro) de jurisdição
obrigatória e que, além de ditar sua sentença (ou laudo), disponha de poder próprio para
fazê-lo executar em qualquer âmbito territorial. Alguns dos clássicos diriam: estamos em
estado civilizado, mas também de guerra, porque não existe juiz ao qual recorrer. E é bem
possível que tivessem razão.
Essa situação explica as palavras que foram escolhidas para o título. Qualificamos
com as expressões contrariedades e incertezas a circunstância atual em que se nos
apresentam os esforços políticos e jurídicos que procuram governar, processar e ordenar os
riscos que nossa atual civilização gera. Usamos contrariedade em seus sentidos figurados
no idioma castelhano: “desgosto, pesar, mal-estar ou, especialmente, inquietude”; e
incerteza em sua única acepção como “falta de certeza, dúvida, perplexidade”.
Resumindo, com o título queremos dizer que os importantes esforços jurídicos e
políticos que se fazem para prevenir, evitar, atenuar, reparar ou reprimir os riscos e danos
que são produzidos com as atividades internacionais no contexto de nossa civilização atual,
não nos dão certeza e segurança e, embora sejam bem intencionados, respeitáveis e
contextualizados em uma situação civilizada, eles nos conduzem a situações injustas e a
enfrentamentos por sua inoperância.
Tentaremos explicar por que se nos ocorre falar destes assuntos; para isto
partiremos de uma hipótese e de uma afirmação. Suponhamos que tenham lido ou vão ler
meu trabalho sobre “As relações internacionais e a proteção ambiental”, publicado no livro
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da rede latino-americana européia sobre o governo dos riscos 3, onde expomos com maiores
detalhes os argumentos sobre os quais se sustentam as que - neste trabalho - serão
afirmações sem desenvolvimento argumentativo. Afirmamos que o sistema do Direito
Internacional Público, cujo contexto se tenta regular o risco, a proteção e o dano ambiental
internacionais não é um instrumento adequado a tais propósitos, uma vez que continua
sendo um sistema ainda não superado para atender e regular as matérias que tornaram
necessária sua criação.
O inadequado do instrumento determinou o surgimento de um grande número de
normas jurídicas que se aplicam com bastante correção dentro da hermenêutica do sistema,
mas que não funcionam adequadamente em relação ao que se espera delas, razão pela qual
somente geraram esperanças e, depois, aborrecimentos. Eu me refiro, por exemplo, aos
Protocolos de Kyoto (1997), de Montreal (1997) e de Pequim (1999), ao Convênio de
Basiléia (1989), à Declaração do Rio (1992) ou ao Protocolo de Basiléia (1999). Não se
pode pensar que os Estados sejam hipócritas e assumam responsabilidades que não estão
dispostos a honrar; o conteúdo de fundo destes compromissos costuma ser tecnicamente
correto; aplicando-os, graves problemas seriam solucionados. Entretanto, eles se inserem
em um sistema jurídico cuja estrutura e hermenêutica não foram pensadas para funcionar na
matéria que se pretende regulamentar. Por este motivo carecem de eficácia própria ou, se
levar em conta outros fatores, é, por isso, que possuem um altíssimo grau de possibilidades
de ineficácia prática. Esta situação continuará no contexto internacional enquanto continuar
insistindo com este tipo de instrumentos inseridos num sistema de Direito Internacional
Público, ainda que este valha além de seus sistemas mais avançados e tenha contribuições
da geração mais recente. A estrutura, essência e princípios do Direito Internacional Público
não permitem oferecer respostas adequadas a muitos dos riscos de nossa civilização. A
partir do sistema do Direito Internacional Público e para a regulação de certas relações
internacionais que têm estreitos laços com as relações internas, deve-se criar um novo
sistema jurídico com outros sujeitos, fontes, fundamentos, princípios, formas de aplicação e
execução etc. que as processe no exterior, mas que tenha também eficácia nos âmbitos
internos. Somente desta forma se disporá de um instrumento jurídico adequado ao
propósito de tratar corretamente o risco em vários campos em que este se apresenta em
nossa civilização.
2. Um esclarecimento imprescindível
Não estou negando validade e eficácia ao Direito Internacional Público geral e
convencional. Somente – e nada menos – estou afirmando que, mantendo seus valores e
vigência, não é o instrumento adequado para regular alguns dos desafios que a civilização
atual nos apresenta e que são imprescindíveis de se processar para que esta não desapareça
irremediavelmente. Tampouco tornam-se aptos para processar estes riscos os sistemas
jurídicos internos, caso não se coordenem de alguma forma. Refiro-me aos riscos de
destruir o ambiente humano, de não poder evitar a infração grave e maciça de direitos
humanos fundamentais, de não poder reprimir o terrorismo e as máfias internacionais, de
não poder controlar a produção e um comércio internacional não dimensionado pelos
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valores humanos, de não poder solucionar o problema da fome, da guerra, da infelicidade
de grande parte da humanidade e dos povos que a compõem.
É uma evidência aceita por todos que para os mencionados propósitos é insuficiente
o contexto dos direitos internos que detêm seu alcance nas fronteiras. Para a maioria dos
juristas não está muito claro que nem mesmo para isso é útil o Direito Internacional
Público. Para mim, inclusive, torna-se muito duro aceitá-lo depois de 42 anos como
professor da disciplina, 35 dos quais como catedrático e 20 como seu diretor. Durante este
tempo, procurei e consegui criar uma nova teoria geral do Direito Internacional Público que
se adequasse melhor a estes problemas e a outros que resultam do domínio do ser humano
sobre a tecnologia nuclear. Entretanto, no final chego à conclusão de que nem com estes
ajustes ou outros melhores ou mais profundos o sistema do Direito Internacional Público
consegue adequar-se a estas exigências.
Isso ocorre porque as necessidades às quais a criação e a manutenção do Direito
Internacional Público responderam e respondem, além de pertencerem a um mundo dual
quanto a problemas e competências, em que nas relações internacionais apenas apareciam
diretamente os posicionamentos dos Estados, por meio dos quais se julgavam, sempre e,
exclusivamente, todos os problemas, e também aqueles motivados por interesses
econômicos, políticos, religiosos, culturais ou de outra natureza, totalmente particulares.
Mundo no qual o equilíbrio de poder multipolar permitia uma certa racionalidade e excluía
as soluções mais perversas. Esta realidade desapareceu, não para todos os assuntos, mas em
relação a uns tantos muito importantes, entre eles o governo de muitos riscos existentes e de
suas conseqüências. Em síntese, o Direito Internacional Público é, realmente, adequado
para a regulação de muitos problemas. No entanto, não o é para outros mais recentes, em
que se deve pensar na criação de novos sistemas jurídicos internacionais para enfrentá-los,
com estruturas diferentes daquela do Direito Internacional Público e que se tornem
adequados para a solução de diversos problemas cujos campos de competência interna e
internacional acabaram por confundir-se e, por isso, não permitem operacionalidade aos
institutos clássicos do Direito Internacional Público nem àqueles dos direitos internos.
A partir do final do século XIX, a civilização atual começou a sofrer uma mudança
significativa que se aprofundou no primeiro terço do século XX e radicalizou-se de meados
até o fim do século. Estas mudanças projetam novos riscos que o Direito Internacional
Público procurou controlar, mas não foi suficientemente capaz. Acreditamos que esta
situação não é conjuntural nem se conserta com modificações e avanços do Direito
Internacional Público. É um problema estrutural do antigo sistema que deve dar lugar a um
novo tipo de ordenamento jurídico, mesmo que se deva criar a partir dele.
Para compreender nossa afirmação, deve ser levado em conta que, desde o século
XVII até hoje, o Direito Internacional Público, no contexto das relações internacionais
mundiais, foi o único sistema jurídico que se ocupou delas e da maioria dos assuntos que
transcendem fronteiras. No âmbito regional europeu, somente em meados do século XX foi
criado um sistema diferente. O fato de que em nível mundial o Direito Internacional
Público tenha sido até hoje o único sistema jurídico que, com várias evoluções (clássico,
intermediário, contemporâneo e adaptado à tecnologia nuclear), ocupou-se das relações
internacionais, não significa que não possam existir outros sistemas jurídicos, mesmo que
se tenha de criá-los; isto agora tornou-se urgente, porque o Direito Internacional Público
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não é adequado para controlar os novos riscos, ordená-los, evitá-los, proteger contra seus
danos e castigar os infratores.
3. Resumo do trabalho anterior
No trabalho a que nos referimos anteriormente, comentávamos que, a partir do
século XX, vêm ocorrendo profundas mudanças que abrem caminho a uma nova
civilização mundial e que afetam as relações internacionais, beneficiando-as com seus
avanços e ao mesmo tempo gerando novos riscos ou potencializando os antigos, razão pela
qual se torna insuficiente o sistema jurídico que as regulou anteriormente. Estas mudanças
podem ser resumidas, no que nos compete, dizendo que de um mundo jurídico quase
totalmente dual passamos para um outro em que esta dualidade é mantida para algumas
competências, não porém para uma importante quantidade de outras das quais se perdeu o
nítido perfil das fronteiras clássicas; já não são suficientemente claros os limites entre
jurisdição doméstica e jurisdição internacional, dando lugar a um amplo espectro
compartilhado de fato, mas carente de uma regulação jurídica eficaz. Até o século XX,
praticamente as únicas matérias que preocupavam o Direito Internacional Público referiamse à paz, à guerra e à neutralidade, às fronteiras, às relações diplomáticas e consulares, ao
costume e aos tratados, às honras dos Estados e outras de restrito caráter público e
interestatal. O mais era campo específico do direito interno e de seus juízes que, na prática,
tinham poucas oportunidades de se preocupar com a ordem jurídica internacional. Esta
realidade muda, radicalmente, a partir das últimas décadas do século XX e encontramos,
então, um número muito grande de assuntos cujo âmbito de produção e repercussões são
internos e internacionais e exigem regras e instituições únicas para funcionar nos dois
campos. Tais regras não existem. O Direito Internacional Público, único sistema jurídico ao
qual hoje se apela para regular as relações internacionais mundiais, continua sendo útil para
seu tradicional campo de aplicação, porém não o é para os novos desafios.
No referido trabalho também levávamos em conta que, por outros motivos, embora
em seu próprio campo o Direito Internacional Público tenha perdido a eficácia operacional,
pois caíram, sem que fossem substituídos por outros, vários paradigmas o sustentavam: o
protagonismo exclusivo dos Estados no trato das relações internacionais; o atributo da
soberania como exclusiva base de justificativa para a legitimação do exercício do poder dos
Estados; a possibilidade da presença de um alto grau de forças, até armadas, para exigir
ordem sem colocar em perigo a felicidade da população, a existência dos Estados, as
vantagens da civilização e da vida no planeta; e, por último, o desaparecimento do
equilíbrio de poder multipolar como balança e controle político das relações internacionais,
sem que tenha sido substituído por um sistema de segurança coletiva operante e eficaz.
Também afirmávamos que alguns dos problemas que apresentam estes riscos para a
humanidade e que adquirem uma nova dimensão (a deterioração ambiental, a infração
maciça dos direitos fundamentais, o terrorismo e outras máfias, a produção e o comércio
desestabilizadores, etc.) poderão ser atendidos pelo Direito Internacional Privado, outros
pelo Direito Internacional Público, de certa forma também pelos direitos internos;
entretanto, isto não é suficiente. Para enfrentar com radicalismo e eficácia todos eles, para
poder superá-los e não apenas atenuá-los, é imprescindível a presença de uma vontade
política que supere as atuais e inadequadas concepções do exercício de comando ordenador
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justificado em nível internacional, sem renegar, inutilmente, o atributo da soberania e da
existência dos Estados. É necessário, também, que esta vontade política respalde a criação
de instituições com poderes especiais em nível geral mundial e que respondam a um
sistema jurídico – que também se deverá criar – eficaz para solucionar os problemas
citados, necessário para oferecer certeza e segurança e, acima de tudo, que não se
transforme em um instrumento de opressão de um ou mais Estados dominantes, mas que
esteja justificado por legitimação compartilhada de todos os Estados e, por meio deles, de
todos os povos que integram a humanidade. A tarefa realmente não é fácil, mas não é
impossível.
4. Necessidade de uma mudança para atender à nova situação
Essas mudanças da civilização, suas conseqüências nas relações internacionais e os
avanços da norma internacional em aspectos muito importantes (proscrição do uso da força,
cooperação, livre determinação dos povos, proteção internacional dos direitos e do
ambiente humanos, etc.) e uma perda paralela dos instrumentos que apoiavam a eficácia do
Direito Internacional Público, embora não garantissem sua justiça, provocaram a
desatenção do bem comum internacional, a proliferação do delito e o terrorismo sem
fronteiras, a corrupção, a pobreza, a fome, a doença, a alienação e a degradação de boa
parte da população da humanidade.
Um poeta popular argentino, autor de célebres letras de tango, Enrique Santos
Discepolo, em seu tango Cambalache, dizia na década de 1940: “O mundo foi e será uma
droga, eu já sei; em 510 e em 2000 também”; de minha parte, na qualidade de um velho
pensador, eu diria: O mundo pode ter sido perverso e cruel; portanto, ou muda seus velhos
modelos ou deixará de ser.
Para que a atual civilização sobreviva e não retroceda às épocas primitivas ou
desapareça, o posicionamento dos seres humanos neste mundo tem que mudar. É necessário
um real ajuste e este ocorrerá por um mesmo caminho, porém com duas chaves. O único
caminho é modificar a atual atitude espiritual e adotar outra mais positiva. As duas chaves
vêm pela política internacional e por um novo sistema jurídico internacional. A esta altura
da evolução torna-se ineludível a tomada de alguma decisão política internacional em nível
mundial que permita um eficaz e justificado controle destes novos riscos. Além disso, é
necessário que esta decisão política se proponha a criar um novo sistema jurídico
internacional adequado aos tempos e que disponha de uma estrutura de princípios e
organograma que permita aplicá-lo.
5. O problema do controle internacional do risco e do dano. A chave política
Para explanarmos sobre as vias políticas e jurídicas que é preciso percorrer para
enfrentar os novos riscos, tomaremos como exemplo simplificador um dos âmbitos e nos
referiremos ao risco ambiental; entretanto, as conclusões gerais podem estender-se a todos
os demais assuntos. Para enfrentar os novos problemas é necessária uma forte vontade
política internacional que crie instituições operantes em nível mundial e que as respalde
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para que funcionem a partir de um sistema jurídico internacional cujas estruturas e
princípios lhe permitam desenvolver-se na nova situação.
Não nos estenderemos sobre o atual vazio político, porque esta não é nossa
especialidade. Apenas destacaremos que os caminhos que o ser humano escolheu para
superar os problemas desta natureza são muito peculiares e inclusive paradoxais. Para dar
respaldo de autoridade a esta afirmação citaremos - em parte literalmente - Kant.
Em seu ensaio sobre “Idéia de uma história universal a partir do ponto de vista
cosmopolita”, publicado em 1784, Kant afirma que “... No homem... as disposições
originais, que se referem ao uso da razão, não se desenvolvem completamente no indivíduo,
mas na espécie...” (2º Princípio, p. 41). Afirma, em seguida, que custa muito ao ser humano
amadurecer e superar seu individualismo egoísta; necessita de inúmeros sofrimentos e do
transcurso de gerações para superar problemas; entretanto, como precisa viver em
sociedade, termina por acatar as regras de uma relação civilizada visto que “... o homem é
um animal que, ao viver entre outros da mesma espécie, sente necessidade de um senhor...”
(6º Princípio, p. 46 e 47). Depois de indicar as semelhanças entre a conduta dos seres
humanos e aquela dos grupos de seres humanos que estes integram, os Estados, acrescenta:
“... A mesma insociabilidade que obrigou os homens a unirem-se constitui, por sua vez, a
causa de que cada comunidade goze de uma liberdade desatada em suas relações exteriores,
isto é, em suas vinculações interestatais. Portanto, cada Estado deve esperar do outro o
mesmo mal que motivou e obrigou os homens individuais a entrarem em condição civil e
legal. A natureza empregou uma vez mais a incompatibilidade dos homens e inclusive das
grandes sociedades e corpos estatais desta classe de criaturas como modo de encontrar, num
inevitável antagonismo, uma condição de paz e segurança. Isto é, por meio das guerras e
dos preparativos excessivos e incessantes para elas, pela miséria que finalmente tem que
experimentar em seu interior cada Estado, embora em meio à paz, a natureza... com
devastações múltiplas, naufrágios e até com o esgotamento interior de suas forças, ...
impulsionará os Estados a fazer aquilo que a razão poderia dizer-lhes sem tantas
experiências negativas: batalhará para fazê-los sair da condição sem lei, ... para entrar em
uma liga de povos... isto é, neste poder unido e na decisão, segundo leis, da vontade
solidária. Por mais fantástica que possa ser esta idéia... constitui a saída inevitável... Isto é,
tem que obrigar que os Estados tomem a mesma decisão (por difícil que isto seja) a que
fora compelido o homem selvagem, com o mesmo desgosto de saber renunciar a uma brutal
liberdade e buscar paz e segurança dentro da constituição legal. De acordo com isto, todas
as guerras (desastres ecológicos etc., acrescentaríamos hoje) constituem outros tantos
ensaios que, certamente, não estão na intenção dos homens mas sim da natureza, para
produzir relações novas entre os Estados...” (7º Princípio, p. 48 e 49).
Concordamos plenamente com o Mestre de Könignsberg. Por natureza, o ser
humano é gregário e dispersivo, livre e racional. Custa a ele encontrar os caminhos
corretos. Foram necessárias muitas e cruéis guerras para que se assumisse a
responsabilidade política de proibir juridicamente o recurso à força nas relações
internacionais. Serão necessárias novas calamidades para incluir a proibição em um
contexto jurídico de segurança coletiva mais efetivo e funcional que o Direito Internacional
Público.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, entretanto, em relação ao controle de outros
riscos - aqueles que afetam o ambiente humano - podemos pensar que não está muito
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distante o momento em que os povos, seus governos e o mundo amadureçam a consciência
política da necessidade de um comando ordenador justificado e efetivo em nível mundial
para prevenir, evitar, controlar ou, então, reparar ou castigar a ocorrência destes riscos
quando transcendem fronteiras. Pensamos assim porque os fatos, mais uma vez, obrigarão o
gênero humano a antepor a razão a seus desejos, quando seus impulsos egoístas e perigosos
colocarem em risco sua existência ou tornem intolerável e desgraçada a vida no planeta.
As desordens do clima e das entranhas da terra como conseqüência das agressões
ambientais; a incerteza angustiante de um terrorismo perverso que repete seus 11 de
setembro, sem que ninguém saiba contra o quê, contra quem nem o porquê; a pobreza e a
fome de muitos que cada vez mais dificulta ou impede desfrutar de suas riquezas aos
poucos que as acumulam e outros tantos fatos semelhantes que os meios de comunicação
nos mostram diariamente vão levando as sociedades, por meio da experiência de que nos
fala Kant, a adotar decisões políticas internacionais que permitam um controle supremo,
porém justificado que canalize as novas relações e riscos da atual civilização.
Como se chegará a esta decisão? Eu já disse que não é problema meu a opção
política adequada, visto que este é um assunto dos estudiosos das Ciências Políticas e,
certamente, Luis Barrios poderá esclarecer-nos sobre o ponto. Passemos, pois, para nosso
assunto.
6. A chave jurídica do controle internacional do risco e seus danos
Um problema que devo assumir totalmente é o que se refere ao fato de encontrar um
instrumento jurídico internacional adequado ao controle e reparação destes novos riscos
para com ele poder dar uma satisfação aos seres humanos individuais que se vêem afetados
por eles e não somente aos Estados a que estes pertencem. Nos trabalhos anteriores que
mencionei, formulamos a possibilidade de alguns caminhos que podem ser adequados para
superar a atual estagnação e a estes eu me remeto. Tampouco esta é uma preocupação
presente à qual eu dedique este trabalho. Então, o que eu procuro? Procuro remover um
prévio obstáculo que a todos atrapalha e que não permite avançar. Explicar de uma vez por
todas que enquanto as soluções jurídicas internacionais insistem com as estruturas do
Direito Internacional Público, que atualmente é o único sistema disponível em nível
mundial, nenhum destes novos riscos aos quais nossa civilização nos submete poderá ser
tratado adequadamente nem mesmo se poderá pretender um mínimo de segurança. A
estrutura do Direito Internacional Público foi pensada para uma distribuição internacional
de competências nitidamente dual: assuntos que tratavam de relações entre Estados e que só
afetavam aos mesmos - dos quais se ocupava o Direito Internacional Público - e assuntos
que tratavam de relações em que participavam os indivíduos e a eles afetavam diretamente dos quais se ocupavam os direitos internos. Com relação aos novos desafios, os dois
sistemas podem ajudar em seu ordenamento, porém nenhum deles - sozinhos ou
combinados - é suficiente e novas estruturas são necessárias.
Para atender aos novos problemas que nos ocupam, as fronteiras tornam inoperantes
ou pouco práticas as medidas adotadas a partir dos sistemas jurídicos internos.
No contexto das relações internacionais, os únicos sistemas disponíveis para regular
os assuntos transfronteiriços são o Direito Internacional Público para as coisas que
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interessam às coletividades dos povos, agrupadas em Estados, e o Direito Internacional
Privado para atender aos âmbitos de natureza privada que interessam a duas ou mais
jurisdições.
O Direito Internacional Privado, para funcionar corretamente, estabelecendo
soluções comuns a diversos Estados ou coordenando seus acordos mútuos, precisa das
estruturas do Direito Internacional Público para tornar efetivas suas decisões. No contexto
deste sistema é que se estabelecem os acordos para aplicar soluções comuns, aceitar
determinada lei ou jurisdição ou criar e organizar os instrumentos de cooperação judicial.
Enquanto os Estados estiverem dispostos a cumprir seus compromissos de Direito
Internacional Público, que enquadra as soluções do Direito Internacional Privado, não
haverá problemas. Entretanto, se um Estado não honrar seus acordos, (recusa uma lei ou
jurisdição pactuada, não executa uma sentença estrangeira, não extradita um delinqüente,
dificulta os procedimentos da prova estrangeira, etc.), a única forma de tornar efetivo o
direito é recorrendo às possibilidades que o Direito Internacional Público oferece.
Por isso deve-se analisar se este sistema é adequado ou não para controlar os novos
riscos em todos os âmbitos, administrá-los, equilibrar seus efeitos negativos com outras
vantagens que se apresentem, regulamentar para evitá-los, se for possível, ou reduzir seus
efeitos prejudiciais, indenizar as vítimas e castigar os responsáveis.
Naquelas situações em que o Estado envolvido se negue a colaborar em relação aos
efeitos mencionados, o Direito Internacional Público, em face de sua estrutura, não tem
como obrigá-lo a mudar de atitude nem tornar executórias as decisões do Direito
Internacional Privado. Apenas poderá castigar o Estado infrator em seu conjunto, como
coletividade e, mesmo assim, em determinados casos. A não ser que os Estados envolvidos
estejam dispostos a cooperar, não se poderá executar coercitivamente a decisão do juiz ou
árbitro internacional nem recompor coercitivamente a situação de fato ao estado em que
deva permanecer, nem ressarcir as vítimas individuais da violação à norma e nem castigar
os seres humanos ou as instituições responsáveis pelo dano. Ao contrário, poder-se-á
submeter o Estado infrator a julgamento, estabelecer uma sentença ou castigá-lo.
Entretanto, não se poderá ir, além disso. Vejamos por que.
O Direito Internacional Público é um sistema jurídico com estruturas de
coordenação que, atendendo à realidade das coisas, por definição impede a atuação
processual direta dos seres humanos individuais, sem prejuízo de que o sistema os ampare
no contexto de suas coletividades estatais.
Desde Westphalia até hoje (Carta das Nações Unidas, artigo 2, inciso 1), o Direito
Internacional Público funda-se no Princípio da Igualdade Soberana dos Estados e o
corolário imediato deste princípio é o Princípio da Não-Intervenção nos Assuntos Internos
dos Estados.
Uma primeira conseqüência destes princípios é que toda jurisdição no Direito
Internacional Público, seja judicial ou arbitral, é sempre voluntária. Não se dispõe de uma
jurisdição obrigatória para os Estados; e quando não há juiz diante do qual recorrer, a
situação em que se encontram os sujeitos poderá ser o estado de natureza ou civilizado,
porém sempre abre as portas ao estado de guerra ou, pelo menos, ao de oposições muito
duras e prejudiciais, se é que a guerra esteja proibida. A única obrigação real e cuja
violação no Direito Internacional Público atual não somente tem um procedimento de
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declaração (dizer o direito) como também instrumentos de castigo (executar o direito), é a
de não recorrer ao uso ou à ameaça de uso da força nas relações internacionais para
solucionar conflitos dos Estados. Fora desta obrigação, os Estados podem resolver suas
diferenças agindo de boa-fé, buscando a solução destas diferenças por meios políticodiplomáticos, submetendo-as ao juízo de um terceiro imparcial ou, então, podem deixar que
o problema continue, sem ocupar-se dele. Esta não era uma solução ruim para os antigos
riscos de um mundo dual, com clara separação entre os assuntos da jurisdição doméstica e
da internacional. No entanto, isto mudou. Ocorre a alguém que esta continue sendo uma
proposta racional e adequada para obrigar um Estado a não permitir a contaminação ou se
quer prevenir e evitar o terrorismo ou as máfias internacionais ou se deseja um efetivo
sistema dos Direitos Humanos Fundamentais?
Entretanto, mudemos de perspectiva e coloquemo-nos em uma situação melhor. Os
Estados envolvidos celebraram tratados que os obrigam e aceitaram uma determinada
jurisdição judicial permanente para o caso ou negociaram a constituição de um tribunal
arbitral para submeter suas diferenças. Nestas hipóteses e de acordo com os Princípios
estruturais apontados, o contexto do Direito Internacional Público pode permitir que um
Estado seja julgado e condenado, porque em determinadas circunstâncias viola os direitos
fundamentais de seus cidadãos e de outros que ali residem; também que seja julgado e
condenado um Estado que produz sem respeitar as regras internacionais de proteção
ambiental; poder-se-á julgar e condenar um Estado que prejudique o comércio ou a
economia mundial por sua concorrência desleal e outras práticas de má-fé. O que o Direito
Internacional Público e os tribunais que ele cria - todos eles de jurisdição voluntária – não
pode é executar a sentença e fazer cumprir os mandatos quando isto deve ocorrer dentro do
Estado infrator ou de outro qualquer e estes não estão dispostos a fazê-lo. Pelo que já
dissemos antes, aí se detém à estrutura do Direito Internacional Público.
A única coisa que se poderá fazer dentro deste sistema é castigar em âmbito
internacional o Estado infrator por não cumprir sua obrigação internacional; entretanto, não
se poderá executar coercitivamente a sentença no âmbito de qualquer Estado, sem que seja
violado o próprio Direito Internacional Público que a impõe. Qual poderia ser o castigo
para o Estado que desconhece suas obrigações? O mesmo se imporá pela via de tornar
efetiva a responsabilidade internacional do Estado por seu não-cumprimento. Se é possível
impor sanções políticas econômicas, poder-se-á também interromper as relações ou imporlhe outro tipo de punições (medidas não-amistosas porém legítimas). Nos casos mais graves
seria possível chegar, por meio dos princípios de Legítima Defesa e Reciprocidade, a
aplicar represálias, isto é, os Estados prejudicados estariam autorizados a impor ao infrator
as mesmas medidas violatórias do direito internacional que foram violadas por ele. Estas
são as únicas opções possíveis; entretanto, não são suficientes nem satisfatórias. Para
enfrentar os novos riscos, produto de maior interdependência de nossas sociedades - que
alguns gostam de chamar de globalização - torna-se necessário poder recompor a situação
juridicamente agredida e fazer que sejam reparados os danos produzidos pelo infrator. As
estruturas do Direito Internacional Público não permitem estas formas de executar as
sentenças ou os laudos internacionais. Será necessário conformar-se com um simples
castigo econômico (gravames impostos ao Estado infrator) ou com represálias que podem
ter algum efeito no caso de violações de obrigações de natureza política, diplomática,
econômica ou comercial. Portanto, nada mais. Ou então, pode-se pensar: se o Estado A
desconhece os direitos fundamentais dos estrangeiros, os demais Estados estarão
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legitimados a infringir os direitos dos cidadãos do Estado A? Se o Estado B tem uma
indústria contaminadora com conseqüências transfronteiriças, os demais Estados devem
partir para a represália e fazer o mesmo em reciprocidade? Tudo isto traz por si mesmo a
resposta negativa.
Se deseja um sistema jurisdicional internacional que julgue e faça executar a
sentença nos âmbitos de competência, tais como a proteção dos Direitos Humanos
Fundamentais e do ambiente humano; a manutenção da paz e o castigo dos crimes de
guerra; a luta contra o terrorismo e outros delitos que transpõem fronteiras (pirataria,
narcotráfico, abusos sexuais, corrupção, fraudes econômicas, práticas comerciais e
industriais injustas e abusivas, etc.) e consideramos que isto é imprescindível, deve-se criar
esta jurisdição internacional, entretanto, fora do contexto do Direito Internacional Público,
que é um sistema puro de coordenação, e também fora dos sistemas jurídicos internos, que
são sistemas quase puros de subordinação, o que acaba não sendo adequado; e localizar tal
jurisdição no contexto de um novo sistema internacional, com estruturas mistas e
equilibradas de coordenação e subordinação, que permitam atender às novas necessidades
sem afetar a soberania e a independência dos Estados.
Por último, porém mais importante de se entender, é que não estamos dizendo que a
soberania dos Estados impede que se possam adotar medidas nestas situações. Muito menos
estamos dizendo que, em tais casos, não devam castigar - e fortemente - os infratores.
Estamos dizendo que devem ser castigados todos os infratores e não apenas o Estado como
coletividade, assim como a este e aos particulares a que correspondam; também estamos
dizendo que se deve repor a situação ao estado de sanidade e justiça que é adequado; que se
deve ressarcir não somente os Estados prejudicados, mas também os particulares que o
foram; e que também se deve castigar tanto o Estado infrator como as pessoas, empresas,
grupos ou instituições que dentro dele violaram as regras. Para adotar estas últimas
medidas, graças a sua estrutura de sistema de coordenação – que é de princípio – o Direito
Internacional Público não está tecnicamente adequado. Este sistema, naquilo que
erroneamente se insiste, tampouco é o único apropriado para regular relações
internacionais. Com alcance geral e mundial, atualmente, é o único que existe, porém, a
partir dele, podem-se criar outros sistemas jurídicos internacionais com alcance mundial
que permitam, em determinados âmbitos de competência previamente determinados, não
somente dizer o direito, mas também executar a decisão em qualquer âmbito do mundo
regrado, integrado por todos os Estados que querem conviver, gozar das vantagens das
relações e que não se isolem, absolutamente, de todos os demais, coisa que na prática é
impossível. Ainda que unicamente com alcance regional, sistemas jurídicos que regulam
um conjunto determinado de relações entre Estados e que têm este amplo alcance estão
funcionando satisfatoriamente já faz meio século. Se quer avançar até o Estado civilizado
de que falava Kant, devem ser assumidas as realidades, adotar as decisões políticas
pertinentes, criar as instituições adequadas e regular tudo isto com um sistema jurídico
internacional cujas estruturas e princípio o tornem adequado. Pois não são para todos os
problemas, ainda que sejam para muitos, as estruturas e princípio do Direito Internacional
Público.
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CAPÍTULO 5 PARA UMA PROTEÇÃO DO LANÇADOR DE ALERTA
Christine Noiville1
Há muito tempo, nossas sociedades se propuseram como tarefa prevenir os riscos,
evitar da maneira mais antecipada possível ocorrências de perigos, antes de procurar ex post
os meios de remediá-los2.
Nessa perspectiva, a idéia de convidar todos aqueles que têm conhecimento de uma
ameaça de perigo a assinalar, a alertar, se impôs naturalmente. Assim, o alerta tornou-se um
elemento das políticas de prevenção de todos os tipos de riscos reunidos.
No direito francês, basta evocar as disposições convidando, umas o comissário às
contas para assinalar os indícios de falência, as outras o assalariado para denunciar o assédio
moral cujo sofre um colega3 ou o grave e iminente perigo ao qual ele expõe sua vida e sua
saúde. Sobretudo, são as áreas do meio ambiente e da saúde que estão repletas de dispositivos
de alerta, da obrigação imposta ao médico, apesar do segredo profissional, de assinalar certas
ameaças (sevícias a menores, doenças contagiosas…). E sabe-se que estas disposições se
inscrevem doravante nos dispositivos bem mais vastos, sempre aperfeiçoados pelos Estados.
Tratando-se do direito francês – lei de segurança sanitária, lei de saúde pública4 -, do direito
comunitário - decisão 2119/1998/CE do Parlamento e do Conselho Europeu5 - ou do direito
internacional – regulamento sanitário internacional6 - o acontecimento regular de novas
ameaças (SRAS, canículas, gripe aviária) e o desafio social e político crescente da segurança,
fazem mais do que nunca do reforço dos dispositivos de alerta uma prioridade7.
Entretanto, uma constatação se impõe: por mais que elas sejam numerosas e diversas,
estas disposições relativas ao alerta apresentam uma verdadeira fraqueza estrutural, ou seja, a
prevenção dos riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Pois tal como é concebido hoje pelo
direito positivo, o alerta se apresenta ou como um dever (o médico DEVE alertar suas
autoridades de tutela, obrigação, aliás, sancionada penalmente), ou como um direito
1

Diretora do Centro das Ciências e das Técnicas da Faculdade de Direito da Universidade de Paris I, PanthéonSorbonne.
2
A expressão “lanceur d’alerte” não tem correspondente em português. Alias, mesmo em francês é uma
expressão nova. Significa a pessoa que alerta a população ou as autoridades públicas sobre determinado risco.
Não vimos problema em manter a nova expressão.
3
V. o artigo L 122-46, do Código do trabalho, que prevê a proteção do assalariado que denunciou um assédio. A
denúncia é uma obrigação que também é prevista pelo dispositivo legal das empresas privadas, como a obrigação
de denunciar os casos de violências a menores e mulheres grávidas ou, ainda, os casos de lavagem de dinheiro
em certas profissões (tabeliões, banqueiro, gerentes de cassino, leiloeiro).
4
Ver lei de 1º de julho de 1998, ver também relativa à política de saúde pública, de 9 de agosto de 2004, Título
III: “Modernização do sistema de vigilância, de alerta e de gestão das situações de urgência sanitária”. A lei de
saúde pública específica: as missões do Instituto de Vigilância Sanitária (InVS); as fontes e as modalidades de
transmissão das informações necessárias ao exercício destas missões; as fontes e as modalidades de sinalização
das ameaças sanitárias; o acesso aos dados e ao material biológico em caso de ameaça. A lei define um sistema
de alerta em dois níveis: o nível periférico representado pelos serviços do Estado nos distritos; o nível central
representado pelo Instituto de Vigilância Sanitária.
5
Por esta decisão, os Estados se engajam a informar imediatamente o conjunto dos Estados-Membros e a
Comissão Européia do acontecimento de certas doenças infecciosas representando uma ameaça para a saúde
pública, assim como medidas tomadas para contê-las.
6
Em função desta norma sanitária internacional (RSI), os Estados-Membros da Organização mundial da saúde
(OMS) (entre os quais a França) deverão engajar-se a não mais notificar uma lista limitada de doenças, mas
“todo evento de saúde pública podendo propiciar um impacto internacional”. Este regulamento, que será
acompanhado de um algoritmo de ajuda à decisão, deveria ser adotado em 2005.
7
Instituto de Vigilância Sanitária. L’alerte sanitaire en France, principes et organisation, princípios e
organização, maio de 2005.
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relacionado à existência de um perigo individual (o assalariado PODE alertar sobre um perigo
que ameaça sua própria pessoa ou um colega de trabalho).
Surge daí a questão: em que medida o pesquisador, o médico, o empregado que, na
ocasião de uma pesquisa, na conclusão de observações empíricas ou no âmbito de seu
emprego, dispõe de uma informação que ele considera essencial do ponto de vista da saúde
pública ou do meio ambiente, está autorizado a alertar a autoridade pública a respeito? Em
primeira instância, esta pergunta parece encontrar uma resposta evidente na liberdade de
expressão. Deste direito do homem, os juízes do Tribunal europeu dos direitos do homem
deduziram de fato uma conseqüência ao mesmo tempo banal e essencial: a liberdade de
expressão “vale não somente pelas ‘informações’ ou ‘idéias’ recebidas com favor ou
consideradas inofensivas ou indiferentes, mas também aquelas que ferem, chocam ou
preocupam o Estado ou uma fração qualquer da população” 8. É, aliás, a razão histórica dos
direitos do homem. Eles são proclamados para proteger os indivíduos dos poderes
estabelecidos. Da mesma forma cada um pode, teoricamente, revelar uma suspeita de risco,
mesmo se outros – empregador, administração, etc. – preferem abafá-la, por prudência
científica ou por um interesse econômico.
I. Limites da liberdade de expressão
Sustentar que o princípio da liberdade de expressão não está à altura do que está em
jogo não seria uma precipitação? Não é precisamente no fundamento da liberdade de
expressão, até aqui, amplamente, restrita às questões políticas, religiosas ou sindicais, que
uma série de julgamentos e pareceres recentes deu razão a lançadores de alerta? Num caso do
Túnel sob o canal da Mancha, o Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur mer enunciava
assim que ao olhar da liberdade de expressão, não parecia “repreensível evocar os riscos
(relacionados à concepção do túnel) e de destacar os fatores suscetíveis de agravá-los”9. Da
mesma maneira, num caso do Hertel, a Corte Européia de Direitos Humanos julgou que um
cientista podia, livremente, expressar-se a respeito dos perigos dos fornos de micro-ondas
para a saúde10. Mais recentemente ainda, vários membros do sindicato francês de apicultura
foram acusados por denunciar publicamente os riscos da utilização do inseticida Gaucho
produzido pela empresa Bayer (mais tarde voltaremos a comentar este caso) 11.
Restringir-se a esta constatação seria, todavia, demonstrar uma visão muito limitada
sobre os fatos. Pois estes casos põem em jogo um indivíduo – jornalista, pesquisador
independente, sindicalista – livre de qualquer ligação de subordinação hierárquica, de
qualquer poder de direção do empregador sobre o assalariado, por exemplo, que dá seu ponto
de vista em termos moderados. A este respeito, estes casos são pouco representativos das
dificuldades as quais a grande maioria dos lançadores de alerta se chocam, na prática, a maior
parte condenada por abuso da liberdade de expressão, e isto por duas razões:
- Em primeiro lugar: o lançador de alerta terá apresentado o risco de maneira
exagerada, em termos excessivos, e mesmo injuriosos (“sistema mafioso”, “inércia culposa
dos poderes públicos”, etc.), realidade que é resultante de uma engrenagem que é importante
compreender e que se pode esquematizar da seguinte maneira: o lançador de alerta tinha
antecipadamente alertado no seio da empresa ou suas autoridades de tutela, mas em vão; que
8

Corte Européia de Direitos Humanos, 7 de dezembro de 1976, Handyside c. Royaume-Uni, Série A., n° 24; F.
Sudre (org.). Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, PUF, 2003, p. 62. V.
também Corte Européia de Direitos Humanos, 29 de fevereiro de 2000, Fuentes Bobo/Etat espagnol.
9
Tribunal de Grande Instance Boulogne-sur-Mer, Société Eurotunnel contre R. Bell et Editions du Seuil, 12 août
1998.
10
Corte Européia de Direitos Humanos, Hertel contre Suisse, 25 août 1998.
11
Cf. infra.
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o alerta tenha se perdido nas sinuosidades da administração ou que ele tenha sido
voluntariamente abafado12, ele foi desqualificado. O que o leva a desenvolver um sentimento
de complô que o conduz a passar a informação ao público, de maneira mais ou menos hábil. É
o aspecto patológico do alerta.
- Em segundo lugar: mesmo que suas palavras sejam medidas, o lançador de alerta
poderá infringir uma obrigação que devia conduzi-lo a se calar, que se trate de uma obrigação
de origem contratual – cláusula de confidencialidade ou de atribuição de propriedade dos
resultados inscrita em um contrato de pesquisa – ou de origem legal – pensamos, é claro, na
obrigação de reserva, a qual obriga o assalariado de direito privado ou o funcionário a não
prejudicar o interesse de sua empresa ou de seu serviço. Assim, por exemplo, salvo se ele
pretende divulgar um delito de seu conhecimento (neste caso ele deve alertar o Procurador da
república - art. 40, Código de Processo Penal), a obrigação de reserva leva o funcionário a
manter o alerta na via hierárquica13.
A jurisprudência francesa e estrangeira está assim repleta de decisões condenando os
lançadores de alerta por abuso de sua liberdade de expressão. Nós nos limitaremos a um único
exemplo francês recente e emblemático, o do caso Bathelier. Neste caso específico, Bathelier,
Diretor do Centro da Companhia de Eletricidade EDF-GDF, em Loir et Cher, se preocupa
desde o fim dos anos 90 da capacidade de sua empresa de proceder, simultaneamente, a uma
redução de despesas e à manutenção preventiva e reparadora da rede elétrica. Melhor, ele
questiona a capacidade da EDF em garantir suas missões de serviço público: defeitos de poda,
não respeito dos regulamentos técnicos, importante sensibilidade da rede aos eventos
climáticos, lhe parecem constituir dados engendrando graves perigos para a segurança. Um
estudo científico e técnico comandado pela EDF vem, rapidamente, confirmar esta situação.
Ora, não somente Bathelier se choca a um fim de não recebimento, mas ele recebe,
rapidamente, ameaças de seus superiores, que tentam dissuadi-lo de estabelecer o estado das
dificuldades. Em uma última tentativa desesperada, ele mandou uma carta de alerta ao
governador, na qual ele denuncia “que o estado deplorável das redes elétricas engendrou
graves perigos para a segurança dos bens e das pessoas” e o caráter inaceitável deste risco em
uma época em que “é notório que a tarifa de encaminhamento da eletricidade é superestimada
em relação às despesas realmente expostas pela (EDF)”. As conseqüências são iminentes. Ele
é forçado a se aposentar por falta grave.
O Conselho do Tribunal do Trabalho de Blois14, em seguida o Tribunal de Orléans,
acionado em apelação15, rejeitam a qualificação de falta grave “levando em conta o contexto
muito problemático”16, mas confirmam o abuso da liberdade de expressão. Certamente, eles

12

Os lançadores de alerta dizem que se chocam com “abafadores de alertas”, e mesmo a uma colusão entre o
Estado e alguns interesses econômicos. Decorre disto o recurso a estratégias mais ou menos pensadas, mais ou
menos hábeis (paranóia, sentimento de complô…).
13
“Os funcionários devem demonstrar discrição profissional para todos os fatos, informações ou documentos que
têm conhecimento no exercício ou na ocasião do exercício de suas funções” (art. 26, da lei de 13 de julho de
1983). Além disto, a liberdade de expressão é também limitada pela obrigação de reserva que impõe aos
funcionários, fora de seu serviço, de se expressar com certa moderação e de evitar qualquer expressão excessiva
ou exagerada de opiniões e de críticas injuriosas ou materialmente inexatas. Para os funcionários, é sempre
preciso apartar os professores e os pesquisadores que « gozam de uma plena independência e de uma total
liberdade de expressão ao exercer suas funções de ensino e nas suas atividades de pesquisa, sob as reservas que
lhes impõem, conforme as tradições universitárias e as disposições da presente lei, os princípios de tolerância e
de objetividade » (art. 57, da lei de 26 de janeiro de 1984).
14
CPH Blois, 15 de outubro de 2004.
15
Cour d’Appel d’Orléans, Chambre Social, 19 de julho de 2005.
16
CPH: Certamente isto não justificava um licenciamento por falta grave; certamente isto também não tornava
impossível a permanência de Bathelier na empresa; Cour d’Appel d’Orléans “o Tribunal pode compreender a
reação de um diretor de distrito “desesperado” que alerta o Governador (…) sobre os riscos corridos, já que as
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constatam um após o outro que Bathelier alertou várias vezes seus superiores sem sucesso.
Certamente ainda, a exposição ao perigo de outrem pela violação de uma obrigação particular
de segurança e de prudência é repreendida pelos art. 113-1 e segts., do Código Penal; ora
Bathelier, em sua qualidade de diretor dos serviços para o Loir et Cher, estava na sua
obrigação de garantir a segurança e de proteger a saúde dos assalariados trabalhando sob sua
responsabilidade. Era, portanto, possível de “compreender a reação de um diretor de distrito
“desesperado” que alerta o governador (…) sobre os riscos corridos, já que as notificações à
sua própria hierarquia não obtiveram resultado” 17.
Todavia, o abuso é constatado a partir do momento em que Bathelier, engajado a uma
“obrigação particular de reserva e de discrição”, mandou ao governador, sem cópia aos
dirigentes da EDF, um correio crítico, contendo críticas denegridoras – “as Erínias de um
sistema insidioso”, a tarifa “notoriamente superestimada”, “os elementos pérfidos” - e
acusações nominativas. Ora, se “Um dirigente está no seu direito de dar a sua opinião e de
emitir críticas quanto às decisões de seus superiores”, lhe cabe formulá-las com moderação
tanto na forma como no seu conteúdo e no único interesse da empresa evitando prejudicar
seu bom funcionamento. O art. L 120-2, Código do Trabalho(que protege a liberdade de
expressão, mas proporcionada ao objetivo fixado), não foi, portanto, respeitado.
Eis, portanto, uma decisão que se escreve na tendência jurisprudencial clássica18 e que,
precisamente, ilustra, completamente, o limite do direito comum da liberdade de expressão.
Pois se esta liberdade abarca certamente um direito de crítica, é na condição que ele seja
propiciado em um objetivo fixado e que a empresa não sofra efeitos nocivos. Ora, se é o caso
enquanto o conflito permanece dentro da instituição, geralmente não é mais o caso quando é
levado ao público em termos muito críticos. Pouco importa que seja o resultado da ausência
ou do fracasso dos procedimentos internos de alerta; pouco importa que a crítica diga respeito
à defesa de um interesse geral; o abuso foi efetuado. E suspeitamos que ele o seja tanto mais
quando o risco denunciado for incerto.
Decorre disto, a necessidade de refletir a uma proteção especial do lançador de alerta.
II. O desafio de uma proteção especial do lançador de alerta
Duas grandes séries de razões correlacionadas, mesmo que de naturezas diferentes, me
parecem conferir uma legitimidade a tal projeto.
1. Primeiro, nas áreas que nos interessam aqui, a do meio ambiente e a da saúde, dois
elementos convergem para esta mesma exigência.
Ela é, inicialmente, o conjunto lógico do princípio de precaução, do qual se
sabe que ele difunde, por meio do direito ambiental e sanitário; a que ele obriga de fato? A
preocupar-se dos riscos de maneira mais precoce que no passado e, portanto, a atribuir aos
sinais precoces uma atenção particular. Ora, é precisamente nesta perspectiva que se inscreve
o lançador de alerta.
A proteção do lançador de alerta é um complemento não menos lógico da
exigência de transparência, que estrutura, doravante, estes dois mesmos ramos do direito e
que se assinala de duas maneiras. De um lado, por uma crescente permeabilidade das áreas do
meio ambiente e da saúde aos princípios da democracia: debate, controvérsia, contraditório,
notificações a sua própria hierarquia não obtiveram resultado”. Portanto não se trata de uma falta grave,
“levando em conta o contexto muito problemático”.
17
Cour d’Appel d’Orléans.
18
Pois os tribunais reconhecem ao assalariado de alto nível uma liberdade de crítica da estratégia geral da
empresa, dentro como fora desta última, salvo em caso de abuso.
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tornam-se palavras chaves neste campo. Por outro lado e mais concretamente, a exigência de
transparência se assinala por um movimento de reforço contínuo do direito à informação das
populações sobre os riscos, informação tornada legítima não somente em um plano individual
– é o direito de saber a quais riscos estão expostos, para eventualmente melhor escapar deles –
mas também num plano coletivo – basta percorrer a Convenção de Aarhus ou de seguir os
debates em curso sobre a necessária redução do campo da confidencialidade19 para
compreender a que ponto a transparência é concebida como ferramenta necessária à
progressão do direito do meio ambiente e do direito da saúde20.
Precaução, de um lado, transparência, do outro. Constatar-se-á, aliás, com interesse a
emergência de algumas jurisprudências ainda isoladas, mas que, para proteger o lançador de
alerta, se baseiam em dois pólos.
Tal é, inicialmente, a situação do caso Cicolella21. Neste caso particular, um
engenheiro trabalhava na toxicidade dos éteres de glicol por conta do Institut National de
Recherche et Sécurité (INRS), organismo encarregado da avaliação de alguns riscos
incorridos no quadro profissional. A periculosidade dos éteres de glicol sendo evidente para o
engenheiro, mas controverso no mundo científico, um conflito se iniciou com o INRS, quanto
à maneira de conduzir a pesquisa e de divulgar seus resultados. O conflito terminou com uma
demissão por insubordinação grave e reiterada. Ora, no seu parecer de 17 de junho de 1998, o
Tribunal de apelação de Nancy afirma que o recuso de obediência de um executivo em
desacordo com sua direção sobre a maneira de tratar a avaliação de um risco para a saúde
pública, não constitui uma causa real e séria de demissão. Ele coloca o princípio, confirmado
em 11 de outubro de 200022 pelo Tribunal de cassação, do “respeito à independência devida
aos profissionais da saúde no trabalho”, reconhecendo, assim, a especificidade das relações de
trabalho na área da pesquisa científica em geral, da pesquisa sobre as questões de saúde
pública em particular.
Mais explícitas, citemos também as decisões Túnel sob a Mancha ou Hertel já
evocadas. Reiteremos por exemplo, que se a tese dos perigos do forno de micro-ondas é fonte
de muita controvérsia, ela tem mesmo assim seu lugar no debate público, pois em uma área de
interesse geral em que a certeza é improvável, seria excessivo limitar a liberdade de expressão
à exposição de teses dominantes. É dizer se o juiz se conscientiza, aqui, da necessidade de
acabar com a cultura do consenso científico, de favorecer a expressão dos conflitos, e
fragilizar a lei do silêncio, em benefício do debate contraditório, tudo isto para garantir a
efetividade do direito do meio ambiente e da saúde, cujo estabelecimento depende da
vigilância e da cooperação dos indivíduos em contato com os riscos.

19

Ver a visão norte-americana da FDA, sobre medicamentos em função do Viox.
Convenção sobre o acesso à informação, a participação do público ao processo de decisão e o acesso à justiça
na área do meio ambiente. Cf. o preâmbulo: “Reconhecendo igualmente que cada um tem o direito de viver em
um meio ambiente próprio a garantir sua saúde e seu bem estar e o dever, tanto individual como em associação
com outros, de proteger e melhorar o meio ambiente no interesse das gerações presentes e futuras. Considerando
que a fim de poder fazer valer este direito e de cumprir com este dever, os cidadãos devem ter acesso à
informação, devem estar habilitados a participar do processo de decisão e ter acesso à justiça em matéria de meio
ambiente, estando de acordo que eles podem ter a necessidade de uma assistência para exercer seus direitos,
Reconhecendo que, na área do meio ambiente, o melhor acesso à informação e uma maior participação do
público ao processo de decisão permitem tomar melhores decisões e aplicá-las de maneira mais eficiente,
contribuem a sensibilizar o público dos problemas do meio ambiente, possibilitando-lhe de expressar suas
preocupações e ajudam as autoridades públicas a levá-las efetivamente em conta, Procurando, assim, favorecer o
respeito do princípio da obrigação de rendição e a transparência do processo de decisão e garantir um maior
apoio do público nas decisões tomadas na área do meio ambiente”.
21
M. -A. Hermitte et M. Torre-Schaub, Santé publique et droit du travail - La protection du lanceur d’alerte en
droit français, 2000, http://sciencescitoyennes.org/.
22
Cass.soc., 11 de outubro de 2000 n° 3716, recurso n° 98-45.276.
20
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Mas neste sentido, são, sobretudo, dois recentes julgamentos dos Tribunal de Grande
Instance de Troyes23 e de Mende24 os mais emblemáticos. Eles rejeitam o pedido de
condenação difamação culposa solicitado pela sociedade Bayer Cropscience contra
sindicalistas da apicultura que tinham publicamente questionado a segurança do inseticida
Gaucho para as abelhas, salientando que o fato para um dirigente sindical profissional,
confrontado a uma ameaça de grande amplitude pesando sob a atividade da qual ele é
encarregado de defender os interesses… não poderia ter um caráter culposo. O julgamento do
Tribunal de Grande Instance de Troyes enuncia assim: “(a) responsabilidade (do sindicalista),
quando ele é levado a se expressar publicamente sobre o produto em causa, deve ser
apreciado levando em conta exigências de sua função que podem obrigar-lhe a alertar não
somente os aderentes de sua organização sindical, mas igualmente os poderes públicos e a
opinião a respeito de eventuais perigos… Trata-se, portanto, de alertas, ao mesmo tempo
informativos em direção da opinião pública e informativos em direção dos poderes públicos,
destinados a provocar o engajamento de medidas de natureza a pôr um fim a este fenômeno
catastrófico”. “O fato, para um dirigente sindical profissional que enfrenta uma ameaça de
grande amplitude pesando sobre a atividade da qual ele é encarregado de defender os
interesses, de informar os poderes públicos e a opinião pelo meio de órgãos de mídia impressa
e de denunciar o produto que lhe parece estar em causa, não teria um caráter culposo a partir
do momento que, como neste caso específico, esta denúncia não é motivada manifestamente
por uma intenção de prejudicar a empresa (…), que as incertezas no plano cientifico não
permitem excluir a incidência do produto em causa, (…) que a severidade das palavras
censuradas corresponde à gravidade do fenômeno observado (…e que Vedrenne) enfrentava
uma inércia dos poderes públicos” 25.
Que nos encaminhemos assim aos poucos a uma justificação mais sólida do alerta não
é, todavia, suficiente para superar as dificuldades evocadas anteriormente. Notar-se-á,
particularmente, que o juiz justifica – ao menos parcialmente – a liberdade de expressão, ora
pelo estatuto do lançador de alerta (um sindicalista encarregado de garantir a defesa dos
interesses de uma profissão26), ora pelo “espírito de estrita controvérsia científica” no qual ele
se inscreve. Ora, na prática, o alerta remete, geralmente, além do quadro clássico da
controvérsia científica. Conseqüentemente, numerosos países estrangeiros escolhem de
estabelecer ex nihilo uma proteção específica.
2. Ora, esta escolha reforça somente a legitimidade e a necessidade de tal proteção. É a
segunda razão que conduz a pensar nisto.

23

Tribunal de Grande Instance Troyes, 10 de março de 2004, SA Bayer / Yves Vedrenne, SNA; FNSEA, RG n°
01/01621.
24
No mesmo sentido, Tribunal de Grande Instance Mende, 21 de abril de 2004, SA Bayer / Henri Clément, RG
n° 01/00235.
25
Tribunal de Grande Instance Mende: “Henri Clément não faltou, durante suas declarações, observando a
essência de seu mandato, de caráter sindical em suas intervenções na mídia, como da gravidade do que estava em
jogo e dos conhecimentos científicos da época, nem com discernimento, nem com prudência”. Acrescentemos
que este julgamento retém paralelamente a responsabilidade da Bayer por “pressão direta de natureza a lesar a
efetividade da liberdade de expressão sindical” e, desta maneira, o condena a pagar a H. Clément 5000 Euros de
indenização por dano moral.
26
V. o julgamento do Tribunal de Grande Instance de Troyes: “o caráter culposo ou não das palavras reprovadas
a Vedrenne deve ser apreciado levando em conta ao mesmo tempo a situação jurídica do seu autor e o contexto
no qual elas foram proferidas”. Esta dupla realidade é ainda mais palpável no julgamento do Tribunal de Grande
Instance de Mende.
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Do Reino Unido27 à África do Sul28, da Austrália29 à Nova Zelândia30, de Gana31 ao
Japão à Coréia do Sul33 ou a Israel34, são sempre mais freqüentes as referências legais ao
alerta e os textos que se esforçam para moldar uma proteção especial ao proveito do lançador
de alerta.
32

Eles se inscrevem assim no rastro precursor traçado pelos Estados Unidos que, desde
1989, adotavam uma lei geral protegendo o lançador de alerta - o Whistleblower Protection
Act – não cessaram desde então de ampliar o campo de aplicação enumerando os princípios
setor por setor (dejetos, segurança nuclear, aviação, etc.)35. Última enumeração desta
proteção, a lei "Sarbanes-Oxley 2002", adotada depois dos escândalos financeiros – Enron,
Worldcom…-, que reforça de maneira considerável as exigências de transparência financeiras
suportadas pelas sociedades cotadas em bolsa e, neste objetivo, as obriga a engajar um
dispositivo interno de whistleblowing e assegura uma proteção aos assalariados que
sinalizarão fraudes ou outras disfunções 36.
Vemos que este conjunto revela um projeto político bem mais amplo que a prevenção
dos riscos ecológicos e sanitários, e, aliás, variável.
Aqui – África do Sul, Gana -, o alerta se inscreve no quadro de uma política de luta
contra a corrupção; ele é concebido como uma ferramenta privilegiada para reforçar o Estado
de direito. Ali – no Reino Unido -, o alerta constitui antes de tudo um mecanismo de
transparência destinado a promover a cultura de abertura da administração, a reforçar o right
to know.
No entanto, um mesmo núcleo estrutura este corpus jurídico que doravante é frutífero,
ao ponto que a despeito da diversidade cultural e política que eles revelam, estes textos
conferem uma universalidade emergente ao direito de alerta.
Primeiro, em relação à natureza e à área de proteção atribuída, trata-se cada vez de
uma proteção especial em benefício do lançador de alerta em função de duas situações: o
27

Public Interest Disclosure Act 1998 (Ver www.northernireland-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1998/80023-a.htm).
28
Protected Disclosures Act, n° 26, 2000.
29
Public Service Act 1999. Ver também, mais especificamente, a lei dos Estados de Queensland (Whistleblowers
Protection Act 1994) ou de Victoria (Victorian Whistleblowers Protection Act 2001).
30
Protected Disclosures Act 2000 (V. www.ombudsmen.govt.nz/).
31
Whistleblowers Protection, Act 2001.
32
The Whistleblower Protection, Act n°122, 2004.
33
Anti-corruption, Act 2000, capítulo 3.
34
State comptroller law 5718-1958, capítulo 7. Ver, todavia, a área de aplicação restrita: The subject of a
complaint may be – Complaint about what (1) an act directly injurious to, or directly withholding a benefit from,
the complainant and (2) if the complainant is a Member of the Knesset also an act directly injurious to, or
directly withholding a benefit from, another person, such act being contrary to law or done without lawful
authority or contrary to good administration or involving a too inflexible attitude or flagrant injustice; for this
purpose, "act" includes an omission or delay in acting.
35
Em 2001, votação do No Fear Act, para reafirmar a proteção do WB. The Notification & Federal AntiDiscrimination and Retaliation Act of 2002 (15 de maio de 2002) (aka No FEAR Act) makes Federal agencies
individually accountable for violations of anti-discrimination and whistleblower protection laws. Agencies that
lose or settle discrimination and whistleblower cases must pay judgments out of their individual budgets. In the
past, most of these settlements and judgments were paid from a government-wide “judgment fund”. Under the
new law, agencies must now reimburse the fund for court judgments and settlement payments to complainants.
36
Cf. Seção 301, da lei Sarbane-Oxley. A lei Sarbane-Oxley tem aliás conseqüências importantes no direito
francês: se as sociedades americanas que são elas mesmas cotadas nos Estados Unidos - 300 grandes sociedades
européias cotadas em Nova York, das quais aproximadamente 20 grandes sociedades francesas – são obrigadas a
ter recurso atualmente a sistemas de whistleblowing desde a lei Sarbanes-Oxley, suas filiais na França são
igualmente submetidas a esta lei, ao mesmo tempo, existe um tipo de americanização do funcionamento das
sociedades. Conseqüentemente, há uma multiplicação dos códigos de conduta e de leis de ética cujas empresas
se dotaram.
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indivíduo reconhece o seu direito de denunciar informações relativas ao meio ambiente ou à
saúde pública sem sofrer represálias ou de condenação; este direito de falar predomina sobre
as obrigações de calar-se; especialmente quando se trata de um direito fundamental (como no
caso da Nova Zelândia); cada vez mais, as informações relativas ao meio ambiente e à saúde
pública são expressamente consideradas como informações com a divulgação assegurada.
Em seguida, no fundamento de todos estes textos aloja-se um duplo postulado, que
vale para o meio ambiente e a saúde como para outras áreas.
Primeiro postulado: a eficiência das missões do Estado necessita mais do que nunca do
intermédio de indivíduos. Da corrupção ao risco ecológico ou sanitário, trata-se de dados
particularmente difíceis de detectar e de perseguir, que desconcertam os serviços do Estado37.
Melhor, em nossas sociedades que se tornaram de uma extrema complexidade, muito abertas,
muito descentralizadas, a gestão dos riscos de qualquer natureza não pode mais se satisfazer
da ação do Estado, simplesmente porque os serviços do Estado carecem de recursos, de meios
para conduzir sozinhos as investigações necessárias. É necessário, portanto, aceitar que os
cidadãos, os assalariados, os consumidores, se tornem atores38 .
Aliás, a idéia está progredindo na França. Pensa-se, por exemplo, na declaração de
suspeitas que permite lutar contra os fenômenos de lavagem de dinheiro sujo, indicação que é
feita por certo número de profissionais enumerados pela lei, mas cuja lista é cada vez mais
longa39. Notar-se-ão também as recentes medidas visando prevenir, assinalar e sancionar os
atos de conotação racista ou anti-semita no meio escolar, que facilita o mecanismo de
ascensão e de circulação da informação e o diálogo entre os estabelecimentos escolares, os
serviços de polícia, as unidades de polícia militar e os ministérios públicos40. Observar-se-á,
ainda, que um fenômeno similar atua na área da internet, em que os indivíduos e seus
agrupamentos participam de diversas maneiras à polícia da rede, trabalhando assim para a
preservação da ordem, lutando contra os flagelos sociais tais como a pedofilia ou as incitações
ao ódio racial41.
37

A corrupção repousa na existência de um pacto de corrupção secreto entre corruptores e corrompidos. A prova
da existência do pacto é extremamente difícil de estabelecer.
38
Obviamente, as autoridades públicas conservam suas competências – que são cada vez mais exercidas em
níveis diversos– local, nacional, europeu, internacional – potencialmente concorrentes, como bem ilustra o caso
dos organismos geneticamente modificados. Também é claro, ao mesmo tempo em que se percebe a importante
reorganização das funções (ver a situação das agências sanitárias), atrás destas reformas importantes realiza-se
também uma reorganização dos poderes de polícia tradicionais, pressionados pela necessidade de tomar uma
decisão, mas que apenas realizam testes científicos; como exames etc.. no sentido de se mostrarem mais
independentes. Tentou-se, ainda mais, melhorar a efetividade dos poderes de polícia organizando de forma
racional a produção de informações e a transmissão de dados sobre procedimentos precisos, obrigatórios,
acreditando na idéia de um princípio de vigilância em construção. Enfim, as obrigações legais de denunciação de
situações de risco, crescentes, não cumprem com o velho ideal de administração das populações. As empresas
privadas também ocupam uma posição importante neste quadro.
39
A obrigação de declaração de suspeitas, prevista pela Diretiva 91/308/CEE, de 10 junho de 1991, a respeito da
lavagem de dinheiro, revisada pela Diretiva 2001/97/CE, é, progressivamente, ampliada a pessoas e profissões
fora do setor financeiro (tabeliões, leiloeiros, gerentes de cassinos, etc.). A Diretiva do Parlamento e do
Conselho, de 4 de dezembro de 2001, submeteu expressamente a profissão de advogado às obrigações de
vigilância e à obrigação de declarar as suspeitas e é o artigo 70, da lei de 11 de fevereiro de 2004, que realizou a
transposição da Diretiva ampliando o dispositivo preventivo (L 562-1, § 12). Quanto à declaração de suspeita,
ela é regulamentada pelo artigo L 562-2-1 que especifica as condições nas quais os membros das profissões
jurídicas são obrigados a declarar certas quantias ou operações em que há suspeitas de serem de origem ilícita.
40
Circular n° 2004-163, de 13 de setembro de 2004. Ver os protocolos descritos como o ponto de partida de uma
estreita relação entre o estabelecimento escolar, o serviço de polícia ou a unidade de polícia militar e o ministério
público, ao qual se deve velar à coerência e à complementaridade das respostas fornecidas.

O site do Fórum dos direitos na Internet alude a existência de “pontos de contatos on-line”,
ou “hot line”, destinados a ajudar a solicitação dos particulares confrontados a conteúdos lhes
parecendo chocantes ou prejudiciais. Dois caminhos são sugeridos: supressão do conteúdo
41
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Enfim, frente a sua competência, sua disponibilidade, sua situação, os indivíduos
aparecem como salutares suplentes e isto para os riscos ecológicos e sanitários como para os
riscos econômicos ou sociais42. A tal ponto que alguns autores americanos puderam
apresentar a transparência sobre o risco em geral, o alerta ecológico em particular, como uma
alternativa à regulamentação protetora do meio ambiente43.
As palavras são excessivas, mas uma constatação é feita: o alerta se inscreve numa
tendência à mudança de estatuto do Estado, que visa a “administração eficiente” 44 e, nesta
intenção, se acomoda da influência crescente de lógicas instrumentais45 e recorre a um arsenal
de instrumentos sempre mais amplo para atingir seus fins, incluindo áreas que dependem do
poder legalista do Estado, como o meio ambiente e a saúde.
Segundo postulado: ele é de natureza mais política; a proliferação de leis protegendo o
lançador de alerta traduz a vontade de reconhecimento da qualidade de cidadão como uma
criatura razoável, capaz de escolha e de preocupação com o interesse comum. Não é inútil, a
este respeito, de fazer referência à demanda fortemente expressa, inclusive na França, a favor
de uma cidadania de empresa46. Que se trate do Manifesto pela responsabilidade social dos
executivos (Commission Nationale Française Democratique du Travail - CFDT) executivos e
Centro de jovens dirigentes), outubro de 200347 ou dos apelos do Círculo ético dos
pelo provedor ou ações contra os autores destes conteúdos pelas autoridades legais. A Associação dos
fornecedores de acessos e de serviços de Internet criou na França um “ponto de contato” assim em 1998. Ele tem
por ambição a difusão da informação a respeito do direito penal aplicável em matéria de pedofilia e de incitação
ao ódio racial. Ele pretende, também, ajudar na identificação de sites ilícitos.
Da mesma maneira, o Governo convida tanto os maiores como os menores de idade a denunciar os conteúdos
ilícitos ao Ofício Central, encarregado da luta contra a criminalidade relacionada às tecnologias da informação e
da comunicação. Um parecer na data de 8 de novembro de 2001 comporta a criação deste site, acessível no
endereço: http://www.internet-mineurs.gouv.fr. Animado pelos ministérios da Justiça, Secretaria da segurança
pública, Ministério da Defesa e do Emprego e da solidariedade, este site analisa a situação do direito existente e
permite a denúncia às autoridades de páginas ou de palavras pedófilas constatadas na Internet.
Desejemos que esta institucionalização da denúncia cuide de estabelecer as barreiras necessárias para evitar uma
perda de controle em direção da delação. Para uma crítica, v. M. Alberganti e S. Foucart, “Internet livré à la
censure”, Le monde, terça-feira 8 de abril de 2003, p. 19, que estigmatizam o desenvolvimento de “uma forma de
privatização da justiça”, preocupante para as liberdades públicas mesmo se ineficaz contra uma criminalidade
intocável.
42
V., neste sentido, J. Vincent et S. Ginchard, Procédure civile, 26e éd., Dalloz, 2001, n° 129, p. 163 : “o
legislador [...] faz [associações] dos auxiliares do ministério público, pois as associações são mais próximas dos
problemas cotidianos; associações de proximidade, e grupos de influência asseguram sua legitimidade para agir
somente por causa da carência do Ministério público que o legislador deseja assim compensar.”
43
Cass Sunstein, Risk and Reason. Safety, Law and the Environment, Cambridge University Press, 2002.
44
A. Supiot, Homo Juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, La couleur des idées, 2005,
p. 227.
45
Sobre esta realidade, P. Bénéton, L’Etat et la crises de la politique, in Le rôle et la place de l’Etat au début du
XXIème siècle, PUF, 2001, p. 9.
46
G. Lyon-Caen, Les libertés publiques et l’emploi, Paris, La documentation française, 1992.
47
O objetivo de um manifesto é certamente de criar um movimento de opinião internacional destinado a romper
com um duplo silêncio. De um lado, o dos executivos de uma empresa que não têm realmente o direito a uma
palavra diferenciada e alternativa, e que não conseguem arriscar individualmente esta palavra para questionar os
critérios de decisões às quais nem sempre participaram, mas que eles são freqüentemente encarregados de
aplicar. As políticas das empresas, a pilotagem estratégica pelos custos, em particular, induzem a pressões que os
executivos assumem com o sacrifício de contradições vivenciadas individualmente. Eles são levados a fazer
escolhas, entre a moral e o respeito das ordens dadas, entre a segurança e a eficiência, entre sua consciência
cidadã, a prosperidade de sua empresa e seu futuro profissional. De outro lado, o das empresas que abordam,
freqüentemente, a questão da responsabilidade social em sua política de comunicação, mas que nem por isso
oferecem aos seus executivos os meios do exercício efetivo de sua responsabilidade profissional e social. Idéia
de abismo entre a responsabilidade que incumbe aos executivos e a liberdade da qual eles gozam para assumir
sua missão. Entretanto, em uma economia fundada de maneira crescente na gestão dos saberes e dos
conhecimentos, uma economia em que as empresas multinacionais têm um papel preponderante, menos pelo
número de seus assalariados que por sua função de charneira na organização dos mercados mundiais, os
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negócios48, nota-se uma demanda crescente a favor de uma liberdade de falar, e isto não
somente para garantir a defesa dos trabalhadores, não somente para denunciar a delinqüência
econômica e financeira, como nos Estados Unidos a lei Sarbane-Oxley conduz; mas uma
cidadania para garantir a defesa do interesse comum. O Manifesto para a responsabilidade
social dos executivos constitui uma tradução perfeita desta realidade: pelas funções que eles
“ocupam na pesquisa e no desenvolvimento, os executivos são os vetores da INTRODUÇÃO
e da difusão das inovações que contribuem à transformação de nossas sociedades e que
puderam suscitar a desconfiança de nossos cidadãos, estes últimos tempos”. Da mesma forma,
“as crises sanitárias e alimentares que sacudiram os países da União Européia nestes últimos
tempos”, deveriam convidá-los a “dividir seu saber com os outros assalariados e seus
conterrâneos”. “Por causa dos conhecimentos que eles detêm, os executivos são diretamente
interpelados pela demanda social de domínio dos desafios da globalização econômica. Sua
perícia deve encontrar espaços de confrontação com as expectativas da sociedade, para
construir respostas apropriadas às incertezas engendradas pela tecnociência”. “É por isso que
se torna indispensável que a cidadania dos executivos seja, explicitamente, reconhecida no
seu lugar de trabalho por um direito de intervenção e de iniciativa, direito reconhecido de
expressão podendo alcançar em certas situações um direito de recusa ou de oposição, sem
fazê-los se expor as represálias e sanções (o que poderia tomar a forma de uma nulidade do
licenciamento tal como já o prevê a Lei trabalhista para as opiniões religiosas, as tendências
sexuais, etc49.). É somente nestas condições “que se pode construir o interesse geral”.
executivos das empresas e das administrações têm um papel decisivo. Eles são, notadamente pelas funções que
eles ocupam na pesquisa e no desenvolvimento, os vetores da introdução e da difusão das inovações que
contribuem à transformação de nossas sociedades e que puderam suscitar, estes últimos tempos, a desconfiança
de nossos cidadãos. A responsabilidade dos executivos em relação à sociedade decorre desta posição de poder e
influência. E, entretanto, não sendo nem dirigentes, nem acionários e nem clientes, sua responsabilidade objetiva
nem sempre resulta em uma responsabilidade política ou jurídica que poderia ser engajada em situações de crises
com conseqüências às vezes dramáticas. Os escândalos financeiros que atingem cada dia as empresas
multinacionais, as crises sanitárias e alimentares que sacudiram os países da União Européia estes últimos
tempos, os convidam, todavia, a dividir seu saber com os outros assalariados e seus conterrâneos. Por causa dos
conhecimentos que eles detêm, os executivos são diretamente interpelados pela demanda social de domínio dos
desafios da globalização econômica. Sua perícia deve encontrar espaços de confrontação com as expectativas da
sociedade, para construir respostas apropriadas às incertezas engendradas pela tecnociência, como pela
globalização dos desafios econômicos e sociais. É por isso que se torna indispensável que a cidadania dos
executivos seja explicitamente reconhecida no seu lugar de trabalho por um direito de intervenção e de iniciativa,
direito reconhecido de expressão podendo alcançar em certas situações um direito de recusa ou de oposição, sem
fazê-los se expor a represálias e sanções. “É arriscando a livre expressão que se pode construir o interesse geral”.
Isto vai de encontro com cf. Christelle Didier, Pour un questionnement éthique des choix techniques, Editions
Charles Léopold Mayer, Paris, 1999, p. 27 et s.
48
Rapport “ Whistleblowing : quel système d’alerte éthique pour les entreprises françaises ? ”, par in “ Les
Cahiers de l’Éthique ”, n° 2, mars 2005 (www.cercle-ethique.net).
49
Cf., Art. L 122-45 C., do trabalho: Nenhuma pessoa pode ser afastada de um processo de contratação ou de
acesso a um estágio ou a um período de formação em uma empresa, nenhum assalariado pode ser punido,
licenciado ou ser vítima de uma medida discriminadora, direta ou indireta, notadamente em matéria de
remuneração, formação, remanejamento, atribuição, qualificação, classificação, promoção profissional, mutação
ou renovação do contrato por motivo de sua origem, de seu sexo, seu comportamento, de sua orientação sexual,
de sua idade, de sua situação familiar, de suas características genéticas, de sua vinculação ou não vinculação,
verdadeira ou suposta, a uma etnia, uma nação ou uma raça, de suas opiniões políticas, de suas atividades
sindicais ou mutualistas, de suas crenças religiosas, de sua aparência física, de seu patrimônio ou em razão de
seu estado de saúde ou de sua deficiência.
Nenhum assalariado pode ser sancionado, licenciado ou ser vítima de uma medida discriminadora conforme na
alínea precedente em razão do exercício normal do direito de greve.
Nenhum assalariado pode ser sancionado, licenciado ou ser vítima de uma medida discriminadora por ter
testemunhado dos atos definidos nas alíneas precedentes ou por tê-los relatado.
Em caso de litígio relativo à aplicação das alíneas precedentes, o assalariado em questão ou o candidato a um
recrutamento, a um estágio ou a um período de formação na empresa apresenta elementos de fato permitindo
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Que o direito de alerta esteja assim ligado a um ato de civismo reforçando um vínculo
social: é dizer que a idéia segundo a qual os assalariados teriam alguma coisa para dizer sobre
os efeitos do processo de produção fora da empresa progride, notadamente quando estes
efeitos tratam dos valores comumente admitidos tais como a saúde pública e o meio ambiente.
Não é irrelevante, aliás, dar uma olhada na natureza dos alertas lançados no
estrangeiro na base das leis protegendo o lançador de alerta. Por exemplo, durante os 3
primeiros anos de estabelecimento do Public Interest Disclosure Act britânico, foi recenseada
mais de 1200 pedidos, às vezes por ninharias, mas igualmente para questões pertinentes de
interesse público (segurança nos trens, carência de leitos em hospitais geriátricos, péssima
qualidade da responsabilização do câncer do seio, etc50.), ilustrando a dimensão cidadã do
alerta, fortemente, desejado pela CFDT.
Em suma, atrás desta inflação de leis protegendo o lançador de alerta, é permitido
identificar uma redistribuição dos poderes entre o Estado e os indivíduos, doravante chamados
a participar ativamente à definição e ao estabelecimento das regras de interesse geral. Mas
então, isto coloca a questão da fuga de um tipo de sociedade que se descentraliza tanto que ela
está desenfreadamente à procura de seu centro de gravidade, que lhe escapa e que ela procura
pôr na frente dele, instituindo controles cada vez mais desformalizados e abrindo, portanto, a
porta a empreendimentos de destabilização e de manipulações de todos os tipos51? Sobretudo
em nossas matérias, em que indícios de riscos são suscetíveis de serem denunciados sempre e
em todos os lugares, dos perturbadores endocrinianos às amálgamas dentárias.

supor a existência de uma descriminação direta ou indireta. Tendo em vista estes elementos, incumbi à defesa de
provar que sua decisão é justificada por elementos objetivos estrangeiros a qualquer descriminação. O juiz forma
sua convicção depois de ter ordenado, em caso de necessidade, todas as medidas de instrução que ele considera
úteis.
Qualquer disposição ou qualquer ato contrário com respeito a um assalariado é nulo de pleno direito.
50
Cf. por exemplo : Holden v Connex SE (2002) - Disclosure to prescribed regulator. Damages: aggravated and
injury to feelings. Holden, a train driver was made a health & safety representative from 1993. Holden took his
duties seriously and raised concerns about public and workplace safety. Denied sight of the risk assessment of a
new rota for drivers in 1999, Holden sent two reports to the Heath & Safety Executive (HSE) in 1999 believing
there was an increased risk that signals would be passed at red. A copy of the reports was made available to
colleagues and, following the Ladbroke Grove crash, someone - but not Holden - told the media about them.
Holden was charged with sending an emotive and inaccurate report to the HSE. After he was given a final
written warning, Holden resigned. ET held that it was not necessary under PIDA that all the allegations in the
report to HSE had to be accurate. It also found that Connex paid lip-service to the safety concerns and had
embarked on a campaign against Holden to deter him from speaking out and to force him to resign. Award
£55,000, of which £13,000 injury to feelings and £5,000 in aggravated damages.
- Kay v Northumberland Healthcare NHS Trust (2001) - Public disclosure: reasonable to go to media with NHS
concern, role of whistleblowing policy, Human Rights Act. Kay managed a ward for the elderly. Kay internally
raised concerns about bed shortage but was told there were no resources. The problem worsened and some
elderly patients were to be moved to a gynaecological ward. Kay wrote a satirical open letter to the Prime
Minister for his local paper. With Trust's agreement, Kay was photographed for local press. When letter
published, Trust gave final written warning for totally unprofessional and unacceptable conduct. Kay won as the
disclosure was protected because [a] 43G, balanced with freedom of expression in the Human Rights Act; [b]
Kay did not know of Trust's whistleblowing policy; [c] no reasonable expectation of action following earlier
concerns; and [d] it was a serious public concern.
- Mounsey v Bradford NHS Trust (2002) - Public disclosure: reasonable to go to media to defend colleague
against unfair media coverage. Mounsey was medical secretary to a consultant, P, who was concerned about
quality of breast cancer services. Mounsey shared and adopted these concerns through and from 1999. In 2001
Mounsey was interviewed on Yorkshire TV and said that in her view P had been made a scapegoat. For giving
this interview, the Trust instigated disciplinary proceedings and Mounsey then resigned. At the ET once the
Trust learned that Mounsey had agreed to do the interview to counter media coverage about P which she thought
had been unfair, the Trust conceded that Mounsey had made a protected disclosure. Award to be decided.
51
V. Antoine Garapon, Les whistleblowers: prévenir avant de guérir en démocratie, Le bien commun, 4 de junho
de 2005.
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São todas as razões para estabelecer alguns marcos precisos do que poderia, do que
deveria ser uma proteção do lançador de alerta na França, e mesmo internacional: a
globalização dos riscos e a construção de uma vigilância sanitária européia e internacional não
legitimariam, de fato, uma homogeneização do direito de alerta52?
III. Para uma proteção do lançador de alerta
Dois imperativos devem aqui guiar a reflexão, difíceis de conciliar, pois exatamente
inversos. Trata-se de dotar os lançadores de alerta de uma forte proteção, prevenindo ao
mesmo tempo os fenômenos subversivos relacionados a uma proteção cega e incondicional,
que levaria a uma sociedade em alerta permanente53.
Nessa intenção, é preciso conceber o alerta como uma liberdade fundamental
(REALMENTE necessária?) e ao mesmo tempo trancando-a em barreiras processuais estritas
exigindo uma intervenção consistente do Estado – dialética que, parece-me, não tem nada de
paradoxal porque uma liberdade sem barreiras significa, na verdade a morte desta liberdade.
1. De um lado, é necessário trabalhar para a criação de uma proteção especial de base ampla,
tanto no que concerne às pessoas protegidas, quanto ao tipo de dados divulgados ou ao tipo de
represálias sofridas.
- Quem, em primeira instância, deve beneficiar da proteção?
Apesar de demonstrar uma vantagem na matéria, parecem mais ou menos bem
concebidas as diversas leis evocadas acima, a este respeito. A Austrália, por exemplo, só
protege os public civil servants, buscando antes de tudo que sejam caçadas as fraudes no
serviço público54. A lei japonesa retém uma restrição similar, mesmo se inferior: somente o
empregado – privado ou público – é protegido55.
Ora, esta restrição fragiliza de facto o alcance do alerta na área da ecologia ou
sanitária. Pois nestes domínios, a informação avaliada como de interesse público poderia ser
adquirida fora do quadro do serviço, na ocasião de um contrato de pesquisa ou de um contrato
médico, por exemplo (ex.: um médico investigador que quer divulgar os resultados de testes
de medicamentos).
Daí a necessidade de um campo de aplicação muito amplo, à imagem da lei do Reino
Unido, o Public Interest Disclosure Act, que protege não somente qualquer trabalhador tendo
um contrato de trabalho (ou seja, os empregados, inclusive os funcionários da Coroa), mas
também qualquer pessoa que trabalha para outra (trabalhadores em domicílio; empregados de
agências; profissionais do Serviço nacional da saúde e até certos estagiários56).
52

A mundialização dos riscos (ver Nature, sobre os efeitos na Europa da poluição na China) e a criação de uma
vigilância sanitária européia e internacional não legitimariam a construção de um direito internacional sobre o
alerta.
53
Ver, a respeito desta dialética, Lochak Danièle, “La dénonciation, stade suprême ou perversion de la
démocratie ?”, in L’État de droit, Mélanges Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 451.
54
It is noteworthy that the Australian Acts focus on whistleblowing by public sector employees only. For
example, the Queensland Whistleblower Protection Act ‘provides special protection [in the public interest] to
disclosures about unlawful, negligent or improper public sector conduct’. The NSW Protected Disclosures Act is
intended to ‘provide protection for public officials disclosing corrupt conduct, maladministration and waste in
the public sector’. The ACT Public Interest Disclosure Act encourages ‘the disclosure of conduct adverse to the
public interest in the public sector”.
55
Public Service Act 1999, www.apsc.gov.au
56
Atenção, todavia, v. Smart v Citizens Advice Bureau (1999) - Worker: volunteer at a charity not covered : A
volunteer at a charity is not made an employee by the payment of his expenses.
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Não é por acaso, do resto, se alguns Estados, como a África do sul, cuidaram para
ampliar a base de proteção conferida aos “independent contractors, consultants, agents and
other such workers” 57.
- Uma mesma perspectiva deve ser privilegiada tratando-se do tipo de dados divulgados.
Algumas leis protegem unicamente a divulgação interna de atos culposos (divulgação
dos atos culposos no trabalho). Assim, no Japão, “Relevant disclosure information” means
information pertaining to criminal conduct or statutory violations relating to the protection of
consumer interests, the environment, fair competition and generally the “life, body and
property of the general public”. Da mesma forma, na Austrália, os empregados são protegidos
se eles denunciam, junto às autoridades competentes, violações às normas jurídicas e outros
atos culposos (Public Service, Act 1999, www.apsc.gov.au).
Ora, novamente neste caso, a exposição ao risco ecológico e sanitário não é,
necessariamente, relacionada a um erro ou uma fraude. Mas, freqüentemente, o que
denunciará o lançador de alerta é uma simples suspeita, um fato científico controverso, e não
um fato incontestável constituído na ilegalidade. Alguns países compreenderam isto e retêm
uma acepção bem mais ampla do protected disclosure.
Assim da Nova Zelândia que; pelo Protected disclosures Act 2000, garante a proteção
dos empregados que denunciam graves abusos entre os quais qualquer “ação, omissão ou
comportamento apresentando um risco sério para a saúde pública, a segurança pública, o meio
ambiente (…)”. Da mesma maneira, no Reino Unido, o Public Interest Disclosure Act 1998
visa “um perigo para a saúde ou a segurança de uma pessoa, um dano ao meio ambiente, uma
dissimulação deliberada de informações que tendem a demonstrar a existência de uma ou
outra das cinco situações mencionadas anteriormente” 58.
Da mesma maneira, o direito de alerta deve superar as obrigações de
confidencialidade, as quais o lançador de alerta é obrigado. Por exemplo, a lei britânica
enuncia que qualquer cláusula contratual pela qual o lançador de alerta teria se engajado a
calar-se (cláusula de confidencialidade, cláusula pela qual seu empregador poderia comprar
seu silêncio) é nula. E a lei Nova Zelândia vai além: a divulgação é protegida “quaisquer que
sejam as proibições ou as restrições (…), que elas resultem da lei, do contrato ou das práticas.
Aquilo que está em jogo é grande já que na prática, as obrigações de confidencialidade, de
reserva…, constituem o limite mais frontal ao alerta”.
- Enfim, no que concerne ainda à proteção, é contra qualquer tipo de represálias que convém
proteger o lançador de alerta, não somente do licenciamento mas igualmente do afastamento,
do assédio, da intimidação ou de medidas de retaliação mais insidiosas atingindo,
essencialmente, os pesquisadores públicos. Para estes, evidentemente, nenhum licenciamento,
mas um corte dos financiamentos de pesquisa e até mesmo o banimento da comunidade
científica.

57

South African Law Reform Commission, projet de révision, Discussion paper n° 107, 2004.
Ver também a lei do Estado de Queensland (Whistleblowers Protection Act 1994): conduta ilegal, negligente
ou inapropriada atingindo a setor público; ou podendo pôr em risco a saúde pública, a segurança ou o meio
ambiente (Whistleblowers Protection, Act 1994, Part 1, Division 3; ver também Part 3.). O guia estabelecido em
1999 conforme ao anexo 6 da lei, define assim os critérios de identificação dos atos culposos que podem ser
divulgados: inconduta oficial, malversação fortemente prejudicial aos interesses de uma pessoa, gestão
negligente ou desonesta podendo acarretar uma perda importante dos fundos públicos, grave perigo e particular à
saúde pública ou à segurança do meio ambiente.
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Então, mais se aplica a conceber uma proteção ampla em benefício do lançador de
alerta, mais se conscientiza da necessidade de subordiná-la a condições estritas.
2. Condições estritas:
Elas devem ser restritas, tanto na forma quanto no fundo.
A respeito do fundo:
Duas condições de mérito evidentes se impõem: as duas são convenientemente
abordadas pelas leis estrangeiras.
Por um lado, o problema denunciado deve ser grave e sério; por outro lado, a
divulgação deve ser realizada de boa fé; o lançador do alerta deve ter tido ao menos o
sentimento honesto que a divulgação era de interesse público59. De fato, seria fazer prova de
candura negar o risco de denúncia caluniosa (lançar falsas notícias para desconsiderar uma
empresa ou um produto60), de autopromoção ou de instrumentalização ao qual uma proteção
incondicional do lançador de alerta pode levar61.
Mais difícil é a questão da responsabilidade da prova em caso de contenciosidade, que
exige respostas diferentes de uma lei para outra. De fato, os legisladores tergiversaram nesse
ponto. Em certas leis, cabe ao defensor – portanto concretamente ao empregador – que
incumbe provar que a medida de retaliação não é motivada pelo alerta. Mas outras leis – como
a lei britânica – põem este fardo sob a responsabilidade do requerente. Sem dúvida, a prova
negativa (a medida tomada não é uma conseqüência do alerta) é uma prova diabólica para o
empregador, mas na prática, fazer pesar sobre o empregado o fardo da prova, retira uma parte
de sua eficiência ao sistema. Um sistema de inversões sucessivas da responsabilidade da
prova seria bem mais lógico.
Mais difícil ainda é a questão do anonimato. Para incitar mais à denunciação, é
necessário prever um modo anônimo de alerta? A questão é relevante, pois, evidentemente,
um dos limites do alerta reside no medo das represálias. Daí o princípio de uma denúncia
anônima retida pela lei americana Sarbane-Oxley. O anonimato suscita, todavia, duas reservas
importantes. Primeiro, em nossos domínios, seria de certa forma, matar na fonte qualquer
perspectiva de investigação: quando a administração ou o ministério público recebe uma
denúncia tratando de crianças maltratadas, ela não faz prova de muito sentimentalismo e dá
prosseguimento; em contrapartida tratando-se de uma suspeita de perigo ecológico ou
sanitário – os OGMs podem ser perigosos, etc. -, é claro que nenhum prosseguimento será
dado. Em seguida, o anonimato reforça o risco de alertas pouco sérios e mesmo caluniosos. E
do resto, por este motivo, que a Commission Nationale d’Informatique et des Libertes (CNIL)
deu, recentemente, dois pareceres desfavoráveis ao estabelecimento de sistemas de alerta ético
nas empresas62: não somente, permitir a assalariados dar elementos a respeito de outros
59

V. para este ponto C. Fred Alford, Whistleblowers: Broken Lives and Organization Power….
V. relatório 2004, SCPC (Serviço central da prevenção da corrupção), "Intelligence économique et corruption",
que trata do whistleblowing
61
Ver a respeito à jurisprudências casuística pelo juiz britânico. É importante ver a que ponto ele verifica
precisamente se há boa fé, crença no interesse público, etc. Confirms, for example, that whistleblowers do not
lose statutory protection simply because they are mistaken; show the good faith test being applied in a handful of
cases to bar, what on the facts appear, plainly unmeritorious claimants; provide examples of disclosures to the
media being protected; and demonstrate that causation is ultimately a matter of fact, not law.
62
Que, para encontrar fraudes e incondutas em seu seio, querem ultrapassar os meios previstos pela lei a fim de
garantir o respeito das disposições legais e das regras fixadas pela empresa (ações de sensibilazação pela
informação e a formação do pessoal, papel de auditoria e de alerta dos comissários às contas em matéria
financeira e contábil, recurso da inspeção do trabalho ou das jurisdições competentes).
60
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assalariados sem a autorização destes, constitui uma coleta desleal de informações, proibida
pela lei informática e liberdades63, mas se ele for concebido de maneira anônima, o alerta
ético pode reforçar o risco de denúncia caluniosa64.
A respeito da forma:
É essencial garantir que o alerta siga um circuito bem canalizado, de maneira que ele
não seja lançado sem razão e não conduza a uma sociedade de alerta permanente.
Nessa intenção, ele deve ser em primeiro lugar endereçado internamente, a destino das
autoridades hierárquicas, ou seja, do empregador. Todavia, parece evidente que, salvo se o
objetivo que lhe é designado não for atingido, a proteção concedida ao lançador de alerta deve
ser ampliada além do alerta interno. Pois o processo interno pode não ser suficiente, seja que
o alerta permanece sem efeito no seio da instituição – que o abafa, o arquiva –, seja que ele
diz respeito a um risco que é exterior à instituição. É preciso, portanto, ultrapassar a via
hierárquica e permitir ao lançador de alerta ampliar a área de audiência.
Adequadamente concebidas, a maioria das leis estrangeiras se aplicam a articular estas
duas exigências.
Por um lado, os legisladores se conscientizaram de que, para cumprir seu ofício, o
alerta deve poder ultrapassar o quadro empregador/empregado, até alcançar esta correia de
transmissão que é a mídia, por exemplo. Neste ponto, eles vão muito além que a lei francesa
que, ao mesmo tempo em que atribui, também, um papel decisivo à mídia, tranca este papel
enquanto “boca dos poderes públicos” 65. Por outro lado, as leis canalizam o alerta em
processos específicos, o organizam por etapas, mais especificamente por círculos
concêntricos, de tal maneira que seus efeitos perturbadores sejam reduzidos o máximo
possível. Assim, e só uma vez que o alerta interno permanece sem resposta (a lei Nova
Zelândia prevê um prazo de 20 dias) que o lançador de alerta pode dirigir-se a terceiros
(advogado, conselheiro jurídico, etc.), depois a uma esfera mais ampla ainda (polícia,
parlamentares, mídia), qualquer difusão da informação a um novo círculo sendo possível
somente se o alerta fracassou na etapa precedente66 ou, como especifica a lei britânica, se o
divulgador tem um motivo razoável de temer represálias, de temer que o alerta fosse,
claramente, abafado ou que os elementos das provas do risco fossem destruídos se ele
divulgasse os fatos a seu empregador.
63

Pois “os empregados que são objetos de um assinalamento não estariam, por definição, informados desde o
momento do registro dos dados questionando sua integridade profissional ou de cidadão, e, portanto, não teriam
meios de se opor a este tratamento de dados concernando-os. As modalidades de coleta e de tratamento destes
dados (…) não podem a partir de então, serem considerados como leais no sentido do artigo 6, da lei de 6 de
janeiro de 1978, modificada”.
64
Deliberação n° 2005-110, de 26 de maio de 2005, relativa a um pedido de autorização da McDonald’s França
para o acionamento de um dispositivo de integridade profissional. Deliberação n° 2005-111, de 26 de maio de
2005, relativa a um pedido de autorização da Companhia européia de acumuladores para o acionamento de um
dispositivo de linha ética.
65
Cf. a lei de SS.
66
Assim, Reino Unido, a Public Interest Discolsure Act enuncia que a divulgação pode ser realizada a uma ou
outra das pessoas seguintes:
O empregador (notadamente um ministro da Coroa, se o empregador é nomeado em virtude de uma lei) ou
qualquer pessoa que o trabalhador, por um motivo razoável, acredita ser legalmente responsável da questão;Um
conselheiro jurídico;
A pessoa prevista em uma prescrição adotada pelo secretário de Estado com fins da aplicação da seção pertinente
da Lei (p. ex. a prescrição prevê que as divulgações tocantes ao imposto de renda e ao imposto das sociedades
devem ser levadas aos cuidados dos comissários às rendas internas ou as divulgações concernindo a proteção de
dados, ao oficial do estado civil encarregado da proteção dos dados);
Qualquer outra pessoa, conquanto que o denunciador atue de boa fé, que ele tenha um motivo razoável de crer
que a divulgação é em grande parte verdadeira e que não se trata de tirar um ganho pessoal disto.
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Apesar da falta de distanciamento e a dificuldade de apreciar habilmente o sucesso
disto, as leis estrangeiras, geralmente bem concebidas, fornecem assim uma base preciosa de
reflexão para o que deveria ser a estrutura de uma lei protegendo o lançador de alerta.
Pode-se, entretanto, concluir desta forma? Uma coisa é instituir um estatuto protegido
em proveito deste indivíduo que é o lançador de alerta, outra é determinar como convém
coletivamente tratar o alerta. De fato, o que é um alerta senão a divulgação de uma
informação sobre um perigo, informação que se deve não somente recolher, mas, além disto,
analisar, confirmar ou infirmar pelas perícias necessárias e, até mesmo, acompanhá-la de
medidas para ultrapassar a eventual inércia dos poderes públicos67 ?
Não se trata de ser ingênuo. De fato, sabe-se que os orçamentos de segurança são
limitados, assim prioridades deverão, necessariamente, ser estabelecidas, escolhas deverão
ocorrer, e, conseqüentemente, alertas serão abandonadas no caminho68. Quais
especificamente? Segundo quais critérios? O alerta ressalta a necessidade de um “contrato
social” com termos explícitos, claros, contestáveis, situação da qual ainda se está longe, pelo
menos na França.
Isso não exclui uma constatação, ao contrário: nas áreas do meio ambiente e da saúde,
a proteção do lançador de alerta tem somente sentido com a condição de ser apoiada por
dispositivos sólidos de acolhimento e de tratamento dos alertas.
Ora, a esta interrogação decisiva, as leis estrangeiras respondem somente de maneira
muito imperfeita. Asseguradamente, a maioria delas impõe o estabelecimento de um processo
interno em cada instituição, pública ou privada69 e algumas impõem, como a lei da Nova
Zelândia, de publicar as modalidades junto aos empregados. Não há nenhuma necessidade de
insistir no desafio destes processos, que são de natureza a suscitar os alertas, a melhorar o
tratamento destes e a garantir uma melhor visibilidade de seu tratamento, mesmo se as leis
variam quanto à sanção desta obrigação70.
Seguramente, ainda, algumas leis estrangeiras vão além e ancoraram a proteção dos
lançadores de alerta em uma sólida base administrativa. Tal é o caso nos Estados Unidos onde
67

Cf., por exemplo, para o Gaucho: que o sindicalista apicultor seja julgado fundado a alertar os poderes
públicos, muito bem; mas o que acontece com a questão em termos de ação pública?
68
É assim que nos Estados Unidos, vários cientistas tinham alertado dos riscos de destruição por furacão aos
quais estava exposta a cidade de Nova Orleans. Mas era preciso tomar medidas – reconstrução da cidade, reforço
dos diques… - muito caras para um risco muito improvável?
69
Na Austrália, a Public Service Act 1999 exige que os chefes das organizações estabeleçam dispositivos
permitindo aos empregados comunicar as violações ao Código de conduta das quais eles são testemunhas. A
divulgação é feita junto ao responsável do organismo ou a uma pessoa designada por ele ou ao Comissário da
função pública ou ao Comissário à Proteção do Princípio de Mérito, se for compreendido que seria inoportuno
fazer um relatório ao responsável do organismo, ou se o empregado não ficar satisfeito da maneira como ele
conduziu a investigação. Pela lei australiana The Victorian Whistleblowers Protection Act 2001, Note that s.68
of the Act requires public bodies to establish procedures for handling whistleblowers complaints. The guidelines
can be found at www.ombudsman.vic.gov.au. Nos Estados Unidos In the environmental arena, Congress has
included nearly identical WB protection provisions in six laws: the Clean Air Act; the Safe Drinking Water Act;
the Solid Waste Disposal Act; the Water Pollution Control Act; the Toxic Substances Control Act; and the
Comprehensive Environmental Responses, Compensation, and Liability Act (CERCLA or Superfund). The
provisions in these six acts were crafted to encourage and protect both government and private industry
employees, who report violations of environmental, health and safety regulations. Congress also mandated that
employees who blow the whistle should be protected from retaliation, harassment, intimidation, and other forms
of discrimination by their employers. The laws were intended to cover Americans from all walks of life.
Among those covered have been a painter who cooperated with an investigation into toxic dumping,(11) a teacher
who complained about asbestos in a school house,(12) an engineer who filed reports regarding a shipyard's
noncompliance with hazardous waste regulations,(13) and an employee who told a newspaper reporter about the
discharge of sludge into the Cedar Rapids.(14)69
70
Por exemplo, no Japão, the Act imposes no penalties on corporations or government officials for failing to
investigate properly complaints of misconduct as required under the Act.
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o Office of Special Counsel (OSC71) e o Merit Systems Protection Board (MSPB) recolhem
os alertas. Melhor, o OSC [7], organismo federal independente de investigação e de ação,
judicial, recolhe e investiga sob as queixas de indivíduos que alegam ter sofrido represálias
após a divulgação de informações sobre uma inconduta. Sua missão primeira é de preservar o
estatuto do mérito protegendo os funcionários federais e os postulantes contra práticas
proibidas de gestão do pessoal, em particular das represálias depois de uma denúncia.
Apesar de sua utilidade, estas instituições respondem, todavia, somente a uma parte
das interrogações em jogo – o lançador de alerta é o objeto de represálias e, na afirmativa,
será ou não sem razão? – e deixam aberta a questão de saber se o alerta é fundado
cientificamente e, se for o caso, qual ação – retirada do produto, fechamento da usina, etc. –
ele impõe.
O direito, ao menos o direito francês, permanece pouco armado a este respeito.
Somente dois caminhos, em suma muito imperfeitos, abrem-se de fato àquele que
pretende forçar a autoridade pública a levar em consideração sinais de riscos precoces.
A primeira é a via penal: tal associação de indivíduos vítimas de escleroses em placas
após uma vacinação contra a hepatite B registrará queixa contra o Estado, desencadeará na
ação pública e, conseqüentemente, a realização de perícias destinadas a apreciar o risco72.
Mas logo se constata os limites deste caminho. Pois pretender tratar do alerta pela via penal é
não somente uma perversão do sistema, mas se revela de uma eficiência bem relativa ao olhar
do imperativo de proteção do meio ambiente e da saúde: limitada às vítimas, ela intervém
muito tarde, o dano já tendo, geralmente, ocorrido73.
Mais acima e a priori mais eficiente, é a via do recurso de anulação frente à jurisdição
administrativa. Vários contenciosos recentes relativos aos OGMs ou ao inseticida Gaucho
revelaram que o juiz estava propenso a anular, sobre o fundamento do princípio de precaução,
desta ou daquela decisão de pôr no mercado um produto cuja segurança era controvérsia.
Fazendo assim, ele força, verdadeiramente, a administração a levar em conta indícios de risco,
e mesmo de um alerta. Na prática, todavia, este não é levado para tanto a reforçar,
verdadeiramente, suas perícias ou a retirar o produto. O exemplo do Gaucho é característico
neste ponto de vista, já que o produto foi, finalmente, retirado do mercado somente uma vez
que os dirigentes da sociedade produtora – Bayer – foram processados.
Em todo caso, no prolongamento da proteção do lançador de alerta, novos
mecanismos são necessários, aptos a centralizar os alertas e a organizar seu tratamento. Será
preciso instituir uma nova autoridade administrativa? Mesmo supondo que se trate de uma
autoridade administrativa independente do Estado e diretamente relacionada ao Parlamento, o
risco é grande de criar uma enésima instituição ligada de muito perto aos poderes
constituídos. Por que este papel não seria então atribuído a uma jurisdição judicial especial,
uma “jurisdição do alerta” que centralizaria as anteriores e disporia ao mesmo tempo de meios
de investigação e, se necessário, dos poderes de dar prosseguimento a ela?74
71

The Office of Special Counsel is an independent federal investigative and prosecutorial agency whose basic
mission is to guard against prohibited personnel practices in the federal workplace, with a special emphasis on
protecting government whistleblowers.
72
Sabendo que o objetivo primeiro é de estabelecer as responsabilidades e de obter DI.
73
Ver, todavia, o caso das infrações que são ditas formais, para serem constituídas, não exigem que um dano
exista (ex. : tentativa de corrupção, mas igualmente colocar em perigo outrem: basta se pôr em risco, art. 223.1,
Código Penal: O fato de expor diretamente outrem a um risco imediato de morte ou de ferimentos de natureza a
provocar uma mutilação ou uma enfermidade permanente, pela violação manifestamente deliberada de uma
obrigação específica de segurança ou de prudência imposta pela lei ou o regulamento, é punido de um ano de
prisão e de uma multa de 15000 euros. Art. 223-7 do Código Penal: Qualquer pessoa que se abstém
voluntariamente de tomar ou de provocar as medidas permitindo, sem risco para ele ou para terceiros, combater
um sinistro de natureza a criar um perigo para a segurança das pessoas é punido de dois anos de prisão e uma
multa de 30000 euros).
74
V. Bernard Fau.
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Se a proteção do lançador de alerta aparecer como uma engrenagem decisiva na
prevenção dos riscos ecológicos e sanitários, ele terá, verdadeiramente sentido a condição de
estar acompanhado por tal reflexão.
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CAPÍTULO 6 OS DOIS GRANDES DESAFIOS QUE A SEGURANÇA
ALIMENTAR

COLOCA

PARA

O

DIREITO

INTERNACIONAL

Ana Flávia Barros-Platiau1

INTRODUÇÃO
O tema do risco alimentar tornou-se recorrente no debate acadêmico das ciências
sociais e, também no direito, inclusive no direito internacional. Isto porque as repetidas crises
alimentares, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, que sejam
adaptadores de tecnologia ou excluídos dela2, fez a sociedade começar se mobilizar em busca
de maior segurança alimentar. Conseqüentemente, como diz Olivier Godard3, a atual tradução
jurídica das demandas sociais é extraordinária, e do Estado é cobrada a proteção ambiental e
sanitária. Outrossim, o uso intensivo de tecnologias na alimentação nos confronta à missão de
construir novos conceitos, institutos e instrumentos de análise para o direito internacional
público, com vistas a uma melhor regulação dos riscos.
Nesse sentido, o objetivo do artigo é lançar a reflexão acerca da natureza da suposta
sociedade internacional de risco alimentar, a partir do debate sobre sociedade de risco de
Beck4. Em seguida, pretende demonstrar dois grandes desafios ao direito internacional considerado como um dos mecanismos de governança internacional - quais sejam: a
incapacidade do Estado de governar os riscos e os limites da assessoria técnico-científica para
a evolução do direito internacional.

1

Ana Flávia Barros-Platiau é professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília,
Pesquisadora do CNPq, Coordenadora do Grupo de pesquisa sobre relações internacionais, comércio e meio
ambiente (CNPq) e do Grupo Governança Global (CNPq). Integrante do grupo de pesquisa sobre direito
internacional e biotecnologia (BIODIR-CNPq).
2
Termos utilizados por Jeffrey SACHS em 2000, quando dividiu o mundo em função da tecnologia, com três
categorias: produtores, adaptadores e excluídos. No entanto, argumenta-se aqui que no caso da agricultura e da
alimentação, nem os países mais pobres da terceira categoria estão livres de riscos tecnológicos, haja vista que as
sementeiras investem em novos mercados e parte da ajuda humanitária alimentar é composta por transgênicos,
por exemplo.
3
“O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. Lições de método
decorrentes do caso da vaca louca” in: VARELLA, M.; BARROS-PLATIAU, A. (orgs). Princípio da
Precaução, vol. 1, Coleção O Direito Ambiental em Debate, Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
4
BECK, U. Risk Society, Towards a New Modernity, London, Sage, 1992, 260 p.
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Pensar em sociedade internacional não significa, no entanto, crer que os Estados
soberanos ou outros atores do sistema internacional estejam agindo em função de um suposto
interesse vital da humanidade, como defendido por Otani5. Implica, na verdade, ressaltar que
os elos ligando os sujeitos de direito internacional público aos sujeitos do direito internacional
privado são tão fortes que a distinção entre os dois torna-se cada vez mais tênue6. No mesmo
sentido, direito internacional e ordenamentos nacionais estão cada vez mais ligados quando se
trata da questão de regulação de riscos. Destarte, emerge a questão: os desafios de regulação
de riscos trazidos ao direito internacional nos autorizam a pensar em governança internacional
com relação ao interesse vital da humanidade?
Para traçar pistas de reflexão, o texto foi dividido em duas grandes partes: a primeira
traz a indagação se vivemos na sociedade do risco alimentar, ou seja, se o conceito de
“sociedade do risco” pode, ou deve, ser transposto para a questão alimentar internacional? A
segunda parte define dois grandes desafios ao direito internacional. Na verdade, são dois
grandes paradoxos que nos conduzem à conclusão de que a governança global para o controle
de riscos agrícolas e alimentares é improvável no futuro próximo.

Parte I - Sociedade do Risco?
Antes de abordar o tema mais específico de risco alimentar, cabe ressaltar que vários
autores já trataram da questão do risco, como Patrick Lagadec7, ao definir a civilização do
risco. Freitas Martins fala que o risco tornou-se elemento estruturante da nossa sociedade,
como Leite e Ayala8. Cabe também lembrar que a distinção entre risco e perigo já foi bastante
debatida nas ciências sociais e humanas, mas escapa ao escopo deste texto. Adotamos a linha
de Giddens9, para quem os perigos podem ser entendidos como riscos caso sejam conhecidos
e com a sua probabilidade calculada.
Risco pode ser definido de várias formas, tecnológico ou natural, previsível ou não,
socialmente ou tecnicamente construído e até como aquele criado pelo ambiente no qual o
cidadão vive, como fez Menell10. A definição do risco usada no debate sociológico aproxima
autores como Giddens, di Giorgio, Beck, Lash et al., entre outros. Lash et al.11, similarmente
a Beck, definem risco como “as probabilidades de danos físicos devidos a certos processos
tecnológicos ou outros”. Eles chegam a conclusões análogas, de que o tema exige uma gestão
inovadora do risco e que a palavra final cabe aos cidadãos, considerando-se que a verdadeira
5

O interesse vital da humanidade é a sua própria sobrevivência e por isso coloca-se acima de todos os outros.
"Un essai sur le caractère juridique des normes internationales, notamment dans le domaine du droit humanitaire
et du droit environnemental terrestre", in: Prieur, M. ; Lambrechts, C. (orgs.) Les hommes et l'environnement,
quel droit pour le vingt-et-unième siècle? En hommage à Alexandre Kiss, Paris: Frison-Roche, 1998, 691 p., p.
45-54.
6
Edith Brown-Weiss defendeu esta idéia na Conference on International Environmental Governance em Paris,
Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), de 14 a 17 de março de 2004.
7
LAGADEC, P. La civilisation du risque, Paris, Seuil, 1981.
8
LEITE,J.; AYALA, P. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2004.
9
GIDDENS, A. Les conséquences de la modernité, Paris, L'Harmattan, 1994.
10
MENELL, P. “The Limitations of Legal Institutions for Addressing Environmental Risks” Journal of
Economic Perspectives, vol. 5, n. 3, summer 1991, p. 93-113.
11
LASH, S.; SZERSYNSKI, B.; WYNNE, B. (eds.) Risk, Environment and Modernity, Londres, Sage
Publications, 1996, p. 4.
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problemática é “quais riscos são aceitáveis ou não para os governados”. Afirmam também que
Beck e Habermas vêem a mudança social como um processo de aprendizado. Em suma, o
pacto entre governantes e governados é colocado em questão à medida que os debates sobre
risco conquistam o espaço público nacional e internacional.
Giddens12, por outro lado, definiu risco a partir de sete fatores: a intensidade, que
ameaça a vida sobre o Planeta; a perda do controle local sobre recursos e serviços; o risco
derivado da transformação da natureza socializada; o risco ambiental institucionalizado, as
“lacunas do conhecimento”, a banalização dos riscos, que gera insensibilidade na consciência
coletiva13. Note-se que a questão de risco e segurança alimentar enquadra-se bem nas
categorias de análise propostas.
No entanto, o foco desse trabalho é o risco tecnológico recente, isto é, aquele criado
principalmente nas duas últimas décadas para aumentar a produtividade e a lucratividade das
lavouras destinadas à alimentação humana, marcando nossa constatação de que as grandes
empresas tecnológicas não conhecem - ou não revelam aos consumidores - os riscos que suas
tecnologias podem engendrar no futuro próximo. Por isso mesmo, a obra de Beck nos pareceu
a mais adequada para responder à pergunta proposta, apesar de seus limites discutidos mais
adiante.
Beck definiu a “sociedade de risco global”, comparando-a com a sociedade industrial
da modernidade clássica. Para ele, os riscos são diferentes dos perigos, como os desastres
naturais, oriundos de circunstâncias fáticas. Os riscos são artificiais, pois são produtos das
decisões humanas. O autor também considerou os riscos nucleares, com potencial de
extermínio da vida no Planeta, os riscos biotecnológicos, químicos e alimentares, que chama
de grandes “riscos tecnológicos”.
Nesse sentido, a sociedade do risco caracteriza-se pela sua multidimensionalidade, em
função da qual os riscos desconhecem fronteiras espaciais e temporais, inclusive para as
gerações futuras. Além disso, os riscos afastam-se de atores e locais determinados,
dificultando o trabalho do legislador na garantia de medidas preventivas. Conseqüentemente,
na chamada modernidade reflexiva, a consciência dos riscos está no futuro, as decisões são
políticas (e não técnicas) e devem ser fundamentadas na ética e no consenso dos destinatários
das normas criadas14(Beck, Giddens, Lash et al.). Ademais, as instituições são fragmentadas e
parciais, enquanto os riscos, bem como as soluções propostas e os princípios jurídicos, são
tratados como globais pela doutrina mais vanguardista.
Outro ponto importante é que Beck defende que a riqueza e os riscos seguem o mesmo
esquema de acumulação, mas em sentidos opostos, pois os ricos podem tentar comprar a sua
segurança, mas certos fatores são democráticos, como a poluição. Portanto, é inútil apreender
a dinâmica social em categorias de classe, pois a globalização dos riscos tem um “efeito
nivelador” para as suas vítimas e os próprios produtores do risco. Assim, tem-se a inversão da
lógica de que a riqueza determina o risco. Hodiernamente, é o risco que define quem é rico ou
não15, como demonstra tabela abaixo. Isto porque ainda não se pensou direito a distribuição
de externalidades da produção econômica (que Beck chama de bads), e vivemos uma
estrutura social individualizada com “comunidades de perigo”. Conseqüentemente, o passado
perde a força de determinar o presente, pois a consciência dos riscos está no futuro16.
12

GIDDENS, A. Les conséquences de la modernité, Paris, L'Harmattan, 1994.
Beck, ao contrário, defende que a sociedade de riscos passa da histeria à indiferença e vice-versa, p. 37.
14
Daniel Bodansky também conclui o mesmo quando estabelece os limites da expertise científica como fator
legitimador das decisões políticas sobre meio ambiente e reitera que as considerações éticas têm um papel
importante no processo decisório contemporâneo.
15
Essa idéia vai de par com a busca pela melhor qualidade de vida que vários doutrinadores defendem na
evolução do direito internacional ambiental.
16
p. 34. Norbert ELIAS defendeu a idéia contrária, que era necessário o estudo do passado para se compreender a
evolução das sociedades, em La société des individus, Paris, Pocket, 2004. Zaki Laïdi, estudando as crises de
13
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Tabela 1 – Comparação evolutiva da sociedade, segundo a obra de Ulrich Beck.
Sociedade

Modernidade

Distribuição

Estrutura

Lógica

Instituições

Industrial

Clássica

Bens (goods)

Classes sociais

Riqueza

Parciais17

determina

(x

risco

princípios
universais)

De risco

Reflexiva18

mazelas

individualizada Risco

(bads)

Novo tipo

determina

de

riqueza

dinamismo
político

e

social ( x
global
hazards)19

Para Beck, tais “comunidades de perigo” constituem a sociedade do risco, substituindo
as classes organizadas dentro de Estados soberanos. A ameaça é o medo da catástrofe e não
mais apenas a fome.
Discordando da visão catastrófica de Beck, Rafaelle di Giorgi sustenta que a
percepção do risco constitui uma forma de se relacionar com o futuro, ou seja, a gestão
democrática dos riscos nas sociedades contemporâneas é o grande desafio a ser vencido. Em
outros termos, não há nada de alarmante no reconhecimento da necessidade de novas formas
de regulação social e de novos desafios para o direito. Poderíamos completar que tal
reconhecimento faz parte da dinâmica social, tanto nacional como internacional, ou seja,
novas tecnologias, novos riscos, novas demandas sociais, novos desafios ao direito....
Entretanto, o trabalho de Beck apresenta vários limites, os quais tornam-se mais claros
quando pensamos a sociedade internacional como uma sociedade do risco alimentar. Em
primeiro lugar, segundo Tierney20, seus textos são extremamente abstratos e, geralmente,
desprovidos de dados estatísticos, não explicando vulnerabilidade e padrões de perdas para
pesquisadores mais empíricos. Segundo, seus trabalhos decepcionaram aqueles que acreditam
centralidade da identidade e do Estado ou a tensão entre sentido e poder, afirma que as teses de retorno ao
passado não têm mais grande valor heurístico, porque vivemos numa reinvenção do passado, marcada pelo fato
que a cissiparidade política funciona em oposição à complementaridade econômica do mercado global, na obra
L'ordre mondial relâché: sens et puissance après la guerre froide. 2 ed., Paris: Presses de la FNSP, 1993, 263 p.
17
A sociedade industrial se desestabiliza através do seu próprio estabelecimento, pois os princípios universais da
modernidade (direitos civis, igualdade, diferenciação funcional, métodos de argumentação e de ceticismo) só
podem ser realizados em base parcial, setorial e seletiva. Assim, a sua continuidade constitui a causa de sua
descontinuidade, p. 14.
18
Ver os trabalhos de Anthony Giddens (1990 e 1991) e Scott Lash (1992).
19
Entendidos como riscos supranacionais e universais (não-específicos às classes sociais).
20
TIERNEY, K. “Toward a Critical Sociology of Risk” Sociological Forum, vol. 14, n. 2, junho 1999, p. 216.
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que riscos e catástrofes naturais têm a mesma fonte. Para Beck, os dramas da humanidade
(pragas, fome e catástrofes naturais) são diferentes de riscos porque não resultam de decisões
que consideram o risco como intrínseco ao progresso, como já foi mencionado. Aliás, qual
seria a utilidade de separar os dois quando se trata de agricultura?
Terceiro, seus conceitos não são úteis aos países em desenvolvimento, ou têm sua
utilidade limitada por fatores como a desigualdade social, a corrupção institucionalizada, a
fragilidade institucional, inclusive jurídica, e até a falta de especialistas e técnicos com
identidade própria. Aliás, o abismo crescente entre países exportadores de tecnologia e os
excluídos por si só serviria para questionar qualquer teoria do risco. Na maioria destes países
pobres ou fracassados, não há uma estrutura de classes individualizada, não há distribuição de
mazelas tal qual Beck descreve, e não há, portanto, uma modernidade reflexiva. E o risco não
possui o efeito nivelador ainda, porque as elites têm como se proteger da poluição e têm uma
grande liberdade de escolha, comparando-se com a população que mora nas periferias e nas
favelas.
Finalmente, o problema coloca-se em outros termos para países em desenvolvimento.
A segurança é uma preocupação social que compete com outras mais urgentes, como a fome e
o desemprego21. Deveríamos tratar também de riscos ligados à falta de tecnologia, como na
engenharia de minas ou civil, ou mesmo de tecnologias ultrapassadas que causam maiores
impactos ambientais ou poluem mais do que as recentes (chamadas de “melhor tecnologia
disponível” para a proteção ambiental).

A Sociedade Internacional do Risco Alimentar
Como o mesmo arcabouço teórico do risco e seus limites postos pela clivagem NorteSul, pode-se partir o debate sobre risco alimentar em duas partes, porque a humanidade não é
una a defender o que é a segurança alimentar. Por isso, cabe definir sociedade do risco
alimentar a partir da percepção do que seria a “segurança alimentar”. Seria uma produção em
quantidade satisfatória para a erradicação da fome e da má-nutrição assegurada pelo Estado,
ou ao contrário, deveria significar o controle de qualidade para garantir a inocuidade dos
produtos consumidos para a saúde humana? Seria possível se pensar nas duas ao mesmo
tempo? Em decorrência da atuação do sistema ONU, fica claro que o conceito mais difundido
é o primeiro, de cunho assistencialista e que deu grandes oportunidades à revolução verde e à
revolução genética (com apoio da FAO, PNUD, etc..). Por outro lado, as sociedades mais
desenvolvidas, exceto os membros do Grupo de Miami, já resolveram que o problema delas é
principalmente o segundo. No caso do Brasil, nenhuma das duas definições se aplica, pois o
nosso paradigma de produção alimentar é a competitividade global por meio da produção em
escala e desregulada22, apesar do discurso político privilegiar o Programa Fome Zero e a
agricultura familiar.
Portanto, a falta de um entendimento internacional sobre segurança alimentar
engendra um sério problema ao direito internacional público e torna impossível, por enquanto,
avanços significativos na regulação local, nacional e internacional de riscos biotecnológicos.
21

Ver trabalhos dos Professores Jorge Mosset e Gonzalo Sozzo, apresentados no Seminário Internacional sobre
Gestão do Risco e Responsabilidade Internacional, Florianópolis, 7 e 8 de outubro de 2005. Serra Pelada foi uma
ilustração emblemática desta afirmação e outros garimpos brasileiros poderiam ser mencionados. Nesta ótica,
ambos Professores trabalham com a noção de risco do desenvolvimento.
22
Ver, em guisa de ilustração, as Medidas Provisórias editadas pelo Governo Lula sobre agricultura e
transgênicos, as derrotas políticas do Ministério do Meio Ambiente contra o Ministério da Agricultura e
Pecuária. Ver, também, a posição brasileira durante a COP 8, realizada em Curitiba, em março de 2006.
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Porém, e em detrimento dos limites discutidos acima, talvez não seja ousado demais falarmos
de uma “sociedade de risco alimentar” no sentido de Beck, porque as externalidades da
produção descontrolada de riscos ligados à atividade agrícola são desconhecidas, não são
rastreadas e nem controladas, e podem afetar todas as camadas sociais. Além disso, os
consumidores que tentam se proteger de supostos riscos ligados aos organismos
geneticamente modificados (OGM), por exemplo, precisam pagar muito mais caro por
produtos certificados, como os biológicos, em vários países do mundo. Logo, pode-se
encontrar o efeito nivelador do risco neste caso, até porque a falta de conhecimento dos
consumidores no mundo não os conduz a escolhas mais seguras23. Aliás, ainda não há
consenso científico sobre a segurança (ou risco) de alimentos que contenham OGM.
Se adotarmos o conceito de “sociedade do risco alimentar”, podemos nos perguntar se
as propostas dos autores supracitados são pertinentes, principalmente as de Beck. A resposta
tende a ser positiva, o que significa admitir que a segurança alimentar em nível global é um
grande projeto de futuro, a ser construído a partir de cada ordenamento nacional, haja vista os
grandes obstáculos postos ao direito internacional do meio ambiente, tais como a
fragmentação institucional, o descompasso entre o progresso tecnológico e a sua respectiva
regulação pelo direito e24 ou pelo controle social informado25, a atuação econômica e
tecnológica de poderosas empresas multinacionais e a dificuldade de se definir a
responsabilidade do Estado26, que serão tratados a seguir. Portanto, a sociedade internacional
do risco alimentar é acéfala, desprovida de instituições reguladoras e extremamente
complexa27. A partir deste esboço do que seria a nossa sociedade internacional do risco
alimentar, trataremos dos desafios colocados ao direito internacional.

PARTE II – Os Desafios ao Direito Internacional do Meio Ambiente
Em fato, os desafios aqui analisados poderiam ser sintetizados no que Bertrand Badie
chamou de “desafio contemporâneo da integração internacional”28, no sentido da sociologia
de Durkheim. Para ele, as questões contemporâneas podem ser globais, mas as suas soluções
dificilmente o são, porque nossa sociedade internacional está em vias de formação. Certo é
que esta afirmação não é nova, pois Payson Wild já havia colocado o mesmo problema em
1938, afirmando que não há uma comunidade com valores consolidados, mas sim a razão dos
Estados mais fortes, ao mesmo tempo em que soberania e consentimento são ficções jurídicas
23

Ver trabalho de Jean-Benoît Joly, apresentado no Seminário Internacional sobre Gestão do Risco e
Responsabilidade Internacional, Florianópolis, 7 e 8 de outubro de 2005. Ele propôs o conceito de “democracia
técnica”, que supõe parcerias entre a comunidade científica e a sociedade civil. Seria um modo de assegurar o
contra-poder em face de decisões autoritárias ou pouco transparentes do governo francês.
24
REMOND-GOUILLOUD, M. Du droit de détruire, Paris, Puf, 1989
25
BONNY, S. Por que a maioria dos europeus se opõe aos organismos geneticamente modificados ? Fatores
dessa rejeição na França e na Europa in VARELLA, M. e PLATIAU, A. (org). Organismos geticamente
modificados, Belo Horizonte, Del Rey, 2005.
26
No regime internacional sobre rejeitos químicos, faz anos que a discussão não avança, enquanto no regime
sobre biossegurança, o debate é recente, mas as expectativas de criação de normas internacionais cogentes são
extremamente baixas. Ressalte-se que os exemplos de responsabilidade internacional, como no caso da poluição
marinha por petróleo, têm como características a participação do setor privado (armadores e outros) e o
apoio/lobby de organizações da sociedade civil.
27
Haja vista os interesses divergentes de setores produtivos e de consumidores em escala global.
28
“Multilateralism and the Challenge of Unilateralism”, Plenary Roundtable 2, First Global International Studies
Conference, 24/08/2005, organizado pelo WISC (World International Studies Committee), Istanbul, Turquia.
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que acabam por negar a força do direito. Alexandre Kiss29, também, seguiu a mesma linha
quando afirmou que a comunidade de valores está em vias de formação para a consolidação
do direito internacional do meio ambiente. Enfim, há uma série de autores que reconhecem os
limites da sociedade internacional, que aqui não cabe mencionar.
Nesse sentido, se transpusermos esta idéia de integração internacional para o direito,
podemos pensar que os dois grandes desafios atuais são fundamentados na constatação que o
progresso tecnológico é tão veloz que não sabemos como administrá-lo, já que, na prática, a
dimensão antecipatória do direito (e da política) é extremamente limitada. Portanto, os dois
grandes desafios são: a incapacidade do Estado de regular os outros atores sociais e os limites
dos cientistas em disponibilizar o que Peter Haas chamou de “ciência útil” (usable science)30.

O dever do Estado de regular
Segundo Maclean31, um dos grandes papéis do Estado é o de controlar o risco trazido
por novas tecnologias. Assim, a centralização da regulação no Estado explica-se primeiro
porque os riscos tecnológicos são invisíveis, espalhados e complexos. Além disso, o custo da
informação para a regulação é extremamente elevado e só o Estado pode arcar com eles.
Igualmente, os riscos tecnológicos podem ter impactos catastróficos e até irreversíveis, ou
seja, podem ser graves demais para serem delegados a atores não-estatais. Por isso mesmo, ao
Estado cabe proteger, na medida do possível. Os três componentes para o controle de riscos
podem então ser considerados: a informação, o estabelecimento de padrões e a mudança
comportamental. Logo, inspiram o fortalecimento dos princípios de direito32, principalmente o
da informação33, da prevenção, da precaução e o da participação.
No entanto, o Estado parece-me cada vez mais incapaz de regular os riscos
tecnológicos em questão. Primeiro, como discutido anteriormente, ele tende a compartilhar
cada vez mais os mecanismos de tomada de decisão com atores não-estatais nacionais e
estrangeiros, sejam do mercado (detentores de recursos financeiros e tecnológicos) ou da
sociedade civil (detentores de recursos de informação e de mobilização da sociedade civil)34.
Segundo, os imperativos de competitividade global limitam as margens de manobra dos
29

KISS, A. "Emérgence des principes généraux de droit international et d'une politique internationale de
l'environnement", p. 19-36. In: RENS, I. (org.) Le droit international face à l'éthique et à la politique de
l'environnement. Genève: Chêne-Bourg: Georg, Coll. "SEBES" (Stratégies énergétiques, biosphère et société),
1996, 268 p.
30
Conference on International Environmental Governance em Paris, Institut du développement durable et des
relations internationales (IDDRI), de 14 a 17 de março de 2004.
31
MACLEAN, D. “Quantification, Regulation and Risk Assessment”, in Proceedings of the Biennial Meeting of
the Philosophy of Science Association, 1982, vol. 2, p. 243-260.
32
Ver trabalhos dos Professores Christine Noiville, Christian Caubet e Marcelo Varella, apresentados no
Seminário Internacional sobre Gestão do Risco e Responsabilidade Internacional, Florianópolis, 7 e 8 de outubro
de 2005.
33
Cabe ressaltar que durante o III Seminário de Direito Internacional Ambiental de Campo Grande, houve o
debate sobre o dever de informar do Governo brasileiro, mas a esmagadora maioria dos presentes defendeu que o
Governo não tem condições de responder a este dever, portanto ele não constou na Carta de Campo Grande de
2004. Ou seja, foi reconhecido o princípio do direito à informação, mas não o dever do Estado de elaborar tal
informação.
34
Barros-Platiau, A. “Novos Atores, Governança Global e o Direito Internacional Ambiental”. Meio Ambiente.
Coleção Grandes Eventos, Volume I, Brasília, Escola Superior do Ministério Púbico (ESMPU), 2004, p. 11-22.
II Congresso de Direito Ambiental da Amazônia. II Seminário Internacional de Direito Ambiental. Realização:
Escola Superior do Ministério Púbico (ESMPU). Apoio: Ambassade de France, Sociedade Brasileira de Direito
do Meio ambiente (SOBRADIMA), Governo do Estado do Pará. 12 a 14 de maio de 2003. Publicado em 2004.
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Estados. Terceiro, eles continuam como os principais sujeitos e criadores do direito
internacional, mas a vontade política de delegação de competências para a construção de
regimes internacionais de responsabilidade é assaz limitada, o que explica a evolução da
doutrina internacional sem que o mesmo seja observado na engenharia legislativa ou na
jurisprudência. Entretanto, se os atores do setor público dividem poder com outros atores,
paradoxalmente alguns deles e, principalmente, membros do terceiro setor, exigem do Estado
uma atitude mais firme na regulação do risco. Eis o paradoxo da reforma dos três Poderes
num contexto de participação púbica alargada e de predominância de políticas neo-liberais.
Em fato, esta incapacidade do Estado está refletida na vida cotidiana, como produzir
informação e garantir o acesso a ela, não apenas do ponto de vista formal35. Outro ponto é o
estabelecimento de padrões, como rótulos e o limite do princípio da similaridade, como por
exemplo, aquele estabelecido pela FDA norte-americana para os produtos transgênicos, contra
a posição da EPA na década de 1980. Por último, a necessária mudança de comportamentos é
de responsabilidade de todos, mas traz grandes responsabilidades ao legislador. Se tais
constatações constituem também obstáculos à regulação dos riscos no ordenamento nacional,
que dizer então do internacional?
A necessária participação alargada de diversos atores sociais para consulta e
monitoramento, contribuem para o enfraquecimento do Estado centralizador, caracterizando
uma verdadeira interdependência, enquanto o setor privado, paradoxalmente, continua
reinando com o monopólio da tecnologia e decisões autônomas sobre investimento, apesar das
questões socioambientais prementes de desemprego e outros riscos36. Portanto, um dos fatores
que poderiam aumentar riscos, ou dificultar seu controle, é paradoxalmente o empoderamento
de atores não-estatais, os quais podem exercer influência sobre as normas regulatórias de
atividades potencialmente geradoras de risco para toda a sociedade.

Reforma Institucional
Para a efetiva regulação do risco, o papel do Estado precisa ser repensado, pois o
Estado-repressor/controlador não funciona no controle de riscos sem a participação mais
alargada da sociedade civil mundo a fora. Portanto, a criação de agências de avaliação e
regulação de riscos é apenas parte da solução para as demandas sociais por maior segurança37.
Neste sentido, o modelo do comando e controle cede lugar ao direito mais flexível, repleto de
soft norms e de mecanismos de incentivo de mudanças comportamentais.
Os limites da ciência
O segundo paradoxo refere-se aos limites da ciência, num contexto onde a politização
das questões ambientais é clara. Beck aponta os limites do racionalismo científico para a
percepção social do risco. Neste sentido, a tomada de consciência dos riscos e conflitos
35

No caso do Brasil e Argentina, por exemplo, é notório que grande parte da informação produzida em EIARIMA não pode ser compreendida por cidadãos comuns, pois são técnicas demais.
36
Note-se que os benefícios da tecnologia não foram ignorados ao longo do texto, principalmente quando se trata
de países em desenvolvimento, mas não são enfatizados em função do recorte do objeto de estudo.
37
Portanto, a criação do IBAMA e da ANVISA, ANA, ANATEL e outras no Brasil tem seus efeitos limitados.
Quanto ao direito francês e o papel destas agências, ver o texto de Marie-Angèle Hermitte, apresentado no
Seminário Internacional sobre Gestão do Risco e Responsabilidade Internacional, Florianópolis, 7 e 8 de outubro
de 2005.
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conduz à dinâmica da “politização reflexiva”38. Beck critica a preponderância dos técnicos
porque acreditamos no realismo da ciência e, conseqüentemente, a reflexividade é excluída
das interações políticas e sociais. A reflexividade está se tornando operacional não apenas na
crítica à ciência do movimento ambientalista, mas também no resto da sociedade. Portanto, a
magnitude dos riscos é função direta da qualidade das relações sociais. Beck chega a evocar a
existência de sub-políticas que seriam técnico-econômicas e teriam várias soluções possíveis,
portanto legitimariam os líderes de determinada sociedade.
Daí decorrem vários desafios ao direito. O primeiro é certamente o da legitimidade,
que Bodansky bem trabalhou, no âmbito da governança ambiental. Alerta ele que se os
especialistas tivessem grande autoridade na regulação de riscos, viveríamos numa tecnocracia.
Outro problema é a inflação de pareceres técnicos, que são amontoados nos grandes centros
de decisão, inclusive dentro do sistema ONU, e na maioria das vezes faltam leitores
informados para integrar suas conclusões na engenharia legislativa. O terceiro grande
problema é que os instrumentos de mobilização da sociedade civil acabam por perturbar o
debate, como foi o caso com os transgênicos. Isto se explica pelo fato que a mobilização de
uma massa apática só é possível com argumentos fortes, que acabem gerando alarmismo e
hipóteses irrealistas. Portanto, o uso político de argumentos científicos tem sido cada vez mais
analisado na literatura sobre a regulação de riscos. E por último, há um hiato temporal entre a
prova científica e a reação do direito.

II - Respostas do Direito ao Risco
Mudança de paradigma?
Alguns autores tratam da mudança de paradigma entre o direito e a política. Se no
século XIX falava-se de responsabilidade, no século XX o paradigma da solidariedade fez
irrupção, com o Estado do Bem-estar, e em seguida chegou-se ao paradigma da segurança39.
Nesse contexto, governança seria o conceito que focaliza as múltiplas interações entre
atores estatais e não-estatais, usando a abordagem de “redes sociais”. O conceito reflete
também o projeto político no sentido de Smouts e, principalmente, a idéia da necessidade de
uma agenda política comum para respondermos às crises ambientais - previsíveis ou não como uma verdadeira comunidade internacional e não apenas como uma sociedade de
Estados descritas por Wild40 . Citando Simonds e Emeny, ele reconhece a assimetria de poder
“num mundo sem sistema efetivo de direito internacional, no qual a força é o fator
determinante entre as nações, e só as superpotências, por seu poder desproporcional, podem
dotar suas políticas nacionais de importância internacional”. Neste caso, a mudança de
paradigma teria pouca importância para a evolução do direito internacional no que tange à
regulação de riscos em nome do interesse vital da humanidade.
38

op. Cit., p. 76-80. Os riscos são politicamente reflexivos porque são criados em função de nossas próprias
decisões. Tornam-se o motor da auto-politização da modernidade, transformando o papel, o conceito e os meios
da política na sociedade de riscos.
39
EWALD, F. “Le retour du malin génie. Esquise d’une philosophie de la précaution”, in GODARD, O. (coord.)
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Em abordagem totalmente distinta, Hood, Rothstein e Baldwin usam a teoria cultural
de riscos para definir seus respectivos regimes de regulação e demonstram que o paradigma
da segurança está em vias de consolidação. Descrevem quatro categorias: fatalista,
hierarquizada, individualista e o igualitário. As quatro são descritas a seguir.
A categoria fatalista abriga os riscos previsíveis e não-administráveis, além de
impactos não-desejados de políticas públicas. O papel do Estado é mínimo na antecipação e as
respostas só chegam após o fato, como nas catástrofes naturais.
A hierarquizada destaca as previsões científicas e a gestão de riscos. O papel do
Estado é o de desenvolver soluções, com apoio técnico de comitês especializados, como
acidentes alimentares e químicos. Beck e Bodansky criticam este tipo de processo decisório
que exclui o cidadão do processo decisório e da elaboração de normas protetivas.
O individualista ressalta o processo de escolha de mercado e o individual. O papel do
Estado é o de incentivador do mercado e da comunidade científica para informar os cidadãos
e consumidores, com “medidas de redução da assimetria para a comunidade”. Uma ilustração
seria a criações de padrões e normas de poluição, como tem sido o caso para carros.
O igualitário avulta a participação da comunidade no processo decisório. O papel do
direito é o de permitir e incentivar esta participação, criando audiências públicas, institutos,
fóruns e comitês. A Agenda 21, o extinto Fórum sobre Mudanças Climáticas, O CGEN têm
servido de modelo a outros países. Seria o modelo por excelência para comprovar a
viabilidade da governança global, a partir de iniciativas nacionais.
Contudo, mudanças essenciais ainda estão por vir. As noções de soberania, igualdade
e consentimento como o fundamento da força do direito internacional não correspondem à
realidade internacional41. Brierly (1924)42 ensinou que o direito devia ser menos positivista
ortodoxo e mais preocupado com a prática dos Estados, ou seja, com as políticas que estes
adotam. Afinal de contas, direito e política internacional compartilham uma vasta zona
cinzenta, notadamente no que tange à regulação de novos desafios. Ademais, com o fim da
Guerra Fria esperou-se a judicialização da política internacional, para falar como Alec Stone,
mas assistimos a um verdadeiro diálogo entre os dois, como Wild havia defendido há 68 anos
atrás.
Conclusão
Após a análise dos desafios lançados ao direito internacional que o emprego de
tecnologias aplicadas à alimentação traz, podemos concluir que ainda estamos muito longe de
algum tipo de governança, tanto pela pouca participação de atores não-estatais, como pela
crise do multilateralismo político, pela fragilidade da regulação internacional sobre o tema e
pela clara predominância da lógica comercial sobre a sanitária e ambiental em questões como
a produção de organismos geneticamente modificados e da competitividade global. Portanto,
segurança alimentar e risco zero são apenas ideais, e como tais, são inatingíveis. Finalmente,
governança global improvável, segurança alimentar impossível, parafraseando Raymond
Aron43.
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CAPÍTULO 7 RISCO NA POLÍTICA. AS INSTITUIÇÕES EM JOGO
Luiz Eduardo Abreu
O partido do Presidente da República foi acusado de pagar propina aos deputados pelo
voto favorável a projetos de interesse da administração. O dinheiro teria sido transportado em
malas de vários tipos, tamanhos e distribuído por figuras obscuras, operando à sombra da
política. O sistema de distribuição teria sido elaborado e implementado pela direção do
partido do Presidente, e o dinheiro arrecadado de uma grande variedade de fontes, inclusive
órgãos da própria administração a partir de operações fraudulentas ou pela malversação do
dinheiro público. Em linhas gerais, estas foram as acusações. Os acusados, claro, negaram o
que foi possível negar. O Presidente da República, por exemplo, disse diversas vezes que não
sabia de nada daquilo e, em algumas entrevistas, chegou mesmo a duvidar da sua existência.
Esses eventos estão relacionados com um conjunto de riscos que afetam as sociedades
modernas, riscos que estão associados ao conceito “corrupção”. Há aqui vários problemas que
vão desde a definição do que seja corrupção, passando pela adequação dos mecanismos
jurídicos e governamentais capazes de lidar com ela, até a relação da corrupção com a
ineficiência da administração de políticas públicas. No entanto, de todas estas questões, estou
interessado numa que me parece logicamente anterior: como que uma instituição regulada por
um conjunto de normas jurídicas e imersa num contexto social recria, nas suas práticas
cotidianas, ao mesmo tempo, os seus próprios riscos e os mecanismos sociológicos para
controlá-los1?
E o meu ponto é que, sem um conhecimento mais próximo do cotidiano de uma
instituição, dos dilemas e alternativas abertas aos agentes, dos valores, categorias e conceitos
que dão sentido à ação, as relações e as normas, a proposta de mecanismos jurídicos e
institucionais para lidar seja com a corrupção, seja com qualquer outro problema considerado
relevante, corre o risco de ser inócua. O texto se divide em três partes, portanto. A primeira
constrói uma narrativa dos eventos evocados acima. A segunda examina os valores e idéias a
partir das quais a política, o papel do político, o indivíduo e a norma jurídica vão ser
percebidos, e o argumento é que esta maneira de ver o mundo implica em uma forma de se
colocar em relação a ele — o que, por sua vez, constrói um conjunto de riscos muito
particular. A terceira examina os mecanismos sociológicos criados para lidar com estes riscos.

1. A crônica de uma crise
Toda narrativa tem um começo, mas todo começo é arbitrário, porque ele implica em
uma maneira de ver os eventos, numa escolha. E, se estivéssemos no final deste texto,
certamente faríamos outras escolhas. Todavia, se precisamos de uma data qualquer, mesmo
sob o risco de ter de mudá-la depois, esta seria 6 de junho de 2005, uma segunda-feira, dia
geralmente de poucas pretensões na política em Brasília. E, se é preciso nomear um
responsável, porque algumas coisas não acontecem por geração espontânea, mesmo sabendo
que, ao final, descobriremos como são efêmeras estas escolhas, o nome seria o do então
deputado Roberto Jefferson (também Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, eleito pelo
Rio de Janeiro, PTB—RJ). Foi na Folha de S. Paulo, de 6 de junho, que Jefferson deu a
1

O suposto no qual esta proposta se baseia faz parte da, digamos, maneira de o antropólogo ver o mundo. Mas
quem o apresentou de maneira sistemática foram Mary Douglas e Wildavsky (1982): o risco, dizem eles, é uma
construção social, quer dizer, cada sociedade particular seleciona um conjunto de possibilidades que considera
“preocupantes” e das quais tenta se proteger. O mesmo — defendo — se aplica às instituições.
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entrevista na qual ele acusava a administração e o partido do Presidente de República, Luís
Inácio Lula da Silva, de pagarem o “mensalão”, um suborno de 30 mil reais a deputados da
base aliada, especialmente do Partido Popular (PP) e o Partido Liberal (PL) (Lo Prete and
Scolese, 2005). Os seus motivos parecem claros: Jefferson acreditava ser o alvo de uma
conspiração por parte do governo como ele mesmo, várias vezes, o declarou. Tudo teria
começado um mês antes. Em 14 de maio daquele mesmo ano, a revista Veja havia publicado
uma reportagem baseada num vídeo gravado às escondidas no qual Maurício Marinho, chefe
do departamento de contratação e administração de material dos Correios, afirmava, entre
outras pérolas, que “se pode roubar de tudo nos correios” e que o deputado Roberto Jefferson
lhe “daria cobertura”; mais tarde Marinho negaria que estivesse dizendo a verdade e Jefferson
acusaria o então Ministro da Casa Civil, considerado o homem forte da administração, José
Dirceu (do Partido dos Trabalhadores, eleito por São Paulo, PT—SP, licenciado da Câmara
dos Deputados para assumir o ministério), de ter-se utilizado da Agência Brasileira de
Informação (ABIN) para realizar a gravação.
Seja como for, a entrevista de Jefferson precipitou os eventos de uma crise que, se —
até então — parecia apontar apenas para o PTB, acabou por voltar-se contra a administração e
o partido do Presidente. No dia 8 de junho, o presidente do PL, o deputado Valdemar Costa
Neto, entrou com o pedido de cassação do mandato de Roberto Jefferson, argumentando que a
denúncia do mensalão configuraria “quebra de decoro parlamentar”. Pelas regras do
parlamento, um político (deputado ou senador) que for condenado por quebra de decoro
parlamentar perde o seu mandato e os direitos políticos por 8 anos, mas, antes de protocolado
o pedido no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o parlamentar pode renunciar ao
seu mandato, hipótese na qual o ele escapa das eventuais punições e, na prática, pode
candidatar-se já na próxima eleição. Com o pedido de cassação protocolado, Jefferson não
tinha mais na renúncia uma possibilidade e teria de enfrentar o processo até o fim. No dia 9 de
junho, apesar da movimentação do governo, e também por causa das declarações de Jefferson
na Folha, foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), formada por
senadores e deputados, para investigar a corrupção nos Correios. No domingo seguinte, 12 de
junho, numa outra entrevista à Folha, Jefferson aprofunda as acusações. Segundo ele, o
responsável pelo mensalão seria o secretário-geral do PT, Sílvio Pereira; as negociações
aconteceriam na sala ao lado do ministro José Dirceu no Palácio do Planalto, onde também
fica o gabinete do Presidente da República; e o operador seria Marcos Valério, “publicitário”
mineiro, sem partido político, mas — como se descobriu depois — com muitos amigos por
toda a parte.
Graças à confusão, poucos depoimentos de deputados acusados de corrupção tiveram
uma atenção tão atenta. No dia 14 de junho, quarta-feira, Jefferson foi ao conselho de ética
fazer sua defesa, depoimento que foi televisionado para todo a país. Foi um espetáculo
impressionante: o teatro, as palavras, a performance e, até mesmo, o conteúdo; é difícil
exagerar o seu impacto. Várias vezes, Jefferson agradeceu o deputado Costa Neto por ter lhe
proporcionado à chance de dizer, em público, o que ele — Jefferson — havia testemunhado.
Entre outras, ele disse “Dirceu, se você não sair daí [Casa Civil] rápido você vai fazer réu um
homem inocente, que é o presidente Lula. Sai daí rápido para você não fazer mal a um homem
que eu tenho orgulho de ter apertado a mão” — e, efetivamente, dois dias depois, José Dirceu
deixou a Casa Civil, reassumindo o seu mandato como deputado federal. Jefferson também
contou que havia mencionado o mensalão para vários membros importantes da administração,
inclusive para o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT—SP) e “A reação do presidente foi
como uma facada nas costas. As lágrimas desceram dos olhos dele. Ele levantou, me deu um
abraço e foi embora. E sei que de lá para cá secou, porque os passarinhos estão todos com o
biquinho aberto. E as coisas [votações] pararam aqui nesta Casa, é síndrome de abstinência. O
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presidente Lula é inocente nisso, a reação é a reação do traído”, disse Jefferson e completou:
“Vi um homem honrado se desfazer diante de uma cinta que fizeram em torno dele”2. Fez
ainda outras afirmações mais detalhadas sobre quais deputados recebiam o mensalão que não
vamos reproduzir aqui. Mas, o mais importante para o nosso assunto, Jefferson não
apresentou provas — documentos, fitas gravadas, papéis de qualquer sorte —, mas o seu
testemunho dos acontecimentos. Com isso ele marcou duas posições: aquele era um fórum
político, submetido, portanto, a condições e critérios de outra ordem, diferentes daqueles
estabelecidos pelas regras jurídicas (por exemplo, que definem as provas aceitáveis num
processo penal); e, como fórum político, a dimensão central, fundante eram suas palavras, não
apenas o que ele dizia, o conteúdo e a referencia no mundo do seu discurso, mas também
quem, como, onde dizia. De acusado, Jefferson virou o acusador. O governo parecia ter-se
posto à lona. O impacto do depoimento foi — não há como enfatizar bastante —
extraordinário.
A característica que mais chamava a atenção em toda essa crise foi a sua velocidade.
As versões eram montadas pelos integrantes da administração e do Partido dos Trabalhadores
ou mesmo dos outros acusados e, às vezes, no dia seguinte desmontadas com testemunhos ou
provas cabais, como os registros das movimentações bancárias. Perderam seus empregos,
além de José Dirceu, vários diretores de estatais (entre outras dos Correios, do Institutos de
Resseguros do Brasil) e toda a cúpula do PT. Jefferson foi cassado, como também seria José
Dirceu algum tempo depois, e mais 13 deputados de vários partidos enfrentaram processos de
cassação, como o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT—SP). Além disso, vários
deputados renunciam para evitar o processo de cassação, entre eles Severino Cavalcanti (do
PP, eleito por Pernambuco, PP—PE) então Presidente da Câmara e o deputado Costa Neto,
autor do processo contra Jefferson no Conselho de Ética. A administração dava a impressão
de estar totalmente perdida na crise até, pelo menos, setembro. Neste período, em alguns
momentos, chegou-se a duvidar da capacidade do presidente Lula conseguir permanecer no
cargo até o fim do ano. Todos estes eventos, por si só, já seriam desoladores. Mas há um
detalhe que os torna piores: o discurso do Partido dos Trabalhadores desde sua fundação,
discurso que, sob o ponto de vista das posições políticas do partido, pretendia distingui-lo dos
outros, torná-lo um caso único na política brasileira. Refiro-me a repetição constante e
indignada do discurso baseado numa ética absoluta, ética associada ao bom trato da coisa
pública e à atenção ao interesse coletivo e, dentro deste, com mais atenção à situação dos
menos favorecidos que o PT, pela palavra, pelo teatro, pela performance, “afirmava”
incorporar.
No dia 2 de agosto de 2005, terça-feira, o já ex-Ministro José Dirceu foi depor no
Conselho de Ética. Formalmente, tratava-se do processo por quebra de decoro parlamentar de
Jefferson, mas, na realidade, era Dirceu quem se defendia das acusações que, nas suas
palavras, pretendiam transformá-lo “num chefe de quadrilha ou do maior esquema de
corrupção no País ou o articulador e organizador do mensalão”3. E não deixa de ser uma
estranha ironia a inversão da, por assim dizer, “ordem natural de um processo”: José Dirceu, a
testemunha, era, de fato, o acusado e o acusado assumia o papel da acusação. Na primeira
fileira, com o olhar zombeteiro de uma ironia calculada, sentava-se Roberto Jefferson.
Regimentalmente, ele seria o terceiro a falar (logo depois do depoente e do relator). Foi um
2

BRAGON, Ranier, Fabio Zanini, and Silvio Navarro. Se Dirceu não sair, vai fazer Lula virar réu, diz Jefferson.
Folha de São Paulo, Jun 15, 2005, A6.
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Os trechos foram retirados todos do texto com redação final elaborado pelo Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação da Câmara dos Deputados. Audiência Pública da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados, nº 1049/05. Depoente/convidado: José Dirceu, deputado federal. Data: 2 de agosto de
2005.
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embate acompanhado com grande atenção e expectativas, televisionado na íntegra por alguns
canais da TV aberta. Dirceu enfaticamente negou todas as acusações, dizendo que não havia
organizado, não era o chefe e que “jamais permitiria compra de votos e pagamento de
Parlamentares”. Mas o ponto que quero ressaltar é que toda sua defesa foi baseada em
argumentos normativos. Assim, ele não seria responsável “porque eu não era membro da
direção do PT, [e conseqüentemente] não participava das decisões” (grifo nosso). E, mais
enfático, afirmou que “não acompanhava, não autorizava, não participava dos acordos. (…)
Não era a minha função. Eu era membro da Casa Civil, Chefe da Casa Civil” (grifo nosso). E,
como ele era “absolutamente republicano” e “absolutamente obediente à hierarquia, às
estruturas”, “Eu nunca exorbitei das minhas funções”. E foi exatamente este o ponto que,
Roberto Jefferson, em tom de zombaria, apontou “E ele não sabia nada disso. (…) Você que
está em casa acredita nisso?” O argumento de Jefferson pode ser resumido numa afirmação
sucinta: “José Genoino [então Presidente do PT] era o Vice-Presidente do PT. O Presidente de
fato era o José Dirceu”.
Por evidente, Dirceu sabia que seu depoimento depois seria utilizado contra ele, tinha
perfeita consciência da crise que tinha se abatido sobre a administração; afinal, sua demissão
tinha sido um desdobramento pessoalmente sofrido da mesma confusão. Portanto, seu
depoimento foi, certamente, dirigido para maximizar as possibilidades futuras da sua defesa
contra um eventual processo de cassação. Por outro lado, os seus interlocutores, os deputados,
tinham um conhecimento de primeira mão das antigas relações que ele, como Ministro da
Casa Civil, tinha mantido com os parlamentares, de forma que ele, possivelmente, estivesse
sendo julgado por atitudes e ações que não foram sequer mencionadas naquele dia. Seja como
for, o traço que me interessa é justamente esta oposição entre, por um lado, uma, digamos,
“justificativa de instituição”, justificativa que recorreu à norma jurídica, às funções que,
legalmente, competiam à Casa Civil, funções que por definição restringiam o conjunto de
ações possíveis; e, por outro, o argumento de como as coisas, de fato, acontecem, argumento
que supõe justamente o contrário: o que se passa na ação e nas relações políticas ultrapassa
muitas vezes aquilo que a norma estabelece.

2. O mundo dividido
Com o passar do tempo talvez fique difícil ao leitor que nos olha à distância
compreender as impressões daquele momento e a maneira como os acontecimentos nos
atingiam à existência. Parecia um daqueles desastres naturais de proporções cataclísmicas, um
tornado tropical que, sem aviso, se abateu sobre a paisagem política em Brasília. De onde eu
escrevo, não sabemos ainda como a história termina. Não é de todo impossível que o tempo
nos prepare outras surpresas. Se posso utilizar uma palavra para evocar os sentimentos que
todo o imbróglio causou até pelo menos setembro de 2006, esta seria perplexidade. Uma
maneira de expressá-la é usar as palavras do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso: “Isso
tudo gerou uma desilusão curiosa, de quem nunca havia se iludido (…) Hoje estamos todos,
mesmo os que não tinham ilusão, desiludidos com o grau de desmoralização de tudo. O
respeito é essencial. O PT hoje não tem mais condições de governar no sentido mais
profundo. Ninguém acredita mais, nem eles próprios”4. Não acredito que Cardoso tenha, por
assim dizer, as “chaves” que permitam dar inteligibilidade aos eventos. Há muito ele deixou
de ser um sociólogo para se transformar em político, quer dizer, suas palavras não contém
apenas a descrição de algo que acontece; mas são também — e talvez principalmente — um
4
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ato político, uma ação no mundo da política. Seja como for, proponho ver na perplexidade
acima um dado que deve ser integrado à nossa maneira de ver o problema.
O ponto é que essa perplexidade e a indignação que a acompanha têm um caráter
coletivo. Exemplos para isso não faltam. Deputados do próprio PT chorando pelos corredores
do Congresso depois de Duda Mendonça, o marqueteiro vitorioso da eleição presidencial,
afirmar, na CPMI dos Correios, ter recebido o equivalente, em dólares, a 10 milhões de reais
como pagamento das campanhas do PT numa conta no exterior. O olhar de perplexidade
daqueles que votaram no PT nas últimas eleições ou daqueles que sempre votaram. A
indignação daqueles que nunca votaram, uma indignação, apesar de tudo, dolorida, disfarçada
— às vezes — com o tom da ironia ou do escárnio. O silêncio dos intelectuais “orgânicos”,
um silêncio dos jornais, das discussões, e mesmo dos jantares, um silêncio de olhar
cabisbaixo, assim pelos cantos, solto no mundo, como se nada daquilo lhes dissesse respeito
— de agora em diante o importante mesmo é a existência pequena e fragmentada de cada um,
porque, como me disse um deles, “o sonho acabou”. O resultado de toda esta situação, para
alguns dos mais engajados, tem sido o divã, o desconsolo e os remédios. Por uma estranha
reviravolta, portanto, esta indignação é algo que nos une, nos dá o sentimento de
compartilhar, de pertencer a algo em comum, mesmo que este seja um lugar da falta, da
ausência e do desespero. Por conseguinte, não se trata aqui de nos colocarmos no divã do
psicanalista; mas, na encruzilhada em que vivemos enquanto coletividade, dilema cuja devida
apreciação só pode ser sociológica.
O fato curioso, em relação ao qual, acredito, nossa indignação assume uma dimensão
mais apropriada, é que nós já sabíamos de quase tudo. Não no seu detalhe, mas, com certeza,
no seu aspecto geral. Por exemplo. A necessidade de dinheiro para eleição já foi expressa por
outras figuras sombrias da república, figuras que por uma estranha coincidência também
perderam sua posição e influência quando seu nome foi pronunciado à luz do dia — caso
típico de PC Farias ainda na administração Collor. Mas, claro, não é só isto o que sabíamos. O
fato de as contas de campanha apresentadas à justiça eleitoral não corresponderem à
arrecadação efetiva é um velho conhecido do senso comum (à boca pequena, comenta-se, no
Congresso — e já ouvi isto de várias fontes, inclusive de uma ex-deputada de esquerda —,
que uma campanha para deputado pode custar entre 2 e 5 milhões de reais). Além disso, não
acredito que alguém pudesse afirmar que não soubesse (ou pelo menos não desconfiasse) que
as indicações para cargos na administração direta e indireta envolvessem interesses na
arrecadação de fundos para campanhas eleitorais e/ou a prestação de “serviços” que
beneficiassem os interesses do padrinho. Tudo isto faz parte do conhecimento “tradicional” da
política brasileira. Também não seria possível afirmar completa ignorância sobre aquilo que
os jornais andaram publicando, em relação ao PT. No começo da atual administração, já tinha
saído nos jornais o caso Waldomiro Diniz que era o principal assessor do então Ministro da
Casa Civil, José Dirceu, e foi filmado extorquindo de um empresário do bingo dinheiro para
campanha. No dia da eleição para Presidente da Câmara, no começo de 2005, antes das
denúncias do deputado Roberto Jefferson, enquanto percorria os corredores do Congresso,
várias vezes ouvi falar de malas de dinheiro usadas pelo PT ou a mando deste para garantir o
voto dos mais renitentes ou — o que, neste caso, dá no mesmo — dos mais gananciosos. Por
evidente, o “conhecimento das coisas” depende da inserção social e talvez para alguém “mais
próximo” da política estas informações sejam mais coloridas, cheias de detalhes, melhores e
mais profundas. Mas, à exceção do dado etnográfico colhido no dia da eleição do presidente
da Câmara, Severino Cavalcanti (PP—PE), todas as outras informações são genéricas e
distantes o suficiente para serem de conhecimento geral, e as duas primeiras representam
quase que uma espécie de sabedoria popular, o nosso senso comum quando se trata de
política. Como, então, pode acontecer de estarmos indignados e perplexos por aquilo que já
sabíamos?
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Há algum tempo me deparei com o trecho de Nathaniel Leff, um brasilianista
estadounidense, que expressava uma perplexidade em tudo diferente da nossa. “A partir de
entrevistas com oficiais do governo, grupos de interesse e industriais” — ele escrevia —
“pode-se perceber que a cultura política brasileira adota uma perspectiva orgânica da
sociedade e da política com um forte sabor rousseauniano. Acredita-se somente nas políticas
em nome do ‘interesse geral’, da nação considerada como um todo” (grifo nosso). Assim,
atônito, ele declarava: “não seria um grande exagero dizer que, dentro desta perspectiva, os
esforços dos interesses privados em influenciar políticas públicas são considerados
intrinsecamente corruptos”. A questão, para ele, é “[e]ssa filosofia política [brasileira]
contrasta vivamente, é claro, com a doutrina nos Estado Unidos, que considera que o interesse
público é bem servido pela participação dos grupos privados; e, que a influência dos grupos
privados no processo de decisão governamental é a essência da democracia”5 (grifo nosso).
A perplexidade de Leff não propõe uma teoria, tampouco uma hipótese; é, muito mais, a
declaração de quem se encontra com a alteridade, que percebe a radicalidade desta diferença,
mas não tem instrumentos para lidar com ela.
As próprias fórmulas legais nos oferecem um vasto conjunto de exemplos que
corroboram as observações de Leff. Não tenho tempo para explorar longamente estas
semelhanças; por este motivo, vou me limitar a um exemplo; incidentalmente, o mais
apropriado para o nosso assunto. O Código de Ética dos Deputados, que “estabelece os
princípios éticos e as regras básicas de decoro”, prescreve que o deputado deve “encaminhar
todas proposições submetidas a sua apreciação e voto sob ótica do interesse público”,
afirmação que se encontra no capítulo chamado “Dos deveres fundamentais” (alínea VI, do
art. 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, 2001, grifo
nosso). Por evidente, o Código de Ética diz muito pouco a respeito do que os deputados fazem
de fato; mas — posso argumentar — diz muito sobre a maneira como eles pensam o papel da
atividade política e a sua relação com a sociedade; ou ainda, utilizando versão cínica do
mesmo argumento, o Código afirma aquilo que os deputados acreditam que os seus eleitores
gostariam de ouvir. Provavelmente é um pouco dos dois. Todavia, qualquer que seja a
resposta, para o argumento deste texto dá no mesmo: o dado etnográfico mostra, no mínimo, a
força desta idéia. E isto é o que nos interessa. As idéias têm força e não podemos
impunemente ignorá-las, porque, independentes da nossa vontade, elas continuarão, em certo
sentido, dominando nossa existência, exercendo sobre nós sua temível materialidade, sua
inexorável concretude.
Para nós, o indivíduo enquanto tal não é a força motriz da sociedade, a base sobre a
qual se constroem as instituições ou o “lugar” de onde se espera que surjam as soluções que
vão nos guiar individual ou coletivamente (para uma comparação com o caso francês6. Aliás
— muito pelo contrário —, o indivíduo deve ser reprimido, contido, limitado, recolocado no
seu lugar coletivo. Num certo sentido, nossa ideologia diz o seguinte: não somos indivíduos,
mas pessoas, caracterizadas por nossas relações7. O problema todo é que, para nós, o
responsável por esta repressão do indivíduo é justamente o domínio político. E o que o
Código de Ética declara é que, para participar deste domínio, exige-se uma transformação: o
agente deve deixar de lado as características enquanto indivíduo, os seus interesses no mundo,
e incorporar, investir-se da qualidade de representar, pensar, agir pelo todo. Por evidente, a
5
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ideologia política brasileira não prega a destruição da sociedade civil, mas sua subordinação
ao político (a idéia de subordinação aqui representa um papel importante, compare com
Dumont, 1985). Em outras palavras, o domínio econômico deveria estar contido no domínio
político e, portanto, limitado por ele. O problema é que esta maneira de ver o mundo contraria
a realidade social objetiva da Brasil de hoje (talvez do Brasil de sempre) que é o de ser
também e, principalmente, uma sociedade de interesses. Por conseguinte, tanto o homem
concreto que incorpore completamente o que lhe prescreve esta ideologia política destrói o
domínio econômico, quanto o homem político que assuma completamente os valores do
homem econômico inviabiliza completamente sua ideologia política, tornando-a ficção, ilusão
e desvario.
Isso explica o caráter contraditório da política no nosso imaginário social. Para nós, a
política é o lugar de onde deveriam sair as soluções para o Brasil: a política tanto deveria
encontrar o bom caminho coletivo, aquele que nós, como sociedade, deveríamos trilhar.
Porém, por todo lado, encontramos uma profunda desconfiança dos políticos e das suas
intenções; chega-se mesmo a dizer que “o país não vai para frente porque os políticos só
querem saber do seu” — o que significa, neste contexto, que eles estão lá para resolver os
seus interesses individuais, egoístas, ao invés de cuidar dos interesses do país, de pensar no
bem de todos. Estas — é preciso ressaltar — são duas facetas da mesma moeda: somente face
à importância e à centralidade da política é que faz sentido tamanha decepção com os
indivíduos que a praticam. Aquele que não tem expectativas está livre das decepções. Ora,
uma contradição desta natureza não pode ser exclusiva do domínio político, mas deve
corresponder à sociedade mais ampla da qual, aliás, a política faz parte — ou, como diria
Aragão8 , “as coisas todas se encontram ligadas, em algum lugar”.
Nas palavras desse último, num texto que, pessoalmente, considero um pequeno
clássico do pensamento brasileiro, encontramos a hipótese interpretativa que coloca a dupla
negação acima numa perspectiva mais ampla. Segundo Aragão, estaríamos “diante de uma
sociedade, ou de um sistema social, que historicamente tem provado sua incapacidade de
produzir uma estruturação das diferenças, e, em corolário, uma totalização do social”, as
quais, naquilo que interessa a este texto, resultam numa disjunção entre, de um lado, a
ideologia política, e, de outro, o ser no mundo. A razão seria que “o sistema social tem vivido
essa separação congênita entre domínio (a autoridade, o direito) e a posse (a imanência, a
prática)”9. Mais ainda, os resultados desta separação seriam, naquilo que nos interessa, a
licença. A impossibilidade de nos constituirmos como unos acabaria expulsando algumas
regiões da existência “para a marginalidade do social, para o espaço onde vai imperar a
licença”. Aqui é preciso ir com cuidado. Faz parte do conhecimento antropológico a
constatação de que todas as sociedades teriam, por assim dizer, “zonas” abertas à licença; mas
zonas que se encontram em contraposição — e só a partir desta relação é que elas ganham
sentido — com a organização social, com o mundo das regras. Ora, “o que ocorre com as
elites tradicionais brasileiras, e com suas altas camadas de classe média, é que em extensos
segmentos do comportamento não se visualizam contrapontos à licença. Esta constitui-se, ela
mesma, num pólo auto-referido a partir do qual se organiza toda uma visão de mundo, em
etos próprio a esta sociedade. Existem sempre graus consideráveis de licença em que se toma
em relação à “realidade”, aos outros, e à lei. Aliás, no Brasil pode-se pensar que a lei seria
muito mais a exceção à licença, que o contrário”10 ( grifos nossos).
Interessante reparar as semelhanças de tudo isso com o fato com o qual começamos esta
investigação. Percebo agora que temos circulado em torno de aporias que possuem um ar de
8
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família e que se desdobram em planos distintos: a nossa perplexidade era contraditória com o
nosso conhecimento desiludido sobre o funcionamento da política; da mesma forma, aquilo
que exigimos da política, quer dizer, a maneira como pensamos o seu papel em relação ao
resto da sociedade é contraditória com o nossa existência social; e, por fim, o papel que a
mulher ou homem político deve incorporar é contraditório com o seu ser no mundo. Daí
surgem dois problemas: o primeiro, que não tenho tempo de tratar neste texto, são as
conseqüências disso para a questão da legitimidade das nossas instituições: talvez estejamos
diante de uma sociedade onde as bases da legitimidade não sejam o convencimento racional, a
razão iluminista ou a ação comunicativa, mas o ritual, a repetição das fórmulas tradicionais, a
reafirmação da nossa ideologia política e, tendo em vista tudo isso, a manutenção “[d]essa
separação entre domínio (a autoridade, o direito) e a posse (a imanência, a prática)” — para
usar, vez mais, a expressão de Aragão. A segunda questão é justamente a impossibilidade
disto tudo, quer dizer, a necessidade de ação deliberada por parte daqueles que habitam o
mundo da política para manter esta separação congênita.
Baseado em tudo o que foi dito até agora, pode-se argumentar que há uma certa
tendência do nosso espírito em criar fórmulas que nos permitam mantê-la, adaptá-la às
situações novas e imprevisíveis. Uma delas é — acredito — a condenação que o senso
comum sistematicamente produz dos políticos e do modo como à política é praticada. Na
medida em que a condenação se realiza a partir da ideologia política acima (ou algo
semelhante a ela), a condenação é, na realidade, uma confirmação da ideologia; no fundo, o
senso comum diz a si próprio: “se todos agissem de acordo com aquilo que é correto
(conforme o ideal portanto), tudo estaria certo”. Esta grande condenação não se torna o
reconhecimento das aporias da nossa experiência, mas a reprovação vigorosa do outro — e de
um outro colocado à distância. Assim, o nosso pensamento é levado das contradições que
vivenciamos no nosso cotidiano para um espelho que constituímos distante, irreal,
conspurcado, espelho no qual podemos, num certo sentido, ver a nós mesmos numa imagem
que não reconhecemos como nosso reflexo.
Daí se percebe como foi sedutor o discurso da ética tal com utilizado pelo PT, um
discurso que se coloca como oposição à prática e aos políticos condenados pelo senso
comum. Ele não me parece um discurso de grande originalidade, mesmo porque a
investigação nos leva a concluir que ele decorre daquilo que é o mais tradicional. Mas ele tem
um componente novo: curiosamente, a ética absoluta leva a ideologia política às últimas
conseqüências ao prometer superar as aporias, quer dizer, a promessa daquilo que até agora
não fomos capazes enquanto sociedade: a articulação das diferenças, a totalização do social
que se afirma produzir no plano da experiência e nela reproduzir o englobamento do homem
de interesses pelo homem ético. Tudo isso mereceria, por certo, um exame mais cuidadoso,
mas é preciso seguir adiante, avançar numa outra direção. Mesmo que estas sejam fórmulas
engenhosas, elas por si só não são suficientes para, na política, garantir a separação dos
domínios. É preciso, ao contrário, supor a existência de mecanismos sociológicos, colocados
no plano da organização social, que sejam capazes de manter a separação entre, para utilizar
uma expressão metafórica, o ritual e os seus interstícios — e conjurar os perigos e riscos de
uma contaminação.

3. Os mecanismos sociológicos
A grande separação que a nossa ideologia política instaura se constrói, na política do
Congresso Nacional, em duas linguagens distintas — e distintas porque, num e noutro caso, o
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uso das palavras obedece a regras diferentes11. De um lado, a “linguagem regimental”, cujos
efeitos no processo legislativo são regulamentados pelo regimento interno e por algumas
regras não tão explícitas, como chamar autoridades de Vossa Excelência e um cidadão
comum de Vossa Senhoria. Aqui, incluo também aquilo que é dito publicamente, nas
situações ritualizadas e formalizadas, onde o que está em jogo são as instituições, seja na
norma jurídica, seja naquilo que se diz em nome do país, do interesse público, da coletividade
com autoria reconhecida, lavrada nos registros do parlamento, publicada pela imprensa,
filmada pela TV. De outro lado, a “linguagem dos bastidores” onde encontramos o saber
desencantado da política, daquilo que se diz que está acontecendo, das coisas que “todo
mundo” ouviu falar.
Nos bastidores, operam dois sistemas de circulação de palavras. Um “aberto” que
corresponde aquilo que todos repetem, todos sabem, mas ninguém sabe muito bem de onde
ele vem, qual sua autoria. É comentário que acontece no espaço dos corredores, dos
interstícios, dos entre lugares, os lugares de passagem, com graus variáveis de sigilo e
discrição, daquilo que, às vezes, se diz em voz baixa para todo mundo ouvir. Mas além deste,
há um sistema “fechado” de circulação de palavras, onde estão os acordos, as negociações,
onde se inverte a formalidade da linguagem regimental, e as palavras e as relações se
revestem, mesmo que nisso não haja senão mentira e hipocrisia social, do caráter de relações
pessoais, baseadas no imperativo da reciprocidade, em relações de troca entendidas segundo o
modelo da dádiva, na qual se misturam o “aparente” desinteresse com a obrigação da
retribuição e as estratégias, a luta e a batalha pela ocupação e manutenção de posições dentro
do campo político (o texto fundante da discussão sobre a dádiva é Mauss, 1968). No sistema
fechado, as palavras, recobertas de segredo, circulam por redes cujas posições são nomeadas e
se organizam por uma ordem de precedência (embora esta ordem possa variar de acordo com
o contexto). Falar dos mecanismos sociológicos que atuam nos bastidores requer, porém,
alguns cuidados. Por evidente, os bastidores delimitam uma região da prática social da qual,
salvo casos excepcionais, o antropólogo está excluído. Este é o lugar de fazer política e não de
examinar as suas regras. Portanto, nesta narrativa há muito de especulação, quando não de
mera suposição.
De todo jeito, há duas possibilidades de contaminação: ou, para utilizar uma
linguagem metafórica, o ritual contamina os bastidores ou o contrário12. Porém, para a nossa
percepção, há uma assimetria entre as duas. A contaminação dos bastidores pela linguagem
das situações públicas, dos momentos rituais, não nos parece terrível — muito pelo contrário,
ela é, para nossa percepção, “boa”. O discurso da ética absoluta do PT é um exemplo disto. É
possível, porém, recolher a declarações nas quais podemos encontrar algo semelhante,
quando, por exemplo, um deputado afirma que a política o deixou mais pobre ou conta uma
história onde ele recusou indignadamente uma proposta indecente de alguém de um outro
partido. Colocados no contexto, no entanto, estes “depoimentos” podem nos dizer coisas
completamente diferentes daquilo que, à primeira vista, eles aparentavam. Por exemplo, eles
11
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podem servir para apresentar a imagem, a ficção que o político constrói de si mesmo; afirmar
a própria honestidade e, talvez, a sabedoria política de longos anos; espalhar uma história
sabe-se lá com quais propósitos, talvez uma maledicência — quem sabe — de um amigo ou
aliado; mostrar como alguém é bem informado ou influiu decisivamente naquele evento;
construir a reputação; convencer alguém da capacidade que tal ou qual político possui de
utilizar, com eficiência nos bastidores, as palavras de um outro mundo; afirmar que, em
determinada situação, tal ou qual político foi o vencedor. As possibilidades não têm fim. Estas
falas são, de todo jeito, claramente insuficientes: são eventos que podem ou não ter
acontecido daquela maneira; serem, pura e simplesmente, invenções — seu “propósito” não é,
necessariamente, descrever o que aconteceu, mas o de ser uma ação no mundo da política.
Além disso, há um tipo de situação onde os argumentos da instituição e das regras são
utilizados com freqüência nos bastidores. A situação pode ser apresentada por uma das
máximas do folclore político brasileiro, o dito “aos amigos tudo, aos inimigos a lei”. Neste
caso, trata-se de negar-se a fazer algo por alguém, a cumprir um pedido, a entrar num ciclo de
trocas. Esta situação, contudo, não implica em nenhuma contaminação mas, ao contrário faz
parte das regras do jogo: a norma jurídica aqui tem o papel tão somente de um instrumento
cujo propósito é marcar a falta de uma aliança13. Os exemplos acima têm, porém, algumas
características comuns: são sempre individualizados, específicos, localizados, pontuais e, em
conseqüência, não parecem operar em rede.
A importância destas características fica mais clara se as compararmos com o que
acontece na situação contrária: a contaminação do espaço da instituição pelos bastidores. O
nosso exemplo é, justamente, a presente confusão da administração do PT. Aqui, o risco está
em a contaminação adquirir o caráter coletivo: não mais tal ou qual indivíduo sozinho, mas o
indivíduo aliado a outros agentes que, em maior ou menor grau, participam pela ação ou
omissão; ou, ainda, que dele beneficiam-se direta ou indiretamente. E isso faz sentido do
ponto de vista da estrutura social: a política se faz com companheiros, com aliados, é uma
atividade coletiva e, portanto, exige a construção de redes de aliança e cooperação. É possível
especular, por analogia, que o financiamento de campanha também opere de maneira
semelhante, principalmente nas eleições majoritárias aos governos estaduais e às prefeituras
das maiores cidades. Intuitivamente, elas seriam campanhas mais caras, movimentam mais
recursos de fontes diversas e, muitas vezes, estão submetidas à possibilidade de um controle
mais rigoroso. O atual presidente do Senado, Renan Calheiros (Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, eleito pelo Alagoas, PMDB—AL) declarou, recentemente, que “Não
dá para uma campanha de governador continuar custando R$ 40 milhões. Ou daqui a alguns
anos estaremos fazendo outras CPIs como as atuais”14. Assim, num escândalo, por exemplo,
boa parte da estratégia política de todas as administrações, quando a investigação a atinge, é
evitar a contaminação de outras posições da rede, quer dizer, impedir que as palavras dos
depoentes sejam capazes de implicar outros membros da administração e, no limite, o próprio
Presidente da República.
Em suma, poderíamos formular a assimetria entre as duas possibilidades da seguinte
maneira: no caso da contaminação dos bastidores pelo discurso da instituição, até onde
sabemos (e não sabemos muito) não parece haver a necessidade da construção de mecanismos
sociológicos específicos, na medida em que o próprio sistema dos bastidores se encarrega de
eliminar ou conter a contaminação sem muito esforço. O mesmo não acontece com o caso
inverso. Aquilo que o Roberto Jefferson disse na entrevista à Folha de S. Paulo — no
domínio regulado pela nossa ideologia política, domínio onde se espera que as ações sejam,
13
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pelo menos na aparência, submetidas às normas jurídicas — não causaria espanto, face ao
nosso conhecimento desencantado da política. O problema não foi que tenha dito em voz alta
as palavras que se repetiam nos corredores de procedência e intenções duvidosas no sistema
aberto de circulação de palavras; mas sim, aquilo que se dizia no sistema fechado, onde as
posições são apontadas, os seus ocupantes nomeados. Uma contaminação desta ordem é
potencialmente catastrófica. E o ponto deste texto é o seguinte: no seu aspecto mais elementar
e, ao mesmo tempo, mais visível, trata-se do risco das palavras.
E aqui, a fim de avançar nossa interpretação de tudo isto, é preciso examinar o que as
palavras diferem num e noutro casos. Será que a diferença não está, de alguma forma, inscrita
na, por assim dizer, maneira de estar no mundo das palavras? No sistema aberto de circulação
das palavras, não é possível ter certeza se aquilo que os outros dizem corresponde ao que de
fato aconteceu. O sentido aqui não é construído pela relação das palavras com as coisas, mas,
ao contrário, na relação das palavras com elas mesmas; dito de outro jeito, as palavras não se
referem ao mundo, mas umas as outras. Já no sistema fechado circulam não apenas palavras,
mas coisas como cargos, liberação das verbas para as emendas dos parlamentares,
demonstrações públicas de consideração e confiança, visitas às bases eleitorais, dinheiro para
campanha, mensalão, etc. Aqui é preciso construir alguma certeza, certeza que se baseia na
palavra empenhada, na promessa, no dizer. Neste contexto, o dizer não pode mais se
desvencilhar do mundo, referir-se somente às palavras dos outros; mas deve ligar, em alguma
medida, as palavras às coisas. Dito de outro modo, enquanto o sistema aberto de circulação de
palavras que opera nos bastidores dissocia o significante do significado o sistema fechado os
associa. E isto nos leva de volta às palavras de Jefferson. Parece-me claro agora que ele
juntou, no domínio público da linguagem regimental, as palavras e as coisas, ele restaurou a
sua referencialidade: o sentido das suas palavras também estava nas coisas que elas
apontavam no mundo.
Portanto, podemos reformular a questão original: quais os mecanismos sociológicos
que impedem que o segredo venha a público, que mantêm o significante longe do significado?
A questão se desdobra, no plano da ação dos agentes, numa outra: qual a razão os agentes têm
para guardar silêncio? Por que é melhor ficar calado? O interessante da situação em que se
encontra o PT — interessante do ponto de vista da investigação, bem entendido — é que estes
mecanismos falharam, e, justamente por conta disso, os seus contornos aparecem, para nós
que estamos fora da política profissional, um pouco mais delineados. Vou examinar estes
mecanismos partindo das lideranças dos partidos no Congresso Nacional, por motivos que —
espero — fiquem claros adiante.
Os líderes são mecanismos formais no sentido próprio do termo, quer dizer, os
regimentos internos das duas Casas estabelecem que as bancadas devem escolher um líder.
Além disso, os líderes possuem certas prerrogativas regimentais, tais como: indicar dentro da
cota do partido segundo o critério da proporcionalidade partidária os membros de todas as
comissões sejam elas temporárias ou permanentes; falar em determinados momentos para
encaminhar os votos da bancada; ser ouvido no colégio de líderes (o regimento estabelece que
ao presidente cabe decidir a ordem do dia, “ouvido o colégio de líderes”), etc. E as
prerrogativas são instrumentos que o líder usa conforme suas táticas e estratégias políticas —
que, evidentemente, variam segundo o contexto. Um dos papéis mais importantes dos líderes
é o de conseguir carrear os votos da sua bancada, segundo uma posição política, seja ela
favorável ou contrária à administração. Para tanto, não são suficientes os mecanismos
regimentais. A capacidade de articulação do líder depende da sua habilidade de se
movimentar neste mundo de bastidores onde, como eles mesmos dizem, “está à política de
verdade”. Em suma, as lideranças exercem um papel central, porque elas recortam, perpassam
os dois universos distintos e excludentes que nos referimos como “linguagem regimental” e
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“linguagem dos bastidores”, de forma a construir sínteses impossíveis entre domínios que se
negam mutuamente.
O princípio sociológico sobre o qual as lideranças se organizam é o de criar relações
de dependência. Tomo aqui emprestado a idéia de Elias, a quem parafraseio: cada pessoa
(diria Elias), cada líder e cada político (diríamos nós) vive “numa rede de dependências que
não lhe é possível modificar ou romper pelo simples giro de um anel mágico” ou com um
simples ato de uma vontade que se pensa soberana, “mas somente até onde a própria estrutura
dessas dependências o permita”. O ponto é que, se por um lado, isto limita sua ação, por
outro, este “tecido de relações móveis” é também a condição necessária da para sua ação15.
Vou recorrer a alguns exemplos, baseados em duas das, digamos, mais evidentes “moedas” da
prática política: cargos na administração e liberação das emendas dos parlamentares. Por
evidente, não seremos capazes de fugir de uma narrativa um tanto esquemática, visto que as
relações expostas abaixo são muito mais complexas. Além disso, vou restringir os meus
exemplos à Câmara dos Deputados. O Senado tem uma dinâmica um pouco diferente, por
vários motivos que não temos, neste texto, tempo de explorar.
Um político pode ter mais de 100 pessoas trabalhando com ele, pessoas em que ele
confia para as tarefas que exigem sua atividade política e, às vezes, sua vida pessoal (a
distinção entre os dois é, no Brasil, complicada). São cabos eleitorais, correligionários,
amigos mais novos e mais antigos, assessores, consultores jurídicos, alguns parentes, etc. E
empregá-las é uma das maneiras de mantê-las por perto, com vontade de ajudar; um emprego
cria uma dependência forte, na medida em que a permanência está vinculada à boa vontade
continuada do político. Claro, um emprego é apenas um tipo de prestação (ou contraprestação), mas é uma possibilidade muito importante, porque, para se dedicar integralmente a
política, é necessária a garantia de que a sobrevivência material estará assegurada. Caso seja
eleito deputado, por exemplo, o político pode contratar algum deles (ou alguém indicado por
eles) para o seu gabinete. Conforme o deputado ganha influência ou posições de força, ele vai
sendo capaz de indicar nomes de sua preferência e da órbita das suas relações para cargos
mais altos da administração. Num e noutro caso, vale o princípio da dependência, embora ele
vá ganhando contornos diferentes, complexidades. O deputado depende dos seus
correligionários para sua reeleição: eles lhe dedicam fidelidade, prestam serviços, fazem
reverências, influenciam votos; da mesma forma, os correligionários dependem do deputado
para empregos, favores, prestígio social, proteção, etc. De forma semelhante, o funcionário da
alta administração depende da “força” do deputado para continuar no cargo, ao mesmo tempo
o deputado precisa do funcionário para influir no governo e prestar serviços seja às suas bases
eleitorais, seja aos seus aliados, seja aos companheiros de partido, seja a quem lhe procura
com interesses específicos. Estas relações são percebidas pelos envolvidos como relações de
troca, como prestações e contra-prestações (como também, em muitos cantos do Brasil de
maneira bastante explícita, a relação do político com o seu eleitor 16, 17, 18, 19).
15

ELIAS, Norbert. 1994. A sociedade dos indivíduos. Translated by V. Ribeiro. Edited by M. Schröter. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor. Original edition, Die Gesellshaft der Individuen, 1987. e ELIAS, N. 2001.
Sociedade de Corte. Investigação sobre a sociologia da realeza e da aritocracia de corte. Translated by P.
Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. Original edition, Die höfische Gesellschaft, 1969.
16
ABREU, Luiz Eduardo Lacerda. A lei, o poder e a lógica: estudo antropológico do universo político de Corte
de Pedra, povoado do interior da Bahia. Dissertação de mestrado, Departamento de Antropologia, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 1993.
17
CHAVES, Christini Alencar. Eleições em Buritis: a pessoa política. In Antropologia, voto e representação
política, edited by PALMEIRA, M.; GOLDMAN, M. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1996.
18
KUSCHNIR, Karina. O cotidiano da política. Edited by G. Velho, Antropologia Social. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2000.
19
PALMEIRA, Moacir. Política, facções e voto. In Antropologia, voto e representação política, edited by
PALMEIRA, M.; GOLDMAN, M.. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1996.

114

Coisa semelhante acontece com as emendas dos parlamentares. Deputados e senadores
têm, graças a um acordo entre administração e Congresso, a possibilidade de propor emendas
à proposta orçamentária da União que beneficiem os seus interesses. Cada um possui uma
cota, mas a distribui entre suas emendas segundo seu próprio critério. Estes recursos, muitas
vezes, não são utilizados no âmbito do Governo Federal, mas são transferidos para Estados e
Municípios segundo instrumentos legais, como o convênio. O problema é que o Orçamento
aprovado não é prescritivo, mas autorizativo. Isto significa que o Executivo tem uma
autorização para gastar aquele valor daquela forma, mas ele pode ou não fazê-lo. Portanto,
uma das tarefas às quais o político eleito se dedica é, justamente, o de conseguir a liberação
efetiva destes recursos. Para isto ele depende da boa vontade da administração, mas, ao
mesmo tempo, a administração depende da atuação do político no Congresso. É claro, esta é
uma relação assimétrica, porque, na maioria dos casos, o político individualmente depende
muito mais da administração que o contrário; mas é possível que, conforme o contexto, a
atuação de um político em particular seja, no limite, decisiva; pelas regras próprias deste
mundo, neste caso, a assimetria pode diminuir e, em casos extremos (e, possivelmente, raros,
admita-se), até mesmo se inverter. Mas o que o líder tem a ver com isto tudo?
Os líderes são, por assim dizer, nós deste sistema de dependências. Não são os únicos,
mas estão entre os mais importantes. O líder conhece os interesses dos deputados do seu
partido, quer dizer, os seus segredos, daquilo que se está trocando ou das possibilidades
abertas à troca num determinado contexto. O deputado vai ao líder, narra sua história e pede o
favor de ajudá-lo a resolvê-la (o que quer que isto signifique). O líder pode dizer que sim, vai
ajudá-lo, lhe fazer o favor e, nestes casos, empenha sua palavra. Em parte, um líder vale pela
sua palavra: num mundo onde tudo pode mudar de uma hora para outra, onde um acordo feito
hoje não parece um bom negócio amanhã, ter a certeza de que a palavra vai ser cumprida é
um capital político formidável. Até hoje o deputado Luís Eduardo Magalhães (do Partido da
Frente Liberal, eleito pela Bahia, PFL—BA), ex-presidente da Câmara e falecido de um
ataque cardíaco ainda no governo de Cardoso, de quem foi um excepcional operador político,
é lembrado pela sua palavra: dizia-se que a sua promessa de hoje correspondia sempre a
palavra cumprida de amanhã. Por evidente, não é possível separar a realidade do comentário e
se ele era de fato assim não sabemos; de todo jeito, o fato de a história movimentar até agora
o imaginário dos políticos nos diz algo de como o sistema opera. O problema é que, graças à
própria dinâmica do funcionamento da política, é muito difícil, às vezes impossível, manter
todas as promessas, sustentar as palavras contra a mudança dos humores políticos, da maré
das palavras alheias. Mas prometer o favor não é a única coisa que o líder pode fazer; ele
pode, ao contrário, ser duro, por exemplo, reclamando que o deputado não tem ajudado a
bancada, não tem votado com o líder, tomou uma decisão que foi ruim do ponto de vista da
estratégia política do partido, o traiu etc. Também aqui as possibilidades são muitas.
A relação entre o líder e o seu deputado é uma relação complicada justamente por
causa dos contornos que as relações de dependência ganham neste caso. O deputado nesta
circunstância não consegue fazer nada ou faz muito pouco sozinho e, muitas vezes, o seu
principal companheiro é o líder do seu partido. Os deputados dependem dos seus líderes para
conseguir realizar alguns dos seus interesses: fazer tramitar uma proposição, participar da
Comissão Permanente que mais lhe interessa, conseguir liberar as verbas das suas emendas,
emplacar a indicação de um cargo, conseguir conversar com o Presidente da República,
participar de uma CPI etc. O líder, por sua vez, usa o peso da sua bancada para negociar
coisas com a administração e, dependendo do tamanho da bancada, as possibilidades de
conseguir são infinitamente maiores que a do deputado sozinho. Contudo, as promessas que
ele faz à administração ou mesmo a manutenção de uma posição “forte” de oposição depende
da boa vontade dos deputados em seguir-lhe a orientação, orientação que, inclusive, pode ter
de ser negociada caso a caso. Conforme o assunto, o deputado pode pressionar o líder pelos
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favores ainda não realizados ou mesmo por outros novos. Muitas vezes, o deputado entra em
conflito com a posição do líder, diz que não concorda ou que ainda está pensando; talvez seja
porque, naquele assunto específico, sua fidelidade está alhures, na sua consciência (caso da
legalização do aborto), na sua própria reeleição (não é razoável pedir a um deputado que se
elegeu com o voto dos aposentados que vote uma reforma da previdência que prejudique estes
interesses) etc.; mas talvez a oposição seja simplesmente para conseguir outras quantidades
institucionais ou, mesmo, atenção e carinho (caso do deputado que se sente preterido pela
liderança), situação exemplificada pela máxima política de “criar dificuldades para vender
facilidades”. Esta é, em suma, uma relação marcada pela aliança e pelo conflito; a troca, a
palavra empenhada e a mudança do contexto; a construção de um discurso de instituição e o
interesse.
A maior parte dessas relações são percebidas pelos profissionais da política como
relações de troca: são por toda a parte prestações e contra-prestações20. Em outras palavras, os
interesses dos líderes e dos seus liderados são “negociadas” a partir da linguagem da dádiva,
da pessoalidade, de todos as demonstrações explícitas de apreço e consideração tão típicas da
nossa sociedade (para um exame das relações pessoais na política brasileira21, 22, 23)
linguagem que também possui uma força, uma materialidade e, mais do que isso, um papel
central neste mecanismo — é preciso, portanto, saber dominá-la, utilizá-la ou se defender
nestas situações tão particulares onde, às vezes, parece que o mundo do sujeito está total e
integralmente em “jogo”. Ninguém disse que a vida de líder seria fácil. E toda a dificuldade
parece estar relacionada a uma das propriedades estruturais deste sistema: ele é organizado a
partir do contexto, quer dizer, as alianças, as prestações e contra-prestações, a importância
relativa de cada político, cada posição política, os movimentos táticos, as estratégias têm de
ser refeitas, renegocias conforme muda o contexto político — e ele muda o tempo todo24.
Há muitas semelhanças entre os líderes do “governo” e da “oposição”. Entre elas, está
a linguagem que o líder utiliza para dialogar com a sua bancada, com os políticos de outros
partidos, com os líderes dos partidos que apóiam a administração e mesmo com a própria
administração. Mas não só isso. Os parlamentares da oposição também têm emendas ao
orçamento, emendas que eles querem ver liberadas. Este, porém, é apenas o exemplo mais
prosaico. Não é de modo nenhum o único. Os partidos de oposição podem ter governadores
e/ou prefeitos que dependem de verbas federais e de programas que abrangem as políticas
públicas em vários ministérios (educação, saúde, transporte, etc.) ou podem representar
setores específicos com interesses em fundos governamentais, como o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) que tem uma relação estreita com os sindicatos. Não nos enganemos,
mesmo os discursos mais acalorados contrários à política da administração de plantão
expressam uma atitude que não se repete necessariamente nos bastidores, no que venho
20
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chamando de “sistema fechado de circulação das palavras”. Assim, o líder de um partido da
oposição pode negociar com a administração a indicação de um membro menos exaltado do
seu partido para uma determinada CPI. Um deputado pode dizer horrores de uma proposição
submetida a voto na comissão, votar contra e perder; mas não pede a verificação de quorum
mesmo que seja evidente a quantidade insuficiente de parlamentares naquela sessão. Sem
contar, claro, a possibilidade de alianças entre partidos do governo e da oposição contra
pessoas, propostas ou outro partido. Vê-se assim que a classificação entre partidos da situação
e da oposição não conta toda a história. Se ela é operativa em determinados contextos, em
outros ela não faz tanto sentido. Regra geral, as relações são, ao mesmo tempo, relações de
aliança e conflito que cortam os vários planos vistos até aqui: a relação dos deputados entre si,
dos deputados com os líderes, dos líderes entre si, entre os líderes e a administração.
Seja como for, o sistema de dependências mantém a ação dos agentes dentro de certos
limites. Isto vale tanto para os parlamentares quanto para a administração. Os deputados
precisam, em graus variáveis, dos líderes para manter a coesão do seu grupo, das pessoas mais
diretamente ligadas à sua possibilidade de reeleição; bem como, para realizar alguns dos seus
outros interesses. Os líderes precisam de que os deputados votem segundo uma estratégia
coletiva; eles também precisam das outras lideranças e da administração para satisfazer sua
bancada. A administração, por sua vez, depende da liderança para, entre outros motivos,
construir maiorias, saber em quais proposições se arrisca a perder, vigiar os adversários, etc.
Todos podem, mas também, de maneiras diferentes, dependem. Desta forma, o sistema limita
as possibilidades de ação de todos os lados. As tentativas de escapar levam, muito
provavelmente, à tragédia individual e, em alguns casos, ao desastre coletivo.
Dessa forma, o sistema constrói uma certa ordem, ou seja, transforma situações
potencialmente caóticas em contextos com certo grau de previsibilidade. Como todos estão
vinculados a um tecido urdido por relações de dependência recíprocas, a realização dos
interesses está vinculada à sua ação nesta rede — e, em última instância, é a existência e o
funcionamento da rede segundo certas regras que constroem a previsibilidade e a cálculo da
ação. É possível causar modificações, mudanças, realizar interesses, mas, parafraseando Elias,
só até onde a rede, na sua inevitável materialidade, o permite. Justamente por isso, a
característica central do sistema, tal como ele se configura hoje, parece ser a precedência das
relações sobre a premência dos interesses, quer dizer, sua ênfase está na troca, na
pessoalidade, na reciprocidade e não na ação do indivíduo egoísta racional — e é interessante
notar que, como já mostrava Mauss, ambigüidade entre interesse e desinteresse é justamente a
característica central da dádiva. O meu ponto não é que os agentes não pensem os seus
interesses nem ajam à base de um cálculo racional, mas que, nos bastidores, a troca como
valor predomina.
Do que nos interessa, é fácil perceber que uma das conseqüências do sistema é
justamente o controle das palavras e do seu risco: ele evita contaminações, protege o
significante do significado, mantém o segredo onde ele deve permanecer, nas sombras. O
resultado global é, por um lado, abafar o som das cacofonias, criada pelas múltiplas vozes que
falam no parlamento, inclusive nas suas demandas mais prementes que, do ponto de vista de
um discurso de instituição segundo os moldes da nossa ideologia política, não soariam bem:
cargos para parentes, pork barrel, afirmações voluntaristas, etc. E, ao mesmo tempo, constrói
um discurso de instituição, quer dizer, um conjunto de justificativas que se refere ao governo,
ao que é bom para a coletividade, às questões institucionais, às regras, etc. — um discurso que
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coloniza a pluralidade das vozes (a idéia de colonização do discurso surgiu num outro
trabalho sobre o Conselho Nacional de Saúde25 .
A hipótese que esse texto propõe é, em resumo, a seguinte: graças às estratégias
adotadas pelo PT como partido e administração, o resultado foi a desarticulação do sistema,
do mecanismo sociológico que, justamente, exorcizava os riscos de uma contaminação.
Podemos citar alguns. O “mensalão”, quer dizer, a compra de votos (ou dinheiro para a
dívidas de campanha como querem os acusados) minimizou o efeito das prestações e contraprestações, do papel da reciprocidade no sistema e, ao mesmo tempo, alijou os líderes do seu
papel de mediadores das trocas e das dependências. A ocupação dos cargos de confiança
quase que exclusivamente com membros do partido, diminuiu, ao mesmo tempo, a capacidade
operacional do governo e as relações de dependências que os parlamentares adquiriam por
indicar os seus para posições dentro da máquina pública. A falta de palavra, quer dizer, o fato
de as promessas, os acordos não serem cumpridos pela administração, reclamação quase
unânime dos políticos no Congresso, diminuiu a confiança, o capital simbólico dos
operadores políticos do governo e, como resultado, aumentou a instabilidade do sistema. A
interferência das relações e dos conflitos partidários nos assuntos dos ministérios quebrou a
hierarquia administrativa, a ponto de o secretário-executivo de um ministério marcar uma
reunião com os outros secretários, que a rigor reportavam a ele, e ninguém aparecer; o
resultado foi jogar a administração na mais completa confusão operacional, diminuindo ainda
mais a capacidade de gerir políticas públicas e — o mais importante para o nosso assunto —
minimizou, sensivelmente, a capacidade de o funcionário de um outro partido (um ministro, p.
ex.) influenciar os votos da sua bancada. A questão — desta perspectiva — não é se era
possível ou não evitar a contaminação, mas por que demorou tanto tempo.
Observemos com cuidado a atitude do ex-deputado Roberto Jefferson. A atitude é
ainda mais incrível se a compararmos com o comportamento de outros personagens em
situação semelhante. Na história recente deste país, aquele que é acusado de corrupção
geralmente se cala: diz o mínimo possível, evita comprometer os outros, companheiros e
mesmo adversários. Talvez possamos explicar o silêncio pelo fato de que, embora o acusado
esteja frente aos holofotes, ele ainda, de alguma maneira, está vinculado ao sistema de
dependências, e, se há aqueles que dependem do seu silêncio, ele guarda, neste caso, o capital
das palavras não ditas. Isto significa que ele ainda pode, mesmo que limitadamente, utilizar as
relações de dependência como uma rede de proteção, proteção que ele instrumenta no mundo
do segredo e que se torna mais efetiva depois que o assunto deixou as primeiras páginas dos
jornais e se confinou nos labirintos longos, refinados e esotéricos da Justiça. É possível
sugerir que com Roberto Jefferson aconteceu o contrário: como ele tinha a certeza de que ele
não poderia utilizar o sistema de dependências para se proteger no silêncio, a melhor
estratégia era falar. Podemos ir um pouco além e sugerir uma hipótese secundária que, pelo
menos para quem vive nestes tempos turbulentos, parece ser importante. Não decorre do que
foi dito até aqui que, no seu centro, o sistema de dependências implique em ações corruptas
(tomando aqui como “corrupção” os crimes tipificados no Código Penal, no capítulo dos
“Crimes contra a Administração Pública”); aliás, por proteção ele pode muito bem fazer
justamente o contrário: se os pontos centrais do sistema lidam apenas com quantidades
institucionais, eles expulsam o resto (a arrecadação de campanha e o caixa dois, por exemplo)
para as margens. Seguindo nesta mesma linha, é fácil ver que uma rede que lide diretamente
com dinheiro, com aquela que o PT foi acusado de montar, é tão mais sofisticada quanto mais
25
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difícil for nomeá-la, quer dizer, quanto mais intermediários entre as suas pontas extremas e
quanto menos conhecidos eles forem. Isto ainda tem o benefício adicional de minimizar os
riscos, do ponto de vista do agentes bem entendido, de contaminar o centro caso uma das
extremidades seja comprometida.

4. Referências bibliográficas
ABREU, Luiz Eduardo Lacerda. A lei, o poder e a lógica: estudo antropológico do universo
político de Corte de Pedra, povoado do interior da Bahia. Dissertação de mestrado,
Departamento de Antropologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
———.A corrupção, a relação pessoal e a prática política. Review of Bezerra, M.O. (1995).
Corrupção - Um estudo sobre poder público e relações pessoais no Brasil. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará. Anuário Antropológico 95:239-264, 1996.
———.Os labirintos do Minotauro. Troca, política e linguagem. tese de doutorado,
Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, Brasília, 1999.
———.A troca das palavras e a troca das coisas. Política e linguagem no Congresso
Nacional. Mana — Estudos de Antropologia Social 11 (2):329-356, 2005.
ABREU, Luiz Eduardo Lacerda; DA SILVA, Frederico Augusto Barbosa. "Saúde:
capacidade de luta" – A experiência do Conselho Nacional de Saúde. Texto para Discussão
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 933:7-55, 2002.
ARAGÃO, Luiz Tarlei. Mãe preta, tristeza branca. In Clínica Social: Ensaios, L. T., 1991.
Aragão, C. Calligaris; COSTA, J. F.; SOUZA, O. São Paulo: Escuta Editora. Edição original
Mère noire, tristesse blanche, 1990.
BEZERRA, Marcos Otávio. Corrupção. Um estudo sobre poder público e relações pessoais
no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.
———.Em nome das "bases". Política, favor e dependência pessoal. Edited by M. Palmeira,
M. G. S. Peirano, C. Barreira and J. S. L. Lopes, Coleção Antropologia da Política. Rio de
Janeiro: Relume Dumará; Núcleo de Antropologia da Política, 1999.
BOURDIEU, PierreLe sens pratique, Le Sens Commun. Paris: Les Éditions de Minuit, 1980.
BRAGON, Ranier, Fabio Zanini, and Silvio Navarro. Se Dirceu não sair, vai fazer Lula virar
réu, diz Jefferson. Folha de São Paulo, Jun 15, 2005, A6.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados. Resolução nº 25, 2001.
CHAVES, Christini Alencar. Eleições em Buritis: a pessoa política. In Antropologia, voto e
representação política, edited by PALMEIRA, M.; GOLDMAN, M. Rio de Janeiro: Contra
Capa Livraria, 1996.
DA MATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis – para uma sociologia do dilema
brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores. Original edition, 1979.
DOUGLAS, Mary, and Aaron Wildavsky. Risk and culture. An essay on the selection of
technological and environmental dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.
DUMONT, Louis. 1985. Homo Aequalis, I. Genèse et épanouissement de l'idéologie
économique, Bibliothèque des sciences humaines. Paris: Éditions Gallimard. Original edition,
1977.
ELIAS, Norbert. 1994. A sociedade dos indivíduos. Translated by V. Ribeiro. Edited by M.
Schröter. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. Original edition, Die Gesellshaft der Individuen,
1987.
———. 2001. Sociedade de Corte. Investigação sobre a sociologia da realeza e da
aritocracia de corte. Translated by P. Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. Original
edition, Die höfische Gesellschaft, 1969.
FEUERWERKER, Alon, and Rudolfo Lago. A reforma da discórdia. Correio Brasiliense,
Oct, 4th, 7, 2005.
119

GAUCHET, Marcel. La religion dans la democratie. Parcours de la laïcité, Collection Folio
Essais. Paris: Gallimard, 1998.
HAMU, Mariangela. Entrevista Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. O
Estado de São Paulo, Aug 28th, 2005, A8-A9.
KUSCHNIR, Karina. O cotidiano da política. Edited by G. Velho, Antropologia Social. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O município e o regime representativo no
Brasil. 1ª ed. Rio de Janeiro: Edição Revista Forense, 1948.
LEFF, N H. Economic policy-making and development in Brazil, 1947-1964. New York: John
Wiley & Sons, Inc, 1968.
LO PRETE, Renata; SCOLESE, Eduardo. Jefferson afirma que foi 'informando a todos do
governo' sobre a mesada a deputados paga por Delúbio e que Lula chorou ao saber do caso.
Folha de S. Paulo, Jun 6, 2005, A5.
MAUSS, Marcel. 1968. Essai sur le don forme et raison de l’échange dans les sociétés
archaïques. In Sociologie et anthropologie. Paris: Presses Universitaires de France. Original
edition, 1923/1924.
PALMEIRA, Moacir. Política, facções e voto. In Antropologia, voto e representação política,
edited by PALMEIRA, M.; GOLDMAN, M.. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1996.

120

CAPÍTULO 8 GOLPES DA SORTE: POLÍTICAS CULTURAIS E A
IDÉIA DE RISCO

Frederico Barbosa e Luiz Patury
∗

∗∗

Nesse artigo não pretendemos utilizar as referências conceituais que hoje se traduzem
nas diversas teorias dos riscos para desenvolver argumentos a respeito da legitimidade e
relevância das políticas públicas de cultura. Por hora, nada temos de relevante a acrescentar
ao trabalho de intelectuais do porte de Luhmann, Douglas e Beck, que tematizam questões
sob o diagrama conceitual do risco e, sem dúvida, vêm permitindo análises originais acerca
dos novos desafios que se afiguram nas complexas relações entre Estados, mercados e
sociedades civis.
O que tentamos aqui é mais modesto. Queremos re-contextualizar as narrativas das
políticas sociais públicas, especialmente das políticas culturais no Brasil recente, testando
nossa capacidade de utilizar algumas idéias e ampliar a compreensão de alguns elementos que
influenciam o desenho daquelas políticas. As políticas culturais brasileiras constituem nosso
ponto de partida em razão do nosso acompanhamento regular das ações neste campo.
Partimos da premissa de que a linguagem dos riscos serve à construção de narrativas
para tratar as políticas públicas sociais e os seus desenvolvimentos. Seguro e seguridade
social são compreendidos neste contexto. Correspondem a desenhos, os mais variados, de
regulação estatal das relações sociais e das tentativas de minimização das suas conseqüências
no que tange às desigualdades e desproteção. Esta atuação não se trata, porém, de um sistema
regular de atitudes para debelar o inexorável — pois tal não há —, mas mitigar, controlar e
dotar de sentidos as conseqüências previsíveis e aquelas não esperadas. Doença, velhice e
desemprego configuram situações que põem em situação de risco não apenas os
imprevidentes. Famílias e comunidades inteiras são, inevitavelmente, afetadas pelo progresso
tecnológico e pelas configurações políticas e sociais. Ademais, é preciso considerar que tais
atividades de controle das incertezas das sociedades contemporâneas identificam-se em
importante atividade econômica, geradoras de emprego e renda nos setores público e privado.
Não é à toa que se pode falar de economia do bem-estar.
Quando se fala de cultura a partir da linguagem dos riscos, há pelos menos dois
elementos a serem considerados. Para as ciências da cultura, a vida das sociedades
consubstancia-se num conjunto de experiências culturais significantes, no sentido de Geertz1.
Desta forma, mesmo a atuação dos sistemas políticos institucionalizados erige, cristaliza e
dinamiza processos de criação simbólica. A linguagem dos riscos é parte deste processo de
produção de significados.
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Por outro lado, a cultura tem sido objeto de política pública e, também, pode ser
compreendida por meio de uma narrativa que parta da idéia de risco. Primeiro, a cultura é
atividade econômica que congrega inúmeros atores, tanto estatais quanto privados. Segundo, a
cultura no Brasil tem sido objeto de esforço burocrático para viabilizar um conjunto de
atitudes que permitam, de um lado, normatizar os processos relacionados à indústria cultural
e, doutro, cuidar da preservação da memória e das identidades locais afetadas pela
modernização. Portanto, duplo processo, de integração da cultura como atividade econômica,
geradora de empregos e renda, e, também, como atividade reguladora do fluxo de significados
que produz identidades.

1. ESTADO, RISCO E POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL
A ação estatal não pode ser desconsiderada quando se tem em mente a consolidação
das sociedades nacionais e suas identidades. Do avanço e consolidação destas formas de
organização social decorreu a configuração de padrões de atuação por meio de políticas
culturais de preservação do imaginário, dos lugares de memórias e, também, de políticas
culturais ativas endereçadas à produção de significados e identidades. A ação do poder
público foi central na organização da produção simbólica e na socialização de valores e
crenças. O que muitas vezes se apresentou como manifestação espontânea das diversidades
identitárias foi ganhando tradução política e convergiu na direção dos processos mais ou
menos deliberados de legitimação política. Educação, cultura, comunicação de massas,
esporte e lazer etc., sempre foram parte dos processos de afirmação, distinção social e
legitimação política. A década de 1930 em diante, no Brasil, foi pródiga em iniciativas em
todos estes campos.
Assim, o Brasil não foi exceção nesse processo. Políticas culturais ativas têm sido
implementadas desde a vinda da família real, em 1808, e mesmo antes com os processos
intensivos de aculturação e sistemática violência contra sociedades indígenas e, também, na
descaracterização cultural dos representantes das sociedades africanas sob regime escravista
europeu. Ações de autêntica e insofismável política cultural.
Entretanto, gostaríamos de marcar outro ponto que corresponde a mudanças
fundamentais no processo de construção das políticas culturais. Até 1985, as políticas estatais
de cultura, fragmentárias, desarticuladas e desenvolvidas ad hoc, careciam de concerto. Neste
ano, em meio às tentativas de impor racionalidade ao tratamento da questão, surge o
Ministério da Cultura (MinC). Dificuldades de diferentes ordens impediram que este
Ministério desempenhasse sua função precípua de desenhar uma política cultural de escopo
nacional. O fato, no entanto, marca a consolidação da percepção, por parte da comunidade
política, de que o campo é relevante não apenas do ponto de vista estritamente das artes e da
preservação patrimonial, mas enquanto atividade econômica capaz de integração social e
simbólica. Neste contexto, surge um difícil desafio ao Estado brasileiro: definir o que é
política pública de cultura num ambiente livre, democrático e sob uma orientação
constitucional descentralizada e participativa.
Contudo, pelo menos desde a década de 1980, impõe-se a crise fiscal, que põe limites
muito precisos à capacidade do Estado formular e realizar políticas. Crise que,
inevitavelmente, leva à necessidade de estabelecer prioridades e à infeliz tarefa discricionária
de definição de urgências. O contexto de formulação das políticas culturais brasileiras é, até
hoje, marcado pelo ainda inacabado processo de construção e articulação institucional, pela
escassez de recursos e instabilidade das fontes fiscais. Atender projetos prioritários decididos
ano a ano ou acolher a livre demanda, variável conforme a ocasião e a mobilização do dia?
Esta questão é um elemento forte que tem dado à política cultural fragmentação e
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descontinuidade, transformando-a numa política de eventos e do espetáculo, um emaranhado
de ações pontuais ou emergenciais, que não se articulam sob orientações e prioridades
políticas.
Não por acaso, a década de 1990 é pródiga em desejos inconfessados — reais ou
imaginários, tanto importa — de retirada do Estado das atividades culturais2. No Brasil, já
mencionamos, o Estado não avança na consolidação de políticas nacionais, embora mantenha
instituições federais para guardar os direitos à cultura e projetar uma política nacional. Por
isso, tem sido aceita a coexistência de políticas culturais públicas com conjuntos amplos de
ações, que podemos chamar de “quase-políticas”, realizadas pelas empresas. Afinal, as
indústrias culturais são atividades econômicas que mobilizam e investem alto volume de
recursos, sem que haja orientação explícita do poder público, muito embora seus impactos na
produção de valores e significados sejam fortíssimos.
E pode parecer contraditório — na política as coisas sempre o são —, pois se as
políticas culturais têm sido normalmente consideradas secundárias quando o Estado se
encontra em ambiente de escassez financeira, por outro lado, quando a atuação privada é
vultosa em recursos, a questão da regulamentação ganha força. Do ponto de vista econômico,
a cultura tem considerável importância no Brasil. O mercado fonográfico brasileiro é o sétimo
do mundo, com 97,1 milhões de unidades vendidas em 2001 e o faturamento anual está em
torno de 1,3 bilhões de reais. Em 2000, o mercado editorial faturou, segundo pesquisas, algo
como dois bilhões de reais (334 milhões de unidades vendidas e sem considerar o imenso
problema da pirataria). O Brasil, também, é um exportador de bens culturais, na música e no
audiovisual. Este movimenta de 8 a 10 bilhões de dólares ao ano e exportou, em 2001,
aproximadamente 58 milhões. Nestas áreas, contudo, as possibilidades de intervenção e
fomento ainda não foram exploradas pelo setor público. Por fim, ressalte-se que as atividades
culturais ocupam 5,6% da população.
Não por outras razões que mais e mais se discute a necessidade de ações reguladoras,
normativas e corretivas que atendam os interesses dos consumidores e dos produtores cujas
dinâmicas criativas não são assimiladas pela lógica do mercado. As políticas culturais
sofreram e, ainda, sofrem não apenas duma ideologia anti-estatista, mas da falta de recursos,
da baixa visibilidade política e, sobretudo, da baixa profissionalização e pouca capacidade de
gestão. Estas dificuldades são agravadas pela impossibilidade de dispor de recursos
suficientes para o estabelecimento de diretrizes e estratégias alternativas. Não obstante, a
dinâmica cultural permite retirar um sem número de pessoas do desemprego, muito embora a
rotatividade e informalidade (variável entre os segmentos culturais, com média 55,5%, em
2001, desconsiderando a educação, que é o segmento de maior formalização).
No estágio atual, as políticas culturais brasileiras se agitam em torno da criação de
mecanismos eficientes e regulares de financiamento para que o Estado atue efetivamente no
sentido de dar ao setor uma estrutura orgânica. A despeito de várias distorções, o uso das leis
de incentivo foi sendo consolidado ao longo da década de 1990 e investiu recursos
significativos para o financiamento de projetos culturais, oriundos tanto de renúncia fiscal
quanto de aportes adicionais das empresas financiadoras.
Em parte, os desafios no campo do financiamento referem-se ao aproveitamento das
potencialidades das leis de incentivo na montagem de um sistema de financiamento nacional
de cultura: aumento de tetos globais, contrapartida das empresas e contrapartidas sociais,
mecanismos de desconcentração regional no uso dos recursos incentivados e, finalmente,
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mecanismos que permitam a orientação de recursos conforme prioridades setoriais do agente
público3.
Toda essa discussão tem como norte estratégico outro desafio: a definição dos novos
papéis para os agentes públicos com a revisão das ações do Estado na área. A criação de um
sistema nacional de cultura, o fortalecimento dos instrumentos políticos e das instituições
federais de política cultural são o norte deste processo. Para isto, o MinC busca agir orientado
pela idéia de políticas integradas, fortalecendo suas estruturas de planejamento e formulação
de políticas, o que inclui ampliação do quadro de funcionários capacitados e fortalecimento
institucional.
Um terceiro desafio do Ministério da Cultura — que talvez preceda os anteriores —
tem sido explicar à sociedade e demais agentes públicos e econômicos o âmbito de atuação
das políticas culturais e seus objetos de intervenção. Isto porque o conceito de cultura é de
difícil delimitação e precisão, em especial para a intervenção pública. A afirmação de
autonomia do campo cultural, tanto com relação ao mercado e a economia, quanto em relação
ao Estado e sua burocracia, que são parte da gênese histórica da área e objeto de constante
controvérsia entre os diversos agentes do campo cultural, tornam-na matéria de complexa
formalização. Não obstante, uma vez que se trata de ação estatal e burocrática, é necessário
precisar o âmbito de ação, diretrizes e estratégias.
Desde o início do Governo Lula, os conceitos de cultura estão sendo revisados para
estabilizar os objetos de intervenção pública. O governo procura ora elevá-la à mesma
categoria de intervenção em educação, saúde etc., ora à categoria de investimento estratégico
equiparado à indústria automobilística, de materiais elétricos ou têxteis, ambos os argumentos
relacionando a cultura a processos de desenvolvimento econômico e social. De fato, o
conceito de cultura é construído socialmente nos seus conteúdos a cada momento histórico,
bem como na configuração das suas premissas políticas e econômicas e com referência aos
problemas que pretende resolver ou priorizar.
E o atual governo procura dar ênfase às interfaces presentes nos diversos níveis do
conceito, justificando reformas no Ministério da Cultura que lhe permitam interferir de
maneira sistêmica no fomento à produção e às atividades que não tenham a proteção do
mercado, assim como nas áreas industriais e de importância econômica significativa para os
diversos agentes. A importância do desafio que se refere à ampliação do entendimento da
ação e importância do MinC corresponde, também, a que as políticas culturais tenham
visibilidade para os diversos setores de governo e da sociedade, justificando, desta forma, a
preocupação dos agentes públicos com a definição e explicação conceitual das dimensões do
objeto de intervenção das políticas culturais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O leitor que nos seguiu até aqui deve se perguntar: o que isso tudo nos diz sobre risco
e políticas culturais? Atualmente, a crítica às teorias econômicas dos riscos dirige suas armas
exatamente às definições técnicas e objetivistas, resgatando a cultura como elemento
importante a ser considerado na percepção e na construção social dos riscos. Sabe-se que os
sistemas de políticas sociais foram criados em cima de concepções históricas dos riscos e
3
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prescindiram da reflexão sobre capacidades institucionais e individuais para lidar com os
riscos, pois se construíram dentro de uma sociedade securitária para proteção de direitos e
distribuição de recursos sem a preocupação com a justificação democrática e argumentativa
de seu diagrama institucional. O padrão de proteção social foi, desta forma, no Brasil,
assumindo uma feição corporativa e respondeu ao primado das pressões cruzadas entre
Estado, setores desenvolvimentistas e classes trabalhadoras — predominantemente urbanas —
organizadas em agremiações e sindicatos. Portanto, fortes desigualdades e heterogeneidades,
tanto do ponto de vista social quanto regional, passaram a configurar suas marcas mais
características.
Então nos perguntamos se a cultura e a política cultural, tal como desejava Adorno —
como função para as artes —, não seriam capazes de aumentar as capacidades simbólicas e
reflexivas dos agentes sociais ao dotá-los de instrumentos que estimulassem uma postura
reflexiva diante das situações (Giddens et. al4). As políticas sociais foram historicamente
criadas para proteger e prevenir riscos que a natureza e as dinâmicas econômicas imprimiam
nas sociedades. Mas quem definiu que riscos seriam passíveis de cobertura? Claro que a
história tem papel privilegiado na explicação das escolhas e dos caminhos disponíveis e
daqueles efetivamente trilhados, mas podemos dizer que a reflexão sobre as capacidades
individuais e sociais de lidar e discutir os riscos foram negligenciadas, o que permitiu certo
monopólio na definição dos riscos por especialistas localizados nas burocracias, públicas ou
privadas5.
A atitude atual com relação aos riscos está fundada na crítica a este tipo de relação
política entre saberes monopolizados por técnicos e profissionais — que definem quais os
riscos a serem cobertos e como — e os direitos que garantem a proteção contra riscos por
meio de ações sistemáticas. Esta atitude pressupõe a abertura de espaços institucionais de
interação entre agentes e suas capacidades de crítica teórica e social na construção e definição
dos riscos. Desta forma, as políticas culturais são centrais no desenvolvimento integral destas
capacidades e, então, devemos nos perguntar se elas não deveriam ser muito importantes —
mais do que o são na atualidade — como políticas sociais públicas relacionadas à reflexão
(formal ou não) sobre riscos e o processo de enfrentamento ou o aproveitamento de
oportunidades que se abrem.
As políticas culturais ocupam, assim, um espaço importante nessa reflexão. Primeiro,
porque as estas políticas disseminam crenças, códigos, instrumentos de decodificação de
informações e de interpretação. Embora as teorias tradicionais separem a definição científica e
perita do risco das concepções do senso comum, estabelecendo uma assimetria de origem
social, é necessário considerar que a comunicação entre peritos e leigos exige uma capacidade
de manipulação simbólica das pessoas comuns. Sem esta capacidade, a difusão de
informações não ecoa nas populações nem influencia seus comportamentos, pois não há o
controle relativo de certos riscos quando as sociedades e os indivíduos não encontram à sua
disposição estes recursos de controle e regulação.
Em segundo lugar, as políticas culturais criam capacidades (recursos sociais
internalizados) de manipulação simbólica e são orientadoras da capacidade reflexiva (além da
cognitiva). Ou seja, dispõem de vocabulários que permitem a articulação das crenças e
configuram as possibilidades de auto-expressão e desenvolvimento de indivíduos autônomos,
4
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que decidem, que valoram e definem o que é ou não arriscado, quais os riscos potenciais
relevantes etc. Neste caso, não se trata apenas da recepção e decodificação das mensagens dos
especialistas, mas de capacidade reflexiva, de capacidade de decisão autônoma sobre linhas
de ação e da possibilidade de valoração e definição de riscos potenciais e alternativos entre si,
reais ou imaginários que com eles advêm. As conseqüências políticas da adoção de uma ou
outra linha de interpretação são imensas. Os mecanismos de interlocução para delimitar a
ação ganham foro privilegiado. Comitês, conselhos de participação, conferências e consultas
são os instrumentos mais usuais (embora suas formas sejam muitas e variadas) para
estabelecer e definir como delimitar e esclarecer riscos e como enfrentá-los (Giddens et. al.6).
Para entender as escolhas, o que as sociedades fazem e o que consideram riscos, é
fundamental vinculá-las com as escolhas das instituições, com a maneira pela qual definem o
que são as boas formas de vida e como se deve viver, ou seja, como definem implicitamente
valores comuns, o que devemos temer e como devemos nos comportar relativamente. As
instituições escolhem seletivamente determinados riscos como relevantes (doença,
desemprego, velhice, etc.) segundo o papel que estes podem ter nos horizontes valorativos da
sociedade e nos seus sistemas de referências culturais. A definição dos riscos e a atenção a
uns, em detrimento de outros, não tem relação direta com o caráter objetivo dos riscos, mas
como eles são percebidos dentro dos processos sócio-culturais e depois processados e
administrados por meio de normas, regras e instituições.
Os desafios daqueles que vivem nas sociedades modernas é aprender a lidar com as
incertezas clássicas e com uma radical experiência de isolamento e fragilidade. De fato, a vida
nestas sociedades, em muitos casos metáfora da vida das metrópoles, tornou-se um quase
sinônimo de gerir os riscos da solidão. Como lidar com a solidão causada pela doença que
afasta do convívio o enfermo isolado em instituições altamente especializadas? Como lidar
com o tempo do desemprego que reduz o convívio pelo isolamento nos domicílios, casamata e
abrigo ao mesmo tempo, que protege da vergonha social de não se ter capacidade para manter
o trabalho; como lidar com o envelhecimento e a proximidade da morte, experiência capaz de
afastar os mais próximos e queridos, aqueles que não desejam vivenciar a angustia latente e a
experiência da finitude?
Essas questões têm tido respostas parciais na atuação dos mercados e dos Estados, que
procuram equacionar o problema colonizando o futuro através da montagem da sociedade
securitária ou assistencial, reduzindo os riscos de desproteção relativos a algumas das
fragilidades humanas, sobretudo aquelas relacionadas à perda de vitalidade ou ao afastamento
das atividades econômicas. Contudo, as instituições sociais do Estado moderno não lidam
com uma dimensão extremamente importante da sociedade contemporânea: os riscos da perda
dos laços e dos esquemas básicos socialização, solidariedade e proteção. Muito se escreveu
sobre o desencantamento e secularização do mundo, mas pouco se discutiu sobre as
possibilidades de superação solidária e sistemática da solidão, cujos desdobramentos
psicológicos impactam significativamente no funcionamento do Estado-providência, a
exemplo da ansiedade, problemas de saúde vários que afetam o desempenho no trabalho,
senso de inadequação, stress (incapacidade de lidar com a própria saúde), etc.
A solidão e o isolamento não apenas impactam nos custos dos riscos clássicos, ao
reduzirem as capacidades individuais e coletivas para lidar com a perda do emprego, da
vitalidade e com a doença, mas também dispersam o potencial para a percepção e reflexão
sistemática sobre os riscos e sobre as possíveis alternativas para enfrentá-los. O desenho
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contemporâneo das políticas sociais não contribui para a superação da insegurança e
ansiedade existencial, pois estimulam a heteronomia pessoal e coletiva com relação ao Estado
e ao mercado. Neste sentido, as políticas culturais — nas quais incluímos as de educação,
comunicação e mídia — deveriam estender o repertório de possibilidades simbólicas e
reflexivas disponíveis, ampliando as possibilidades de formulação sobre os riscos e de formas
de lidar com eles.
Ora, de um lado, as políticas culturais abrangem um conjunto amplo de atividades: o
patrimônio cultural (domínio dos lugares, monumentos históricos, conjuntos arquitetônicos,
acervo artístico, patrimônio imaterial, arqueológico e natural, os arquivos, museus,
cinematecas, fototecas, hemerotecas, etc.); as atividades vinculadas às diversas expressões
artísticas (artes plásticas, gráficas, artesanatos, arquitetura, letras, desenho, espetáculos, dança,
música); o conjunto de atividades ligadas às indústrias culturais (imprensa escrita, televisão,
vídeo, indústria fonográfica, cinema e audiovisual); e o conjunto de atividades vinculadas à
cultura comunitária, popular ou tradicional (festas, festivais, cerimônias, espetáculos, eventos
tradicionais etc.). Todas estas atividades incidem na qualidade de vida das pessoas e
coletividades; pode-se dizer que são realizadas por atores sociais, pessoas e instituições
preocupadas com o risco do esquecimento, perda das tradições e com o nivelamento cultural,
com homogeneização da diversidade e dos valores que fundamenta o convívio democrático e
o pleno desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas.
Por outro lado, podemos focar dois paradigmas de políticas públicas nas quais
podemos inserir as políticas culturais. O primeiro é centrado no Estado, o outro na autonomia
da sociedade e das comunidades. Ambas são expressões da idéia de bem-estar e da
necessidade de lidar com o futuro, com a incerteza e com os riscos. A primeira interpretação,
utilitarista, aceita, implicitamente, que as políticas relacionadas à proteção social são
obrigações devidas ou pelo Estado contemporâneo a seus cidadãos ou pela sociedade civil
organizada, ambos tratando de dinamizar empreendimentos que garantam renda, trabalho ou
assistência. Quer dizer: as ações públicas seriam parte do campo sempre móvel do que se
denomina cidadania social, cuja culminância é dada pelo Estado de Bem-Estar e na sua
articulação histórica com o mercado e com o assalariamento. Nesta interpretação cabe ao
Estado garantir os recursos estratégicos (financeiros, tecnológicos, humanos, etc.) adequados
à melhoria das condições de vida das pessoas e necessários à promoção de seu bem-estar.
Essa versão dá ênfase à adequação cultural, tecnológica e econômica necessária para
prover as comunidades das capacidades de uso de recursos culturais para o enfrentamento de
adversidades e aproveitamento de oportunidades. A concepção de cidadania social tem corte
de origem na social-democrata e a interpretação utilitarista tem uma interpretação ambígua
com relação a ações com base comunitária e local. Possivelmente, estas iniciativas, na
perspectiva em foco, têm funções de inclusão social, mas não se constituem em um modo de
vida sustentável, dadas suas fragilidades e a heteronomia frente aos recursos públicos e ao
próprio mercado. Pela mesma razão, o utilitarismo mantém uma perspectiva cautelosa com
relação à inclusão que não seja pela via do assalariamento.
A outra interpretação, solidarista ou comunitarista, afirma um espaço de mediação
entre o Estado, o mercado e a comunidade, não sendo um campo a serviço exclusivo de um ou
de outro, mas nutrindo-se de energias dinâmicas de todos eles, na busca dos caminhos da
autonomia. A política pública encontrar-se-ia na contingência de ter de lidar com o acesso a
direitos sociais e proteção mínima do Estado e dos mercados, mas lidaria também com a
obrigação de certos deveres de solidariedade por parte da própria comunidade. Portanto, sua
função enquanto rede institucional não poderia identificá-la com políticas estatais de cunho
compensatório, nem com a inclusão pelo assalariamento ou pelo mercado. Esta interpretação
afirma que a proteção e o enfrentamento dos riscos encontram fundamentos nas iniciativas de
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base local e promoção comunitária do bem-estar, sendo Estado e mercados subsidiários das
dinâmicas comunitárias.
Essa idéia, contudo, é difícil de aceitar quando se está preso ao paradigma dos direitos
sociais clássicos, que julga existir, na relação do Estado com seus cidadãos mais carentes,
uma dívida social a ser resgatada pela ação das políticas sociais7. A visão solidarista entende,
ao contrário, que a comunidade (ou a sociedade civil) deve a si certas obrigações morais
mínimas, a começar pelo dever da solidariedade e terminando na re-contextualização
recorrente dos significados sociais atribuídos aos riscos. É neste sentido que também nós recontextualizamos as políticas culturais: elas podem, e deverão ser no futuro, parte de recursos
institucionais que nos permitirão tecer nossas crenças em diferentes direções sobre o que
somos o que desejamos ser e como lidar com os riscos da existência.
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CAPÍTULO 9 O DIFÍCIL DIÁLOGO ENTRE A ESTRATIFICAÇÃO
SOCIAL E A SOCIEDADE DO RISCO
Luis Barrios
1.Estratificação social e justiça na nova era
Como tendência estrutural e, por isso, de larga duração, a chamada Era da informação1
impõe um tipo de estratificação global fundada no domínio e na operação de altas tecnologias
informáticas e de comunicação (TICs). Tal como advertira Jeremy Rifkin há uma década2,
em pouco mais de 20 anos, a informatização, a digitalização e a robotização pautaram a
declinação global da força de trabalho organizada e o ingresso em um modelo de relações
trabalhistas, baseado na inovação tecnológica constante e ordenada por aquilo que Castells
(op. cit.) chama de “as redes do capitalismo informacional”. A conseqüência mais notória,
hoje, claramente, percebida nas altas taxas de desemprego tecnológico, é que as solicitações
qualitativamente crescentes para se chegar ao trabalho e a uma renda suficiente, afetaram de
maneira maciça aos menos preparados para competir na estrutura dos papéis trabalhistas,
resultando-nos que, segundo Castells, tinham e têm menores possibilidades de
“autoprogramação” para adaptar-se competitivamente às sucessivas ondas de supressão de
empregos “genéricos”3.
Como se pode constatar, esta situação afetou desfavoravelmente todas as sociedades
de menor desenvolvimento relativo e, em nosso caso, o Mercosul e a América Latina em
geral. Além disso, de forma análoga ao mercado global que distribui desigualmente
recompensas e privações entre países e regiões, o padrão interno de estratificação de cada
nação recepciona a nova situação, aprofundando as desigualdades já existentes de acesso ao
conhecimento e aos bens, castigando assim muito mais os que eram estruturalmente mais
vulneráveis no começo da nova era. A tendência também impacta contingentes de classes
médias que empreendem um caminho acelerado de mobilidade descendente, vítimas do
empobrecimento súbito provocado pela redução de postos de trabalho e pela desvalorização
do conhecimento ocupacionalmente obsoleto no contexto das mudanças mencionadas. As
observações estatísticas feitas ao longo das últimas duas décadas pelos organismos
multilaterais de crédito para o desenvolvimento confirmam, empiricamente, o que foi
anunciado pelas agências e institutos nacionais.
Na Cúpula do Milênio, a comunidade internacional foi notificada presencialmente
sobre as regressões ocorridas nos indicadores regionais de qualidade de vida e se propôs a
combater suas piores tendências. Não obstante, há cinco anos daquelas declarações de bons
propósitos, sabemos que as metas estabelecidas para 2015 são inalcançáveis e que em muitos
casos o quadro de situação se agravou, sobretudo se observa o crescimento das privações em
números absolutos de vítimas. Ou seja, que o movimento desta época em termos de
estratificação global opera de forma exatamente inversa ao “princípio da diferença”, um dos
princípios de justiça da teoria de Rawls, segundo o qual “as desigualdades sociais e
econômicas... devem supor maior benefício para os membros menos favorecidos da
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sociedade”4. Na situação atual, ao contrário, temos que tolerar as desigualdades favorecendo
cada vez mais os mais poderosos e aqueles que já contam com as melhores oportunidades em
detrimento de todo o resto5.
2.Doutrina econômica e acumulação global
Um segundo traço estrutural do padrão de acumulação global, baseado na informação
e na alta tecnologia, é sua doutrina econômica da qual convém mencionar unicamente alguns
dos “consensos e pós-consensos”6 7 relevantes para o tema que nos ocupa. Segue uma lista de
menções significativas8.
A desregulação dos mercados financeiros para facilitar a livre circulação do capital
transnacional e para estimular a rápida expansão dos fluxos financeiros especulativos. A
ênfase seletiva na liberalização do comércio com o propósito de assegurar mercados somente
para bens de alta tecnologia. O princípio arbitrário de que o único desenvolvimento
econômico certo obtém-se mediante o crescimento das exportações. A criação de numerosas
condições para incentivar os fluxos de capital privado para os mercados emergentes e o
enraizamento de investimento privado estrangeiro, particularmente a exoneração de impostos
e a operação em regime de zona franca. A santificação do crescimento econômico acima de
qualquer expectativa de eqüidade como conseqüência do mesmo, embora diante da evidência
de que estas condições somente geram uma distribuição regressiva das rendas nacionais e
globais. A uniformização em escala mundial dos modelos socioeconômicos e políticos, num
desprezo aberto pela diversidade cultural, religiosa, ideológica e ética. A conceituação
utilitária do ambiente como “recursos naturais” e a apropriação irresponsável dos mesmos
para sua transformação em bens de mercado. A subordinação a todos estes princípios de
qualquer prática legal, cultural ou ambientalista restritiva que implique alguma forma de
restrição ou bloqueio de projetos de investimento com fins de lucro. A valoração projetiva,
totalmente, baseada em outra coisa que não sejam interesses de benefício material privado ou
hipóteses ideológicas de que estas orientações permitirão num prazo não-determinado superar
os atuais bloqueios econômicos e as privações das maiorias, uma vez que se ingresse no
“círculo virtuoso do crescimento”9.
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3.Estrutura e poder nas decisões de risco
A nova estrutura global esboçada nos dois primeiros pontos constitui um sistema de
alta tecnologia não-territorial, multiforme, interconectado em rede e de grande mobilidade.
Enquanto isso, nossos cenários nacionais de modernidade incompleta, truncada10 e
heterogênea continuam sendo tradicionais em sua constituição e forma, previsíveis nas
orientações de seus atores clássicos, lentos, primitivos e isolados em suas modalidades de
gestão, e regressivos em indicadores de distribuição interna de conhecimento. Este perfil
descuidado, porém não desprovido de fundamento empírico, caracteriza de forma elementar
os cenários justapostos no momento de cotejar iniciativas e tomar decisões: o cenário do
complexo tecnológico empresarial privado transnacional e de nossos Estados.
O primeiro, com características globais que explicam sua crescente auto-regulação
conforme cânones de racionalidade e ética coerentes com sua configuração tecnológica e com
sua orientação doutrinária em matéria econômica. Esta faculdade de autodeterminação não se
justifica, originalmente, pelos princípios ontológicos de nenhum sistema de direito nem por
conceitos teóricos de justiça senão pela magnitude indiscutível do poder de negociação que
adquiriram e que exibem seus atores protagonistas. Como conseqüência estrutural até agora
inelutável da sociedade do conhecimento, a relação de forças entre o complexo tecnológico
empresarial privado, nossos Estados e sociedades nacionais é cada vez mais favorável ao
primeiro e cada vez menos aos segundos.
Nessa situação, parece pelo menos incerta a expectativa, por muitos estimulada, de
que a prosperidade do mercado impulsione direta ou indiretamente objetivos de eqüidade
social, proteção ambiental e segurança coletiva11 ou que se possa abordar com êxito estas
questões mediante uma intervenção prudentemente reguladora e equilibrada por parte do
Estado. Bem, assistimos há, aproximadamente, duas décadas a uma onda crescente de
decisões de alto risco que têm por objeto a exploração, sem tomar as devidas precauções, dos
fatores naturais que sustentam os ecossistemas regionais e, portanto, as espécies, incluindo a
humana. Como já disse, ao referir-me à utilização irresponsável dos fatores de sustentação da
vida, água, flora, fauna, biosfera, solos e subsolos são, na consideração dos principais
decisores, “recursos naturais” que servem para o crescimento das exportações ou,
simplesmente, para a satisfação da finalidade de lucro privado.
Na América Latina há muitos exemplos destas decisões de risco e de seus
fundamentos. A partir de 1985, por exemplo, a Agência de Cooperação Internacional do
Japão (JICA, por sua sigla em inglês) difundiu suas estimativas sobre a viabilidade econômica
e financeira da instalação de fábricas de polpa de celulose em nossos países, iniciativa que,
rapidamente, teve o respaldo de alguns países europeus. No Uruguai, o Plano Nacional de
Reflorestamento, promulgado em julho de 1998, remetia-se explicitamente em seus
considerandos ao projeto japonês citado como “Estudo do plano-mestre para o
estabelecimento de plantações de árvores e utilização da madeira plantada na República
Oriental do Uruguai”12. Nas duas décadas que se seguiram à difusão daquela iniciativa, houve
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epidemia de leis de reflorestamento na América Latina e, todavia, não vemos a finalidade
destas disposições13 que estimulam mediante exonerações tributárias a substituição de
bosques naturais e terras de plantio, com grave prejuízo para a biodiversidade, por
monoculturas florestais maciças de pinho e eucalipto14.
A decisão de impulsionar estas plantações é responsável, hoje, pela existência na
Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Chile de um parque florestal de vários milhões de
hectares de pinho e de eucalipto para a indústria, que constitui para nossa região um alvo
estratégico das grandes transnacionais que produzem pasta de celulose mediante processos
altamente contaminadores de rios, solos e atmosfera. Os benefícios do translado para nossos
países das plantações e das fábricas são inúmeros para os investidores. Os prejuízos a médio e
longo prazos para nossas populações - especialmente de agricultores - e para nosso ambiente
natural são incalculáveis e, provavelmente, irreversíveis.
Duas peças complementares desta estratégia de exportação de riscos são os tratados de
proteção de investimentos e o comércio de carbono, instalado sob a proteção dos
“mecanismos de desenvolvimento limpo”, proclamados pelo Protocolo de Kyoto. Os tratados
de proteção de investimentos pretendem, entre outras coisas, neutralizar a mobilização social
que, de forma previsível, é provocada com o início do deslocamento de culturas tradicionais e
a expulsão de comunidades étnicas e de pequenos agricultores por causa das plantações e que
logo se intensificam ao se tornarem evidentes os primeiros efeitos da lenta gestação dos
processos industriais. Particularmente, a experiência chilena é ilustrativa acerca da seqüência
de acontecimentos que seguem a instalação das reflorestadoras e das fábricas de papel;
todavia, também há muita evidência em Pontevedra, Espanha, e na própria Finlândia, para
citar alguns casos significativos entre muitos outros instrutivos. Por outro lado, as plantações
industriais transformadas em sumidouros de carbono (carbon sinks), uma vez que são
certificadas como bosques pelo Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council),
geram autorizações para continuar emitindo gases estufa nos países de origem dos donos das
plantações. Este mecanismo perverso que qualifica como área florestal uma extensão
transitoriamente plantada para ser cortada em 10 anos não é nenhum mecanismo de
desenvolvimento limpo, não reduz o risco de superaquecimento e causa inumeráveis prejuízos
colaterais nos países de destino.
Hoje, no Uruguai, depois de 17 anos da aquisição de terras para reflorestar pela
empresa espanhola ENCE e por sua similar, a finlandesa METSÄ-BOTNIA e associados, o
país se encontra dividido com relação à instalação de duas fábricas de produção de pasta de
celulose sobre o rio Uruguai. As instalações que funcionarão em regime de porto livre e com
uma freqüência anual de controles ambientais estão projetadas para produzir um milhão e
meio de toneladas de pasta por ano. A experiência mundial permite afirmar, sem deixar
espaço para dúvidas, que haverá um dano ambiental que varia na estima dos distintos atores
envolvidos na controvérsia. Uma coisa é clara: nem mesmo as empresas se atrevem a afirmar,
categoricamente, que não provocarão prejuízos às águas do rio. Como o Uruguai é um rio
limítrofe com a Argentina e tem estatuto internacional, a decisão uruguaia é questionada pelo
governo de Entre Ríos, província argentina cujas águas e margens serão afetadas, e pelo
Governo Federal que respaldou o pronunciamento contrário de Entre Ríos, e com razão
afirma que a decisão de habilitar a instalação deveria ter sido acordada, previamente, entre os
13

A mais recente é a colombiana que tem por objeto a promoção da monocultura daninha da palmeira azeiteira
africana.
14
A este respeito, ver o desenvolvimento deste e de outros argumentos pertinentes em “As plantações não são
bosques”, p. 32-52. Movimento Mundial pelos Bosques Tropicais, Uruguai, 2003. A coordenação do livro
esteve a cargo de Ricardo Carrere e a publicação contou com o apoio da agência holandesa NOVIB e da
Sociedade Sueca para a Conservação da Natureza.
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administradores do rio. Em setembro de 2005, uma terceira empresa, a sueca STORA-ENSO
iniciou a formação de seu parque florestal no Uruguai com um agressivo plano de compras de
até 90.000 hectares e o projeto de instalar outra fábrica de papel às margens de um dos
principais afluentes do rio Uruguai.
Nesse mundo interconectado, para quem não sofra de cegueira voluntária, não é
segredo que as três companhias envolvidas tiveram e têm um histórico de confrontos com as
populações afetadas por suas plantações e ou atividades industriais no Chile, na foz de
Pontevedra, nos frios lagos da Finlândia e mais, recentemente, na Bahia e no Espírito Santo
(Brasil). Histórias como esta e semelhantes saturam os boletins de informação das
organizações ambientalistas. Entretanto, as decisões de risco que vimos presenciando
transcendem, amplamente, este plano estratégico de transferir para os países
subdesenvolvidos os processos mais daninhos da fabricação do papel. Os danos causados
pelas explorações mineiras a céu aberto no Peru, Chile e Argentina; a instalação de indústrias
químicas que lançam seus dejetos contaminadores em rios e terras ou os armazenam nas
próprias fábricas; a invasão de culturas transgênicas no Brasil, Paraguai e Argentina, seguidas
das correspondentes propagandas de presentes de semeaduras de segunda geração; o assédio
das reservas de água doce, em particular as do lençol subterrâneo Guarani; a privatização de
reservas naturais com o objetivo de criar novas espécies geradoras de patentes
nanotecnológicas; a exportação de lixo tóxico de origens distintas15. Enfim, uma lista
interminável de decisões de risco e de perigosos empreendimentos em curso.
Os efeitos, normalmente de lenta gestação destas iniciativas, repercutem de forma
adversa na saúde das pessoas, na estabilidade atmosférica, na produção alimentar e na
preservação da biodiversidade planetária saudável, entre outros efeitos graves. São estas
decisões e as catástrofes que a elas atribuímos que justificam sobejamente a idéia de que além
de transitar numa era do conhecimento e da informação, do desemprego tecnológico e do
aprofundamento da brecha cultural e material entre ricos e pobres, somos também habitantes
de uma perigosa e daninha sociedade de alto risco. Suas manifestações evidentes no norte
industrializado e em outras regiões de recente, porém acelerado desenvolvimento industrial,
não são exatamente as mesmas que em nossos países de menor desenvolvimento relativo.
Entretanto, a matriz causal é a mesma e os efeitos a longo prazo serão cumulativos e
coincidentemente destrutivos. Em curto e médio prazos, vítimas e beneficiados distribuem-se
de forma dessemelhante, conforme o hemisfério, região e condição socioeconômica 16.
15

Escolhemos este exemplo entre todos os que poderíamos apresentar, por ser pouco conhecido, apesar de estar
muito documentado. Entre 1998 e 1999, 600 toneladas de sementes de algodão contaminadas, uns 4.000 kg de
pesticidas e quantidades indeterminadas de uma bactéria fungicida, tudo fora de uso, foram jogadas em uma
localidade próxima à cidade de Ybicuí, distante 120 km da capital do Paraguai. Os dejetos tóxicos provinham
dos Estados Unidos e pertenciam à empresa industrial química DELTA & PINE LAND Co. O caso foi relatado e
documentado pelo jornalista Carlos Amorín, 2003, em “As sementes da morte”. Desde novembro de 1998, o
Paraguai era signatário da Convenção de Rotterdam. Além da óbvia toxidade de todo o carregamento, algumas
das substâncias trazidas e jogadas nas proximidades de Ybicuí estavam explicitamente na lista de circulação
controlada (PIC). O tratamento abertamente cúmplice que as autoridades paraguaias deram ao ilícito depois da
primeira morte causada pelos dejetos é revelador da falta de defesa em que se encontram as populações do
mundo subdesenvolvido quando se trata de enfrentar ilícitos por contaminação de poderosas transnacionais que
negociam diretamente com os governos e com particulares sem escrúpulos.
16
Nesse sentido, adiro à generalização de Beck, 1988, p. 41 da edição de referência que, sobre os efeitos adversos
da sociedade de risco diz: “as riquezas se acumulam acima, os riscos abaixo”. Não há dúvida sobre o prejuízo
diferencial que a contaminação industrial, o desmatamento indiscriminado, as explorações a céu aberto, a
ocupação de terras de lavoura por monoculturas florestais, a redução da biodiversidade, a privatização da água
doce e o patenteamento da nanotecnologia têm e terão para os mais vulneráveis e os mais poderosos social e
economicamente falando. A curto e médio prazos, a sociedade de risco tem beneficiários diretos de todas estas
conseqüências que fluem das decisões irresponsáveis de empresários e governantes. Assim considera também
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4.O risco e o poder em formato atraente
Como se pode constatar, no que foi dito, não cabe um sentido tradicional de riscos
previsíveis, com danos estimáveis, dentro de parâmetros estatisticamente delimitados, mas
riscos de conseqüências ambientais, econômicas e sociais potencialmente catastróficas, com a
diferença adicional de que a prova de sua causa é particularmente difícil, dada a incerteza
científica que os caracteriza e a difusão e lentidão de sua produção. Entretanto, a apresentação
destas perigosas iniciativas pode revestir-se de um formato atraente. Como já destacaram
vários autores, a invisibilidade dos riscos contrasta com o formato tradicional dos projetos de
investimentos que exibem em jornais a criação de fontes de trabalho e o potencial de
crescimento do produto econômico como metas de rápido alcance. Apenas abertas às listas de
inscrição para os que buscam postos de trabalho e iniciados as atividades de assentamento
infra-estrutural dos projetos, estes primeiros resultados tangíveis tendem a obscurecer todo o
esforço de esclarecimento acerca do perigo que permeia a conclusão das obras e o começo da
fase industrial. Empresas e governos invocam também o respaldo de tecnologias alardeadas
como “seguras”, por mais que sua eficácia seja sempre limitada e discutível, e por normas de
qualidade que se remetem tautologicamente às tecnologias que serão empregadas. Nada nem
ninguém garante a inocuidade ambiental dos projetos. Ainda que não se publique, diante de
questionamentos sérios, a linguagem tecnocrática pode aceitar “danos limitados” dentro de
parâmetros “admitidos” e operando de acordo com as normas “estabelecidas”. Embora os
investimentos reais nunca atinjam os montantes projetados e os benefícios do crescimento
nunca cheguem aos afetados, embora os postos de trabalho sejam sempre desmedidamente
inferiores em número, qualidade e estabilidade aos prometidos, e a execução de tarefas
humanitárias se limite a reforçar o equipamento de precárias policlínicas ou de centros
educacionais locais e o adorno público com placas de inauguração, os sucessos são sempre,
incomparavelmente, mais visíveis que a argumentação de danos no futuro.
Quando os projetos começam a enfrentar a resistência civil, o exercício de poder de
persuasão e sedução por parte dos decisores é muito grande. As empresas mobilizam a seu
favor a sofisticação técnica dos operadores de perception management (gerenciamento da
percepção) e a experiência no campo de marketing e da negociação em situações de conflito.
O condicionamento psicológico maciço é monitorado mediante observações a intervalos
regulares que vão mostrando a eficácia da comunicação estratégica na formação de
consciência favorável. Estas operações de opinião pública são facetas decisivas de um
investimento do tipo que nos ocupa para aumentar a pressão social adversa que os governos
devem suportar.
Adicionalmente, os tratados de proteção de investimentos, os acordos de livrecomércio, o apoio de crédito dos organismos multilaterais de financiamento, a pressão dos
credores externos muitas vezes dispostos a negociar dívida por participação em lucros várias
Mary Douglas, 1985, a relação de acumulação inversa em poder e danos. Existem aqueles que, com menor grau
de exposição aos efeitos de gestação lenta, poderão beneficiar-se de seu nível de informação e das possibilidades
de evitar o dano, protegendo-se especialmente ou emigrando; entretanto, grandes maiorias de pobres estruturais e
de empobrecidos recentemente não poderão evitar. Em nossos países são os que recebem um mísero salário por
empreitada, os que somente encontram trabalho nas plantações onde se envenenam, os que somente podem
morar em terrenos contaminados pelo chumbo dos dejetos, os que já não podem manter suas terras de cultura, os
que vêem suas fontes de água tornar-se nauseabundas e seus peixes fugir ou sucumbir, enfim, os miseráveis de
sempre, porém com novas expectativas. Por essas razões, é muito menos compartilhada a perspectiva, também
adiantada por Beck, p. 43, acerca do “efeito social de bumerangue” sobre os centros de produção e exportação de
danos e riscos. O que até agora a experiência mostra é a vitimação por risco dos mais pobres e menos educados.
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vezes milionários, tudo isto constitui uma enorme e multiforme fonte de poder mobilizada no
momento de negociar um projeto de risco com autoridades nacionais. Estes fatores e atores do
mundo global se sobrepuseram às instâncias políticas internas, criando um âmbito de
negociação e de decisão difícil de se encaixar nas obsoletas categorias modernas do nacional e
do internacional. Convém reconhecer que este poderoso complexo empresarial do risco
demonstrou uma grande habilidade para usar em seu proveito qualquer brecha institucional
adequada, para evitar os bloqueios normativos adversos nacionais e internacionais e para
reformular ou criar instâncias de negociação manipuláveis em favor de seus objetivos. No
entanto, tudo isto não é suficiente para explicar inteiramente os motivos pelos quais muitos
habitantes e muitos governos acolhem de bom grado os investimentos que mais cedo do que
se pensa transformam de maneira dramática e irreversível a vida das pessoas17.
5.Emergência social, emergência ambiental e governo do risco
Como disse anteriormente, a situação de premência financeira e de emergência social,
aprofundada em pouco mais de duas décadas pela abertura à competitiva sociedade da alta
tecnologia e pela submissão à razão do mercado global, dificulta muito o discernimento atual
de estratégias possíveis de ação. A guisa de resposta, os atores nacionais procedem de
maneira reativa diante dos desafios. Em um mundo que se revela cada vez menos viável para
conseguir inserções vantajosas a partir dos espaços nacionais individualmente considerados, a
imensa maioria de nossos Estados se mantém fortemente agarrada a sua territorialidade, seu
institucionalismo soberano, suas práticas políticas tradicionais e suas expectativas frustradas
pela modernização incompleta e interrompida. No reduzido espectro dos posicionamentos
internos, é possível também encontrar atores e forças que buscam a adaptação às novas
realidades, renegando, totalmente, o que as maiorias reivindicam, e abraçam o presente com
todas suas calamidades como se a pós-modernidade fosse o éden das oportunidades
postergadas. Em razão de seu tradicionalismo, os primeiros são reticentes em aprofundar seu
passeio pela órbita das constelações pós-nacionais18 Os segundos, talvez impulsionados por
estratégias pessoais ou setoriais, acreditam que o intercâmbio comercial e financeiro
assimétrico e desregulado é preferível ou é menos danoso para suas posições que qualquer
esforço que tenda à elaboração de um novo comando ordenador global justificado19 capaz,
entre outras coisas, de implementar políticas e medidas de contingência eficazes para atender
à emergência ambiental20 e evitar o aprofundamento do dano planetário.
17

Um caso notório atualmente no Uruguai é o que tem a ver com a instalação da DIROX S.A., uma empresa do
grupo italiano STORANI. Esta indústria dedica-se à produção de insumos químicos para curtumes e vitamina K
anti-hemorrágica para uso veterinário. Além de vender no mercado interno, exporta sua produção para o
Mercosul, para os Estados Unidos e para a Espanha. Está instalada no Departamento de São José, a apenas 30
km da cidade de Montevidéu, em uma localização estratégica para o derramamento de efluentes sem tratamento
na abundante rede fluvial em seu entorno. O governo local concedeu-lhe importantes incentivos fiscais para sua
instalação e, inicialmente, foi recebida com júbilo na área, não obstante as prevenções que os grupos informados
tentaram difundir. Hoje, após 11 anos de funcionamento, a percepção da maioria dos vizinhos foi expressa por
representantes de organizações sociais locais como a desgraça que caiu em nossa cabeça com a instalação de tal
indústria. O grupo STORANI foi condenado a pagar altíssimas indenizações na Itália pela morte de pelo menos
15 trabalhadores em suas indústrias e tem várias demandas em curso.
18
HABERMAS, J. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2001
19
ARBUET, Heber y Barrios, Luis. “La soberanía, los Estados y un mando coordinado u ordenado mundial”.
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2003.
20

A incapacidade ou talvez a falta de vontade para frear a deterioração ambiental global e nacional é visível nos
quatro cantos do planeta. Não somente no hemisfério sul, através de casos pontuais, evidencia-se o crescente
descontrole. Prova disso são as recentes catástrofes naturais no sudeste asiático, na costa ocidental dos Estados
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O magro resultado de bloqueio a que nos levou a confluência prática destas posturas,
antagônicas apenas em sua aparência discursiva, golpeia o sistema político formal em seu
conjunto, aprofundando com cada nova frustração a já comprovada perda de dignidade da
classe política. Os quatro países do Mercosul foram e são cenários de escândalos de
corrupção, frustração de expectativas populares, ampliação de riscos e danos e fracasso do
aprofundamento do vínculo regional. Os sindicatos, por sua vez, encurralados pelo
desemprego tecnológico, pela informatização e pelas políticas neoliberais, agarram-se a
reivindicações analogamente corporativas de formalidade, estabilidade e melhorias salariais,
sem decidir enfrentar, resolutamente, as políticas de promoção e desequilíbrios ambientais. Os
movimentos e organizações da sociedade civil acionam ciclicamente e ligados a
reivindicações pontuais. Finalmente, nossos Estados mantêm sem muito êxito seu discurso
formal de soberania, suas práticas apagadas de funções de governo e a reivindicação de uma
separação de poderes cada vez mais difícil de se discernir substantivamente, tanto que o norte
e a letra de suas disposições de risco respondem aos ditames do poderoso complexo
empresarial tecnológico e financeiro global.
Alguns traços de pós-modernidade subdesenvolvida favorecem este persistente
panorama atávico do século XX, no qual parecem florescer apenas os amargos frutos da
deterioração ambiental. Entre outros, vale a pena lembrar a predominância sociocultural das
estratégias pessoais de benefício imediato acima de qualquer parâmetro de solidariedade ética
ou ideológica; a flexibilização normativa e jurisdicional em favor da razão de mercado, que o
civilista argentino Carlos Ghersi chamou de “pós-modernismo jurídico”21; o poderoso influxo
desintegrador do complexo de meios de formação; a utilização para fins espúrios do potencial
de comunicação das redes-satélites. Este curioso pastiche societário de início de milênio
constitui um cenário pouco propício para a recepção e tratamento adequado dos dramáticos
problemas da sociedade de risco.
Os países do norte industrializado, isto é, Europa Comunitária, Estados Unidos,
Canadá, Japão e alguns outros, entraram no novo milênio em condições muito diferentes das
de seus similares do sul, que continuam perseguindo metas estruturais cada vez mais
distantes. Solucionados os problemas básicos do sustento material da vida, com uma tradição
bem estabelecida de políticas sociais universalizadas e com estabilidade política plural,
podem explorar as carências e incertezas do presente e do futuro imediato, projetando-se
sempre a partir dos sucessos obtidos. Para usar a linguagem de avaliação projetiva, a situação
de base condiciona qualquer balanço de custo-benefício em relação a investimentos presentes
e futuros. Investimentos e decisões que promovam a proteção ambiental, a engenharia
genética, a segurança energética, a proteção do capital privado em todas suas formas e a
prevenção e do terrorismo, para enumerar alguns itens da enorme lista de possibilidades,
tenderiam a melhorar a situação de base dos países desenvolvidos e seriam coerentes com as
expectativas sociais de seus povos, assim como com o bom propósito de governar política,
jurídica e economicamente a sociedade do risco.
Para nossos países, ao contrário, a lista de prioridades muda muito em função de uma
situação de base notoriamente distinta. O emprego encabeça as preferências da maioria ainda

Unidos (Golfo do México) e os grandes incêndios ocorridos em Portugal, todos fatos atribuídos ao
superaquecimento atmosférico e ao conseqüente aumento de temperatura da superfície oceânica.
21
GHERSI, Carlos. “Posmodernidad jurídica. El análisis conceptual del Derecho como contracorriente a la
abstracción jurídica”. Em Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, nº 15, p. 21-32. Porto Alegre, UFRGS,
Brasil, 1998.
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às custas de que signifique envenenamento crônico22, contaminação ambiental irreversível ou
dano importante aos fatores de sustentação da vida. Seguem outros como a renda, a atenção
com a saúde, a educação, a moradia, a água potável e o saneamento, a energia elétrica e as
comunicações elementares. Enfim, uma lista de necessidades básicas para uma vida digna de
ser chamada como tal, no século XXI. Os dados da estatística social contradizem as
expectativas das pessoas. Crescentes porcentagens de indigência, de pobreza, de desemprego
e de ausência de novas ofertas de emprego formal, deserção educacional nos níveis
fundamental e médio, aprendizagem deficitária dos educandos de médio e baixo extratos
sociais, maior precariedade sanitária e da construção em geral, maternidade precoce e
abandono, infância e adolescência em situação de rua, acesso muito restrito à justiça e em
condições, claramente, diferenciadas segundo a situação socioeconômica dos que procuram a
justiça: estas são as conclusões da investigação especializada ou dos organismos oficiais,
conforme o caso.
Eis aqui as poderosas razões de fundo pelas quais é altamente improvável que nossos
governos e nossas sociedades civis impugnem, majoritariamente, os investimentos de risco
ambiental e humano. Somente para um governo do risco, o cenário é, claramente, propício
para que governem a razão do maior lucro e a de seu companheiro inseparável, a privação
extrema apoiada pelos recursos enganosos do pragmatismo político imediatista e do aparato
mediático de persuasão.
6.Conclusões para não desistir de lutar
Há bem poucos dias, trabalhadores e vizinhos da indústria química de capital italiano
DIROX (ver nota 11 e seguintes), em vez de expor sua testemunhal indignação, entre outras
coisas, pela enorme quantidade de vasilhas em decomposição que despejam dejetos
venenosos sobre os ricos solos da região, expuseram sua determinação de prosseguir a
campanha de denúncias e demandas. A empresa aposta no desgaste da mobilização social. O
tempo e os recursos estão de seu lado. O governo progressista que assumiu há um ano
conferenciou com os donos na Itália e reiterou as garantias de investimento. O sindicato,
esgotado depois de dois meses de ocupação da fábrica, abandonou a causa e voltou ao
trabalho com apenas vagas promessas de melhorar um pouco as condições internas de
segurança. Há uma ação judicial em curso, iniciada pelo mesmo fiscal que intimou a ANCAP
a cessar a produção de combustíveis com chumbo23 e que também impugnou, recentemente, a
permissão para instalar as duas fábricas de celulose. Isto pode levar muito tempo e o resultado
é incerto. Além da contaminação ser crescente, vizinhos e trabalhadores sabem que cada
campanha de mobilização oferece pequenos sucessos e, isto é, por ora, o único estímulo. Por
22

O emprego como prioridade inquestionável ainda que com risco de vida ou de dano ambiental condiciona
severamente o apoio popular e governamental às ecopolíticas. Em muitos casos esta questão enfrenta a
população civil e neutraliza o discurso das organizações ambientalistas. No Uruguai temos presenciado
diretamente e continuamos vendo isso. Os trabalhadores das fábricas de baterias como RADESCA S/A estão
conscientes do grau de plumbismo que os afeta, a eles e a seus filhos; no entanto, rechaçam qualquer intenção de
fechamento da fábrica (Ver Barrios, 2005). O caso em outras fábricas como FANAESA é idêntico. Com a
indústria química de capital italiano DIROX, à qual já me referi na nota 11, ocorre algo ainda pior, pois a
população do entorno dividiu-se em grupos que antagonizam nos centros educacionais, nos clubes de recreação,
nas organizações de produtores e nas manifestações de rua. E a empresa estimula estes enfrentamentos. Conheço
muitos outros exemplos deste tipo em todos os países da região.
23
BARRIOS, Luis. “Contribuições para uma crítica da gestão do risco a partir da experiência uruguaia no caso da
contaminação por chumbo”. Em “Governo dos Riscos”, p. 250-297. Rede Latino-Americana Européia sobre
Governo dos Riscos. Organizador Marcelo Días Varella. Brasília, 2005.
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que continuar este desgastante caminho de confronto com poucas esperanças? Os delegados
do colóquio24 resumiram, dizendo que “a desgraça” que desabou sobre estas terras tão férteis,
que guardam a reserva doce do lençol subterrâneo Raigón, causaria a eles muito mais dano
“se abaixassem os braços”. “Até pouco tempo, os trabalhadores iam quebrar o cromato sem
proteção alguma” e, em seguida, “os produtos transportados se esparramavam pelos
caminhos, pelos terrenos e pelas lagoas e vias fluviais da região”. Embora já saibam que mais
uma vez, no Plano Qüinqüenal, não haverá dinheiro do Estado para contêineres de
agrotóxicos, a necessidade de trabalhar e o silêncio cúmplice da DINAMA (Direção Nacional
do Meio Ambiente) obrigam o sindicato a abandonar a ocupação e a reabrir a fábrica. Das 11
irregularidades detectadas pela inspeção em abril, poucas serão corrigidas, pois esta tem sido
a conduta da DIROX durante as quatro ocupações.
A conclusão é pouco alentadora, mas é válida, no final. A sociedade uruguaia
demonstrou vontade e capacidade para encarar o desafio em todos os terrenos. Frente ao
assédio transnacional sobre suas inúmeras reservas de água doce, em 2004 provocou uma
reforma constitucional pela via da iniciativa popular. Decidida em plebiscito, obteve 64% dos
votos habilitados e, assim, conseguiu frear o fechamento do órgão estatal de águas e as
concessões a particulares. Entretanto, faz poucos meses, o Poder Executivo da atual coalizão
de forças que chegou ao governo com 51% do voto cidadão, mediante um decreto
interpretativo, resolveu que a reforma constitucional não tinha efeito retroativo sobre os
contratos das operadoras. Todavia, a luta pelo controle da água no Uruguai não terminou. A
Comissão pela Água e pela Vida também não abaixa os braços, embora a vitória tenha sido
momentaneamente escamoteada.
Hoje, a Agenda Pública Nacional está basicamente ocupada com a instalação das
fábricas de celulose e a ampliação das monoculturas florestais. A opinião, ainda que
majoritariamente desinformada e pressionada pela emergência socioeconômica, mantém um
saldo favorável às iniciativas. Entretanto, perde terreno. A Central Única de Trabalhadores
Sindicalizados (PIT-CNT) posterga o tratamento do tema, mas o mantém em sua agenda25,
certamente esperando o desenlace de outras negociações que considera prioritárias, segundo
seu ponto de vista, os da estratificação social e dos papéis trabalhistas formais. A postergação
do ponto não poderá ser indefinida. A mobilização social forçou ministros e até mesmo o
presidente a manifestar publicamente seu apoio às empresas de papel. Novamente, sem
alimentar expectativas infundadas, a conclusão de trabalhadores e vizinhos da DIROX
continua sendo pertinente: “não baixar os braços”. A mobilização social e o estado da opinião
pública foram variáveis contextuais de primeira importância para que a ANCAP aceitasse a
intimação do fiscal Enrique Viana para que a empresa abandonasse a produção de
combustíveis com chumbo. É improvável que em outro cenário a ação do Ministério Público
tivesse êxito como o demonstram as negativas anteriores do órgão público e as tentativas de
negar sua responsabilidade na contaminação ambiental. A pressão combinada da sociedade
civil e da ação legal parece ter sido a fórmula de êxito naquela instância. Trabalhar sempre em
favor desta confluência parece ser uma conclusão importante para granjear estímulos que nos
ajudem a manter os braços no alto.
Remontando-nos um pouco acima da tensa conjuntura atual, é necessário admitir que
o pacto social da modernidade não incluiu entre suas cláusulas a preservação do equilíbrio
24

II Fórum sobre Contaminantes Químicos Ambientais e Participação Social. Comissão Viver sem Chumbo
(organizadora) IMM, 3.11.2005.
25
Até agora o único pronunciamento do plenário da central sindical data de seu mais recente Congresso e é
contrário à instalação das fábricas. Entretanto, na localidade de Fray Bentos, local onde estão as processadoras
de celulose, a opinião se encontra dividida em dois grupos antagônicos. Os metalúrgicos lideram a posição
favorável.
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ambiental. Pois bem, subestimou, grosseiramente, o cuidado do oikos e privilegiou sua
exploração utilitária em áreas de um desenvolvimento agrícola e industrial que em poucos
séculos demonstraria seu caráter insustentável. Um dos objetivos era melhorar a
desequilibrada estratificação social mobilizando para cima, por meio da produção, do
emprego e da renda, as faixas mais desfavorecidas da escala social. Frustrados em nossas
regiões do sul quanto a estes propósitos, parece torpe continuar insistindo com um projeto
cuja implementação já contradiz, nitidamente, o objetivo declarado. Persistir em políticas
econômicas de alta tecnologia, agressivas para a natureza, arriscadas para a sobrevivência do
gênero humano e, particularmente, daninhas para os mais pobres, somente consegue
prejudicar ainda mais aqueles que já são os mais prejudicados. A persistência nesta linha de
ação não deve ser interpretada erroneamente como a manutenção extemporânea do pacto
social da modernidade, porque constitui – de fato - uma reformulação regressiva do mesmo.
Por esta razão, bem acima do convencional crescimento econômico dos programas neoliberais
assumidos pela esquerda, direita e centro, governar o risco passa a ser o primeiro mandamento
político para frear a atual reformulação regressiva do pacto social. Deste dependem a
justificativa de uma ordem pós-moderna e a estabilidade política de nossas frágeis
democracias.
Nesse caminho que temos que percorrer “sem baixar os braços”, é necessário insistir
com muita firmeza nas transformações culturais necessárias para obter um estilo de vida
respeitoso dos equilíbrios naturais. Para consegui-lo, é necessário ajustar os modelos de
consumo e de produção de todas nossas sociedades, as do sul e as do norte. Há pouco tempo,
tentando justificar a necessidade de mais de 2 milhões de toneladas de polpa de celulose
branqueada às margens e às custas do rio Uruguai, uma figura do governo se perguntava
diante das câmeras se o que se devia fazer era deixar de usar papel e se nós estávamos
dispostos a fazer isto. Por que se não, argumentava, alguém tinha de produzi-lo. O ministro
esquecia o fato econômico culturalmente motivado de que as fábricas BOTINIA, ENCE e
STORA ENSO dedicam o grosso de sua produção para atender à demanda das indústrias de
empacotamento e não para prover de papel editoras, escritórios e instituições de educação. Em
nosso país, em que a supérflua apresentação de produtos empacotados para o consumidor é
bem modesta, ainda que lamentavelmente crescente, consome-se em conjunto um décimo da
quantidade de papel e de papelões sofisticados do que na sociedade finlandesa ou sueca. Por
sua vez, as fábricas nórdicas exportam grande parte de sua produção para o maior predador de
madeira do mundo, os Estados Unidos. São estes e outros modelos culturais de consumo
supérfluo e irresponsável que criam a demanda causadora da contaminação industrial, do
esgotamento hídrico dos campos de cultura, da redução da biodiversidade, da erosão inútil dos
solos, do superaquecimento global e dos riscos de vida para as pessoas. Que também criam
emprego e inflam o produto interno? Certamente. Entretanto, este último não torna óbvio o
anterior e aquele é o que dá origem “à acumulação de danos abaixo e de benefícios acima”, ou
seja, o argumento lançado equivale de fato, embora não tenha sido a intenção para justificar o
dano crescente a nosso ambiente e a nossa população mais vulnerável, a fim de manter
satisfeitas as expectativas de lucro dos mais poderosos e os modelos culturais de um estilo de
vida que nos condena - a todos - ao dano irreversível planetário humano. Entretanto, em
primeiro lugar, e muito mais gravemente, condena os mais pobres.
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CAPÍTULO 10 RISCOS DO DESENVOLVIMENTO E SISTEMA DO
DIREITO DE DANOS (para um Direito de Danos
pluralista)
Gonzalo Sozzo

INTRODUÇÃO
Esse estudo destinado à análise da problemática dos riscos do desenvolvimento
encontra-se dividido em duas partes. Na primeira delas adoto uma perspectiva sociojurídica
na qual analiso os debates dogmáticos dos autores argentinos e os textos legais. A escolha de
apenas textos dogmáticos para identificar qual é o discurso jurídico na problemática dos riscos
do desenvolvimento justifica-se pelo fato de que na Argentina não existem decisões
jurisprudenciais que abordem o problema dos riscos do desenvolvimento e, particularmente,
pelo fato de que na Argentina os autores que compõem a dogmática jus privatista, em especial
no Direito de Danos e no Direito do Consumidor, têm uma influência, sumamente, importante
tanto na elaboração das normas – por exemplo, inspiraram diretamente a regra constitucional
existente em matéria de direitos do consumidor e a atual Lei 24.240 de defesa dos
consumidores e usuários que também nasceu de uma iniciativa dos professores – como na
jurisprudência.
Minha tese, nesta primeira parte, é que não se pode recorrer ao Direito de Danos para
tentar dar conta das mudanças sociais que exigem que se regule, mediante construções
específicas, a problemática dos riscos do desenvolvimento e que o enfoque dos debates
dogmáticos existentes até este momento em torno do problema mostra que o discurso jurídico
confinou o problema dos riscos do desenvolvimento – como mostram os debates que
aconteceram na Argentina, no Brasil e na União Européia – ao âmbito do Direito do
Consumidor que, por sua vez, constitui uma regulação que foi colonizada pelo Direito de
Danos naquilo que se refere a este tema.
Na segunda parte, exploro a possibilidade de construir a regulação legal em torno dos
riscos do desenvolvimento, mas a partir da perspectiva do Direito Ambiental e, em particular,
eu me detenho no estudo da possibilidade de aplicar o princípio da precaução para regular o
tema, não sem deixar de preocupar-me por um instante sequer do modelo regulatório do
Direito do Consumidor argentino, estabelecido no Decreto Regulamentar nº 1.798, de 1994.
Minha teoria, na segunda parte, é que os discursos que participam do debate existente
entre os operadores do campo jurídico em torno dos riscos do desenvolvimento põem em
evidência que a diferente racionalidade do modelo ambiental de governo dos riscos deste tipo,
enfrenta uma limitação importante às suas aspirações de expansão para outras áreas.
Especialmente dificultoso é o translado do princípio da precaução ao campo do Direito do
Consumidor.
PRIMEIRA PARTE
SOBRE AS LIMITADAS POSSIBILIDADES DO DIRETO DE DANOS PARA
REGULAR O PROBLEMA DOS RISCOS DO DESENVOLVIMENTO
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I . O debate acerca dos riscos do desenvolvimento
O problema dos riscos do desenvolvimento foi uma questão que, inicialmente, o
Direito considerou que deveria ser regulada pelo Direito de Danos. O debate que ocorreu
tanto no âmbito da União Européia, ao ser redigida a Diretriz Comunitária 85/374, assim
como na Argentina antes e depois da sanção da Lei 24.240, mostra a existência de duas
posturas fechadas e extremas em torno do como deve regular-se o problema dos riscos do
desenvolvimento.
As duas posições sempre extraem seus argumentos do contexto intelectual do Direito
de Danos.
O problema dos riscos do desenvolvimento nestes contextos, intelectuais e técnicos, é
se a regulação jurídica deve estabelecer a responsabilidade das empresas pelos defeitos que
não eram conhecidos nem conhecíveis no momento de desenvolver o produto ou o serviço e
começar a comercializá-lo ou, então, se esta circunstância pode atuar como isenção de
responsabilidade. No direito amplo americano costuma-se chamar, muito claramente, esta
isenção de state of de art.
II. O debate dos riscos do desenvolvimento na Europa
A Diretriz Comunitária 85/374 ocupa-se em regular o problema dos riscos do
desenvolvimento em seu artigo 7º. Ali estabelece como regra que os riscos do
desenvolvimento isentam de responsabilidade o fabricante.
Com efeito, dedicada inteiramente ao tratamento da questão da responsabilidade por
produtos defeituosos, a Diretriz regula os riscos do desenvolvimento com uma isenção de
responsabilidade para o produtor, nos seguintes termos:
Art. 7º - Em aplicação à presente Diretriz, o produtor não será
responsável se provar: [...] b) Ou que, levando em consideração as
circunstâncias, seja provável que o defeito que causou o dano não existia no
momento em que ele colocou o produto em circulação ou que este defeito
aparecesse mais tarde [...] e) Ou que, no momento em que o produto foi
posto em circulação, o estado dos conhecimentos científicos e técnicos não
permitia descobrir a existência do defeito.

Apesar disso, a mesma Diretriz transformou a questão dos riscos do desenvolvimento
em uma matéria “disponível para os países da Comunidade”, da mesma forma que o fizera
com outras de suas disposições. Neste caso particular, por meio do
Art. 15, 1, b: b) Não obstante o previsto na letra e do Art. 7º,
manter ou [...] sem prejuízo do procedimento definido na cláusula do
presente artigo, dispor em sua legislação que o produtor seja responsável
inclusive se demonstrasse que, no momento em que ele pôs o produto em
circulação, o estado dos conhecimentos técnicos e científicos não permitia
detectar a existência dos defeitos.
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Na Europa, em 1995, a situação era a seguinte: Bélgica, Alemanha, Dinamarca,
França, Grécia, Suíça, Irlanda, Itália, Holanda, Portugal, Áustria e Reino Unido regulamentam
os riscos do desenvolvimento como uma causa de isenção de responsabilidade do produtor de
bens e serviços. Enquanto isto, Luxemburgo, Finlândia e Suécia estabeleceram a regra
contrária: os riscos do desenvolvimento não isentam de responsabilidade o fabricante.
A Espanha, por meio da Lei 22, de 6 de julho de 1994, estabeleceu como regra a da
Diretriz, isto é, a não-responsabilidade por riscos do desenvolvimento, porém, com uma
importante exceção que estabelece em seu
“Art. 6º - Causas de Exoneração de Responsabilidade.
3. No caso de medicamentos, alimentos ou produtos alimentícios
destinados ao consumo humano, os responsáveis, de acordo com esta
lei, não podem invocar a causa de exoneração da letra e da cláusula 1
deste artigo”.
Também é o caso da Alemanha que, embora adote a exceção, excluiu-a em matéria de
medicamentos. A Alemanha assim como a Espanha, adota uma solução intermediária
moderada: mediante leis especiais estabeleceu que, embora os riscos do desenvolvimento
funcionem, geralmente, como uma causal de isenção de responsabilidade, não o fazem em
matéria de alimentos e medicamentos.
Por sua vez, a Inglaterra regulou de forma particular o problema na Liability Act de
1987, o que motivou que se desencadeasse um importante pleito a respeito1.
O problema da regulação dos riscos do desenvolvimento apresenta na União Européia
as mesmas linhas de argumento que nos outros contextos nacionais, tendo dominado o debate
à racionalidade própria do Direito de Danos.
III – O debate sobre os riscos do desenvolvimento, na Argentina
O debate acerca dos riscos do desenvolvimento evidencia-se no conjunto das Jornadas
e Congressos, nos quais se abordou o tema.
Por ordem cronológica o tema foi tratado nos seguintes encontros:
a)
IV Jornadas Rioplatenses de Direito Civil de 1986, Comissão
3. Decidiu-se por maioria que o fabricante responde ainda que seja
desconhecida a nocividade do produto no tempo de lançamento no
mercado. Como dissidência ficou estabelecido que “o fabricante não
assume o risco do processo científico posterior ao lançamento do
produto”.
b) II Jornadas de Responsabilidade por Produtos Fármacomedicinais, Morón, 1987. Concluiu-se que “não configura caso

1

CODERCH, Pablo S. y FELIU, Josep Solé, Brujos y aprendices. Los riesgos
responsabilidad de producto, Ed. Marcial Pons, Madrid, España, 1999.
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c)
I Jornadas Internacionais de Estudantes de Direito, Córdoba,
1992, Comissão 1. “IV. Temas que devem ser cuidadosamente
analisados em uma futura legislação. 3. Atento ao impacto que estas
leis produzem na economia geral e no desenvolvimento tecnológico,
deve resolver-se expressamente quem suportará o ‘risco do
desenvolvimento’. Uma solução transacional poderia ser a fixação de
indenizações limitadas”.
d) I Jornadas de Direito Civil de Morón, 1994, Comissão 2,
“Danos ao consumidor e ao usuário”. “f. Riscos de desenvolvimento:
Os legitimados passivos respondem, no regime vigente, pelos riscos
de desenvolvimento”.
e)
VII Jornadas Rioplatenses de Direito. Punta Del Este. 1994.
“XIX - Devem entender-se por ‘riscos do desenvolvimento’ os danos
causados por produtos e ou serviços que eram considerados inócuos
no momento de sua INTRODUÇÃO no mercado e que,
posteriormente, apresentam sua nocividade. (unanimidade). XX a. Se
os conhecimentos científicos e técnicos não permitem descobrir a
existência do direito no momento da colocação em circulação do
produto, configura-se o caso fortuito, que livra de responsabilidade o
fabricante (unanimidade com exceção da Dra. Venegas) b. O
fabricante é responsável pelos riscos do desenvolvimento (Dra.
Venegas). XXI – A responsabilidade pelos riscos do desenvolvimento
deve ser distribuída entre toda a comunidade, por meio da implantação
de seguros obrigatórios e ou fundos de garantia. Estes mecanismos
evitarão que os riscos do avanço tecnológico sejam suportados
exclusivamente pelas vítimas ou pelas empresas que cumpriram, ao
elaborar seus produtos, as normas de acordo com o avanço científico
de sua época”.
f)
Jornadas Nacionais de Direito Privado, Corrientes, 1994,
Comissão 2. “3.e. Resolução 1: É atribuída ao fabricante a
responsabilidade pelos riscos do desenvolvimento. (Goldenberg,
Moisset de Espanès, Pizarro, Arduino, Estigarribia, Cima, Cabrera,
Venturini, Claps, Scirgalea, Almeida). 3.f. Resolução 2: O fabricante
não responde pelos riscos do desenvolvimento2.
g) II Congresso Argentino de Direito do Consumidor e I
Encontro Nacional de Defesa do Consumidor e Usuário, Rosário,
1994, Comissão 3. “8. O fabricante é responsável pelos riscos do
desenvolvimento”.
2

LORENZETTI, Ricardo. Las normas fundamentales de derecho privado, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995.

145

146

Como se pode ver, os riscos do desenvolvimento, como temáticas individualizadas,
somente foram abordados pela doutrina argentina em caráter secundário, sempre no contexto
da discussão do problema da responsabilidade por produtos elaborados no contexto do Direito
de Danos e do Direito do Consumidor.
Por outra parte, a discussão sobre o assunto sempre esteve presente pela questão sobre
a conveniência ou não de sua regulação legal. Mais concretamente, se os fornecedores de bens
e serviços, especificamente os fabricantes, deviam responder pelos danos por eles
ocasionados, como se tratasse mais de um defeito de informação ou se os mesmos deviam
constituir uma isenção para a responsabilidade dos fornecedores.
O debate a respeito reproduziu os argumentos e as posições a favor ou contra sua
consagração como uma causa de isenção de responsabilidade que sintetizei acima neste
estudo.
Finalmente, como já adiantei, o Decreto Regulamentar da Lei 24.240, que leva o
número 1.798/94, ao regular o direito à informação do artigo 4º, da lei, amplia-se para
estabelecer, expressamente, a primeira regulação definida no direito argentino sobre esta
matéria.
É importante contextualizar este debate, historicamente. A Lei 24.240, de Defesa do
Consumidor foi sancionada em outubro de 1993 e regulamentada em outubro de 1994. Como
se pode observar, os debates dogmáticos em torno dos riscos de desenvolvimento ocorreram
até esta época; posteriormente os congressos e reuniões da dogmática deixaram de se
preocupar diretamente com o problema. As linhas argumentais discutidas nestes encontros
podem – como já destaquei – resumir-se em duas posturas antagônicas que baseiam a grande
maioria de seus argumentos no sistema de Direito de Danos.
IV – Argumentos em torno da responsabilidade pelos riscos do desenvolvimento
Contra o estabelecimento da existência de uma responsabilidade pelos riscos do
desenvolvimento, argumentou-se que:
1. Estabelecendo-se a responsabilidade pelos riscos do desenvolvimento, criarse-á um desestímulo para a pesquisa.
2. Se destaca contra o argumento da segurança que as companhias de seguros
nunca vão criar apólices que cubram este tipo de riscos, pois não são
calculáveis. Contra o argumento acerca da difusão do seguro, destaca-se que
não sendo conhecido o risco, não seria possível fazer seguro.
3. Como se trata de riscos não usuais, não se pode organizar um sistema
adequado de prevenção.
4. Esta responsabilidade criaria um obstáculo para os produtores, pois uma
responsabilidade como esta – objetivamente atribuível e não assegurável, com
um sistema geral de responsabilidade civil que estabelece um princípio de
reparação integral – aumentaria, excessivamente, os custos de produção.
5. O argumento mais forte a partir da perspectiva do direito positivo que leva à
conclusão de que não se responde pelos riscos do desenvolvimento é que
estes constituem um caso fortuito (Art. 1.113, do Código Civil Argentino),
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pois trata-se de um fato – ou defeito – imprevisível (conforme o estado da
ciência e da técnica) e inevitável.
Por sua vez, diversos argumentos são defendidos com a finalidade de fundamentar a
posição acerca da responsabilidade dos fabricantes pelos riscos do desenvolvimento:
1. O fabricante detém um domínio sobre a materialidade da coisa. É guardião
no sentido do Art. 1.113, do Código Civil, embora tenha deixado de ser
proprietário.
2. Deve, portanto, aplicar-se aqui a idéia do risco criado: quem introduz um
risco na sociedade deve responder pelos danos que gera (Art. 1.113) ou, em
caso de defeito, pelo chamado risco de atividade.
3. O estabelecimento de uma responsabilidade por riscos do desenvolvimento
originará uma difusão do seguro: se existe responsabilidade objetiva pelos
riscos do desenvolvimento, os fabricantes contratarão seguros.
4. Os produtos serão mais seguros; uma responsabilidade objetiva pelos riscos
do desenvolvimento gera um incentivo econômico para que os fabricantes
realizem todas as provas possíveis e tomem todas as precauções para que os
riscos do desenvolvimento não apareçam. Ademais, colateralmente contribui
para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
5. Não se pode colocar na cabeça das vítimas as conseqüências econômicas do
risco do desenvolvimento quando as empresas que os produziram
beneficiaram-se economicamente com isto.
6. Pode-se acrescentar como argumento – inclusive para o direito positivo
argentino do Direito do Consumidor – que no artigo 42, da CN, nos artigos
4º, 5º e 6º da Lei 24.240, subjaz uma teoria da qualidade a partir da qual é
possível afirmar que os produtos e serviços não podem ser defeituosos.
7. Evidentemente, as posturas progressistas no campo do Direito de Danos que
participam da difusão do princípio pro-victimae entendem que deve existir
uma responsabilidade dos fornecedores pelos riscos do desenvolvimento.
8. Esse tipo de responsabilidade seria um mecanismo de socialização dos
danos3.
9. Contra a idéia de que os riscos do desenvolvimento constituem um caso
fortuito que quebra o nexo adequado de causalidade, argumenta-se que, na
realidade, não se trata de uma isenção própria da responsabilidade objetiva,
mas da responsabilidade por culpa e que, conseqüentemente, não é
suficiente para desviar a responsabilidade do fornecedor. Isto é assim, pois a
isenção state of de art somente permite provar que não pode ter havido
culpa, no sentido de negligência, pois tendo efetuado todos os estudos
possíveis conforme indica a ciência, esta experimentação e vigilância não
foram suficientes para descobrir o vício com o qual fica provada a nãoculpa, que é suficiente para eximir de responsabilidade no sistema subjetivo
de responsabilidade, inclusive quando existe inversão do ônus da prova da
culpa, mas não, repito, em um sistema que atribui responsabilidades de

3

MOLINERO, Ramiro J. Prieto. Riesgo de desarrollo e innovación tecnológica, Rev. Resp. Civil y Seguros,
Año VII, nº 4, abril de 2005, p. 10.
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forma objetiva, como é o vigente na Argentina em matéria de
responsabilidade por danos a consumidores (Cf. Art. 40, Lei 24.240).
V – Os riscos do desenvolvimento como um capítulo da regulação dos danos a
consumidores (Estudo do Art. 4º, do Decreto Regulamentar da Lei 24.240 e sua relação
com o debate no Brasil sobre os riscos do desenvolvimento)
O panorama em torno da regulação jurídica dos riscos do desenvolvimento mudou a
partir da sanção da Lei 24.240 e segundo minha perspectiva, em particular, depois da sanção
do Decreto Regulamentar 1.798/1994.
Trata-se de uma segunda etapa na evolução da regulação do problema.
Esse Decreto foi objeto de numerosas críticas pela doutrina uma vez que se garantia
que avançasse sobre o texto da lei.
Regulamentando o art. 4º da Lei – que estabelece a regra geral em matéria de
informação – o decreto introduz, segundo meu modo de ver, o problema dos riscos do
desenvolvimento.
O artigo 4º do referido Decreto – como já disse – foi copiado ao art. 10.1, do Código
de Defesa do Consumidor do Brasil (de agora em diante CDC).
É interessante observar como muitas das disposições trazidas pelo Decreto
Regulamentar da lei argentina são – além das próprias do texto da Lei 24.240 – uma
transposição da norma do CDC (Lei 8.078/1990), vg nosso art. 7º, do Decreto Regulamentar e
o art. 35 da lei brasileira, nosso art. 4º, do Decreto 1.798/1994 e o art. 10.1).
Para a dogmática brasileira, esta norma pode ser interpretada como estabelecendo um
dever pós-contratual de vigilância e de informação4.
Para a doutrina brasileira, quando se trata de um produto como medicamentos ou
alimentos que são fiscalizados pelo Estado, o dever estabelece a norma para o fornecedor
informar ao Estado e gera na autoridade administrativa o “dever de aplicar as sanções
administrativas previstas no CDC”5. Ao contrário, tratando-se de produtos que não são
sujeitos ao controle estatal, “não há possibilidade de reparação preventiva, a não ser por
iniciativa da própria empresa mediante o reconhecimento do produto defeituoso (recall)”.
Entre as normas de direito comparado, de influência imediata na lei argentina, como se
salientou, deve-se citar sem dúvida o art. 10, do CDC, que estabelece que
O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo
produtos ou serviços que sabe ou deveria saber que apresentam alto grau de
nocividade ou periculosidade para a saúde ou a segurança. §1 O fornecedor
de produtos ou serviços que, após sua colocação no mercado de consumo,
tomar conhecimento da periculosidade que apresentam, deverá comunicar
imediatamente o fato às autoridades competentes e aos consumidores,
mediante anúncios publicitários. §2 Os anúncios publicitários a que se
4

MARQUES, Claudia Lima; BENJAMÍN, Antonio Hernán; MIRAGEN, Bruno, Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor T I, Ed. Revista dos Tribunais, Brasil, 2003, p. 215.
5
DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto,
Revista dos Tribunais, p. 172.
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refere o parágrafo anterior serão transmitidos pela imprensa, rádio e
televisão, a cargo do fornecedor do produto ou do serviço. §3 Sempre que
tomar conhecimento da periculosidade de produtos ou serviços para a saúde
ou a segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios deverão informá-los a respeito.

É importante observar os argumentos que foram apresentados no Brasil em torno do
problema da regulação dos riscos do desenvolvimento, no CDC, considerando-se que a norma
argentina do art. 4º, do Decreto 1.798/1994 tem suas raízes na regra do art. 10, do CDC.
Diz o art. 4º, do Decreto 1.798/1994, que “os fornecedores de coisas ou serviços que
posteriormente à introdução dos mesmos no mercado de consumo tenham conhecimento de
sua periculosidade, deverão comunicar imediatamente tal circunstância às autoridades
competentes e aos consumidores, por meio de anúncios publicitários suficientes”.
Como já antecipei, este artigo é idêntico ao art. 10.1, do CDC, porém, não
esclarecendo na norma argentina que isto é no caso em que o fornecedor “sabe ou deveria
saber” que o produto “apresenta um alto grau de nocividade ou de periculosidade para a saúde
ou a segurança” (como ocorre no Brasil); na Argentina a disposição transcrita claramente
pode referir-se aos riscos do desenvolvimento.
Assim, haveria um forte argumento para destacar que não há nenhuma dúvida de que
os riscos do desenvolvimento não geram responsabilidade, salvo se tiverem transformado em
defeitos de informação quando o fornecedor não informou que se descobriu que o produto é
perigoso.
No Brasil, ao contrário, a presença no caput do artigo da referência antes transcrita, à
existência de uma negligência (deveria saber que era defeituoso), impede de relatar o resto da
norma, incluindo certamente seu primeiro parágrafo no âmbito dos riscos do
desenvolvimento, pois estes são os que não podiam ser conhecidos empregando os
conhecimentos mais avançados na época do lançamento do produto no mercado.
Além disso, a dogmática consumerista do Brasil garante que a norma do art. 12 que
define o produto defeituoso, contém uma referência ao problema dos riscos do
desenvolvimento quando ressalta que o produto é defeituoso se não oferece ao consumidor a
segurança que este legitimamente espera (pendendo assim para a idéia de expectativas
legítimas e deixando de lado a idéia do risco-benefício que é a outra possibilidade), e destaca
que as ditas expectativas legítimas devem estabelecer-se, levando em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais figura: [...] “III – à época em que foi colocado em
circulação”.
Como disse, desta regra alguma parte da dogmática consumerista brasileira deduz que
o estado da arte é uma isenção de responsabilidade6.
Outros autores entendem que os riscos do desenvolvimento constituem defeitos de
projeto e, portanto, geram, como tais, responsabilidade. Tal como estabelece o art. 12, parte
final7.
6

SOUZA, James J Martins de. Risco de desenvolvimento e tipologia das imperfeições dos produtos, In: Revista
Direito do Consumidor, nº 6, Ed. Revista dos Tribunais, p. 118 e segts.
7
BENJAMÍN, Antonio H. Objetivos do direito ambiental (Org.) Anais do 5º Congresso Internacional de Direito
Ambiental, de 04 a 07 de junho de 2001, O futuro do controle da poluição e da implementação ambiental. São
Paulo: IMESP, 2001, p. 57-78.
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Argumenta-se, nesta linha, que não se encontra incluído (o risco do desenvolvimento)
entre as isenções do art. 12.3.
Para esta segunda linha de opinião, não se deve confundir os riscos do
desenvolvimento com a hipótese prevista no art. 12, §1º, inciso 3º. Nesta hipótese, o produto
não é defeituoso, por corresponder às expectativas de segurança existentes na época de seu
lançamento no mercado; o que ocorre é que foi superado por um produto mais novo, que
possui maior nível tecnológico e conhecimento científico incorporado.
Ao contrário, no caso do produto com um risco do desenvolvimento, estamos
objetivamente diante de um produto defeituoso, mas sobre o qual não se pode advertir, pois o
conhecimento científico disponível à época do lançamento no mercado não permite.
Esse debate mostra como se ressignifica a norma que se apresenta isolada no Decreto
Regulamentar da Lei 24.240, cujo contexto pode ser interpretada como referida diretamente
ao problema dos riscos do desenvolvimento, enquanto no Brasil refere-se, claramente, ao
problema da negligência do fornecedor de bens ou serviços, quanto a sua obrigação de esgotar
os esforços de pesquisa conforme o estado da ciência, para verificar os efeitos do produto ou
serviço antes de lançá-lo ao mercado.
Por outro lado, o debate na Argentina antes e depois da sanção da Lei 24.240, em
torno dos riscos do desenvolvimento, mostra (da mesma forma que o debate na dogmática
brasileira e européia) a impotência do Direito de Danos para regular o problema dos riscos do
desenvolvimento.
Por último, cabe lembrar algo que se encontra estabelecido no art. 4º, do Decreto
Regulamentar 1.798/1994 como foi dito anteriormente no âmbito do direito internacional.
Com efeito, a Resolução 39/248, aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em 16 de abril de
1985, estabelece que
11. Devem-se adotar medidas gerais para que os fabricantes ou
distribuidores notifiquem sem demora as autoridades competentes e o
público, quando ocorra a existência de perigos não-previstos que se
tornaram perceptíveis posteriormente à introdução dos produtos no
mercado. Os governos também devem estudar os métodos para garantir que
os consumidores estão devidamente informados sobre estes perigos. 12. Os
governos devem adotar quando, necessário, políticas em virtude das quais,
se descobre que um produto sofre de um defeito grave e ou constitui um
perigo considerável mesmo quando se utilize de forma adequada, os
fabricantes e os distribuidores devem retirá-lo e trocá-lo ou modificá-lo ou
substituí-lo por outro produto; se não for possível fazer isto num prazo
razoável, deve ser dada ao consumidor uma compensação adequada.

Evidentemente, a regra do Decreto Regulamentar 1.798 e do CDC do Brasil
encontram-se inspiradas nesta normativa.
V.1. Os riscos do desenvolvimento como um problema de informação
Enfim, na Argentina, os chamados riscos do desenvolvimento ficam regulados – como
um caso especial de defeito de informação – pelas restantes disposições da Lei 24.240, que
estabelece um autêntico sistema de responsabilidade por danos ao consumidor.
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Para apontar se um risco determinado corresponde ou não a um risco do
desenvolvimento, não vale levar em conta a situação subjetiva de um fornecedor em
particular, mas deve adotar-se uma perspectiva de análise objetiva universal.
Essa norma do Decreto Regulamentar constitui mais um exemplo da imposição
concreta de um dever de informação, pois nela se obriga aos fornecedores a informar a
circunstância da periculosidade advinda, tanto da própria administração pública,
concretamente o organismo de inspeção correspondente, como também aos consumidores em
geral, por meio de avisos publicitários. Em seguida, a autoridade de inspeção, caso exista,
deverá aplicar as sanções administrativas pertinentes.
Ao mesmo tempo, o sistema de danos a consumidores é tributário do Direito de Danos
neste ponto, pois salvo as questões que o microssistema regula de maneira diferenciada com
relação ao sistema geral, aquele se integra com os elementos em todo o não-previsto, vg em
matéria de relação causal e fatores de atribuição.
Isso não significa que o Direito do Consumidor não tenha feito uma contribuição
renovadora no campo do Direito de Danos; ao contrário, corresponde a seu espírito reformista
realizar este tipo de atualização.
Em particular, o que a regulação consumerista trouxe como ferramenta regulatória
deste problema é a idéia de trabalhar com o dever de informação do fornecedor.
Evidentemente, isto significa dar um passo para a regulação dos riscos do
desenvolvimento, por meio de um sistema preventivo.
Não obstante, a solução continua convivendo com o debate anterior acerca da
atribuição de responsabilidade ou não por parte do sistema do Direito de Danos para o
fornecedor pelos riscos do desenvolvimento, com o qual começa a se ver um processo de
sedimentação.
V.2. Direito do consumidor à informação e OGMs (a prevenção do dano)
Vejamos o que é que ocorre quando esta problemática geral dos riscos do
desenvolvimento em um caso concreto como, por exemplo, o dos organismos geneticamente
modificados (OGMs).
Existe uma estreita vinculação entre o Direito do Consumidor e o Direito Ambiental
com relação aos OGMs. Os dois ramos do sistema jurídico ocupam-se do problema; no caso
do Direito do Consumidor, por meio do sistema de reparação de danos, da construção dos
riscos do desenvolvimento e do dever de informação.
A dogmática consumerista parte do princípio de que é um direito fundamental do
consumidor deter informação adequada (art. 42, da Constituição argentina, reformada em
1994) que inclui a informação sobre os OGMs. Trata-se de um mecanismo de prevenção dos
danos.
A esse respeito, escreveu Claudia Lima Marques que “a crise da vaca louca na Europa
mostrou que a prevenção de danos tem uma relevância muito maior que a existência de regras
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escritas de responsabilidade [...] É necessário repensar os instrumentos de direito e reforçar a
prevenção”8.
Para ela, a prevenção começa pela informação e é claro que o dever de informação
“inclui certamente a obrigação de indicar se o produto alimentício é geneticamente
modificado ou produzido a partir de elementos OGMs ou de animais alimentados por
OGMs”9.
A professora brasileira também reflete sobre a relação entre prevenção e reparação
como tecnologias jurídicas diferentes para abordar a problemática:
a questão principal no direito do consumidor, em nossa época
pós-industrial, que conhece uma agricultura geneticamente modificada, não
é mais a de conhecer o regime agravado de responsabilidade civil pelo fato
do produto, mas de saber se as regras existentes são suficientes para
desenvolver a prevenção de danos e acidentes de consumo, e de danos ao
meio ambiente causados pelos OGMs, assim como saber, além disso, se
estas regras são eficazes em casos de acidente.

Outros autores também mostram que existe consenso acerca da relevância de recorrer
à informação e à prevenção diante deste tipo de problemas:
não se pode admitir a liberação de produtos geneticamente
modificados para consumo sem que suas características sejam divulgadas
para o consumidor. Destaque-se que não estamos nos referindo apenas às
informações acerca de riscos que o consumo pode acarretar eventualmente
(vg reações alérgicas), pois pressupõe-se que alimentos (transgênicos ou
não) somente podem ser colocados à venda se não causarem danos à saúde
10
.

V.3. Regulação dos danos ao consumidor e OGMs (a reparação dos danos)
Para Claudia Lima Marques, seria ideal que se sancionasse uma norma especial para a
responsabilidade dos fornecedores, derivada de OGMs:
“Atualmente a responsabilidade civil sobre o fato dos OGMs no
Brasil é uma responsabilidade sobre o fato de produtos ou serviços, baseada
na violação do dever geral de segurança. A lei brasileira prevê a
8

MARQUES, Claudia Lima. Organismos geneticamente modificados, informação e risco da "novel food": o
direito do consumidor desarticulado? In: Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Reflexões Jurídicas sobre o Meio Ambiente,
Edição especial, v. III, nº VI, maio de 2005, p. 109.
9
MARQUES, Claudia Lima. Organismos geneticamente modificados, informação e risco da "novel food": o
direito do consumidor desarticulado? In: Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Reflexões Jurídicas sobre o Meio Ambiente,
Edição especial, v. III, nº VI, maio de 2005, p. 118.
10
FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Consumo sustentável, In: Primeiros anos da ECO 92: o direito e o
desenvolvimento sustentável, BENJAMÍN, Antonio Hernán, (Org.-Editor), 2002, p. 186 e segts.
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responsabilidade sem culpa nestes dois casos, nos art. 12 a 14 da Lei
8.078/1990. Em 2003, pedi a introdução na legislação nacional de uma
norma de responsabilidade agravada sem culpa, especial para o fato dos
OGMs, pois as regras existentes sobre o fato dos produtos, baseadas no
risco, podem continuar sendo utilizadas, mas seria necessário, em minha
opinião, uma norma especial para os OGMs, seguindo o exemplo daquelas
relativas aos medicamentos” (2005, p. 114).

Isso se deve ao fato de que algumas regras que existem em matéria de
responsabilidade por produtos fabricados no CDC são inadequadas: a) a exclusão de
responsabilidade do comerciante varejista; b) a exclusão da responsabilidade por riscos do
desenvolvimento; c) a noção de consumidor que não se adapta aos OGMs, pois exige a
existência de um defeito para que surja a responsabilidade pelos produtos; d) a definição do
produto, pois os OGMs podem ser incluídos em produtos ou serviços.
No Brasil, a comercialização dos produtos transgênicos está liberada para a realização
prévia de um estudo de impacto ambiental acerca da comercialização destes produtos.
O problema tem outras dimensões que não devem ser esquecidas, quando forem
tomadas decisões acerca da regulação a estabelecer-se neste ponto: “A introdução maciça de
transgênicos na agricultura brasileira não pode ocorrer sem um risco para a própria soberania
nacional na elaboração de uma política agrícola independente”11
“O controle da produção de grãos modificados geneticamente resulta numa redução da
soberania das nações em desenvolvimento. A técnica de alteração genética dos grãos jamais
será acessível aos agricultores dos países nos quais serão plantados e os agrotóxicos,
aplicados”12.
VI. Sua vinculação com a responsabilidade subjetiva e objetiva
Um problema não menor é estabelecer se os riscos do desenvolvimento constituem
uma isenção que funciona no campo da responsabilidade por culpa, no âmbito da
responsabilidade objetiva e, conforme se fez menção neste estudo, convém deter-se
pontualmente.
Não se trata de um problema menor, pois mostra como o problema da regulação
jurídica dos riscos do desenvolvimento é tratado com as ferramentas técnicas clássicas do
Direito de Danos e como pode, inclusive, transformar-se num capítulo do retorno do Direito
de Danos a momentos anteriores de sua evolução, como foi a etapa da proeminência da
atribuição por meio da idéia de culpabilidade e que tem ainda seus defensores entre os
operadores do campo jurídico.
Para elucidar a questão, vamos explicar, primeiramente, como se classificam os
defeitos no Direito do Consumidor; em seguida, abordaremos o problema da prova dos

11

FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Consumo sustentável, In: Primeiros anos da ECO 92: o direito e o
desenvolvimento sustentável, BENJAMÍN, Antonio Hernán, (Org.-Editor), 2002, p. 209.
12
FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Consumo sustentável, In: Primeiros anos da ECO 92: o direito e o
desenvolvimento sustentável, BENJAMÍN, Antonio Hernán, (Org.-Editor), 2002, p. 210.
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defeitos nos casos práticos para, por último, relacionar com o debate acerca do fator de
atribuição de responsabilidade.
No debate acerca dos riscos do desenvolvimento, alguns autores pensam que estes
riscos funcionam em nível da responsabilidade por culpa; de tal forma que se diz que a
admissão da isenção dos riscos do desenvolvimento leva a subjetivar a responsabilidade por
produtos fabricados, pois significa que o demandado pode eximir-se provando sua diligência,
isto é, sua não-culpa. A chave deste raciocínio é entender que o estado da arte é uma isenção
que permite provar a falta de culpa, pois não é que o fabricante prova mediante esta isenção
que o produto não tem defeitos, o que colocaria o problema no nível da causalidade, mas que
o autoriza é afirmar que o defeito não era conhecível e, portanto, não se pode reprová-lo por
negligência.
Ramón Daniel Pizarro mostra este problema:
Em pluralidade conceitual, pensamos que a isenção é
inadmissível em um esquema de responsabilidade objetiva como o nosso,
com o que se encontra em batalha aberta. Confunde a existência do defeito
com possibilidade de conhecê-lo, circunstância esta mais ligada a um juízo
de reprovação subjetivo que a um fator objetivo de atribuição que faz
abstração da idéia de culpa (PIZARRO, 2004, p. 321 e segts).

Na jurisprudência dos Estados Unidos acerca dos danos causados por produtos
fabricados, a tendência subjetivista que vem disputando o terreno antes conquistado pela strict
liability e aprovada, definitivamente, no Third restatement of torts, vincula-se ao problema
dos riscos do desenvolvimento.
Esse obedece ao que, quando se admitiu esta isenção, ocorreu com o caso Beshada
sobre a afecção causada por poeira de amianto; serviu para salientar que não existe defeito de
projeto nem de informação e, nestes defeitos, garante-se que a atribuição se realiza por meio
da teoria da negligência.
Lembram Pablo S. Coderch e Josep Solé Feliu que
o desconhecimento científico seria, então, uma barreira
tecnológica para a possibilidade de formular advertências de qualquer tipo.
Sem dúvida, retomou o juiz Pashman, a exceção do estado dos
conhecimentos é em sua essência uma exceção própria de um regime de
responsabilidade por culpa (essentially, state-of-the-art defense is a
negligence defense) e não de outro de responsabilidade objetiva: é
importante explicar porque os demandados não são culpados por não terem
advertido sobre a existência de um risco. Os demandados afirmam, de fato,
que como não podiam ter sabido que o produto era perigoso, atuaram
razoavelmente ao distribuí-lo sem advertência. Mas sob um regime de
responsabilidade objetiva, a culpabilidade é irrelevante e certamente o
produto era inseguro. Que o era porque o estado da tecnologia não permitia
outra solução, não muda o próprio fato de sua insegurança. O regime da
responsabilidade objetiva centra-se no produto e não na culpa do
fabricante[...] (1999, p. 99).
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Então, está descartado que a questão se apresente em nível de responsabilidade
subjetiva, mas este enfoque existe e é preciso destacar a potencialidade conservadora do
argumento.
O problema, segundo meu modo de ver, situa-se somente no âmbito da
responsabilidade objetiva. É lógico que seja assim, pois exatamente no caso dos riscos do
desenvolvimento, o produtor-idealizador atuou diligentemente no sentido de que, embora
tenha feito todas as provas e investigações científicas que o conhecimento sugere, da mesma
forma o produto ou serviço depois resulta arriscado, com o que pode provar sua não-culpa que
seria suficiente para eximi-lo de responder num contexto de atribuição subjetiva.
A relação de causalidade é descoberta posteriormente à introdução do produto no
mercado. Antes não era possível conhecê-la, conforme o avanço científico. O problema é,
portanto, se deve tornar responsável o fabricante quando surge a relação causal.
VII – A questão probatória dos vícios e defeitos
VII. 1. Regras gerais de prova
O problema do ônus da prova da responsabilidade em matéria de danos aos
consumidores está condicionado pelo fato de que neste campo é adotado um fator de
atribuição objetivo.
Se a atribuição de responsabilidade é objetiva, provado o dano e que este ocorreu em
uma relação de consumo, será presumida a relação causal.
É essencial que exista um vício ou defeito na coisa, a tal ponto que a ausência do
mesmo pode eximir de responsabilidade o fornecedor; trata-se de uma regra geral, que no
Código de Defesa do Consumidor do Brasil é estabelecida expressamente, mas que em nosso
sistema jurídico obtém-se a partir das regras gerais do sistema de responsabilidade civil.
São os fornecedores que devem provar que o dano é devido a uma causa alheia. (Art.
40 – Lei 24.240, Cf. Lei 24.999). Não basta com a mera probabilidade de que o defeito não se
encontrava presente para isentá-los de responsabilidade; devem concretamente provar que não
existe defeito.
Em alguns sistemas como o da União Européia, a regra é mais flexível, pois, diante da
falta de prova do defeito, se o presume; isto é, “bastará que, tendo-se produzido um dano por
ocasião da aquisição ou consumo de um bem ou serviço, não exista nenhuma outra explicação
lógica do mesmo que a existência de um defeito nele”.
Nessa linha de idéias, no caso da ausência de defeitos provados, o que deverá provar o
fornecedor é a inexistência dos defeitos indicados como geradores de responsabilidade ou a
existência de um defeito gerado pelo uso do consumidor, caso fortuito ou força maior, etc..
Portanto, se o consumidor não provar qual foi o defeito, ele ou os fornecedores não se
eximem automaticamente de responsabilidade por ausência de um pressuposto.
Assim, não é que o defeito não deva ser provado, mas a conexão razoável entre o dano
e o defeito alegado faz surgir a presunção de responsabilidade.
VII. 2. A prova do defeito na jurisprudência
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Essa problemática não foi, devidamente, abordada pela jurisprudência argentina onde
encontramos casos nos quais os juízes não exigem a prova do defeito nem declaram que este é
o princípio para depois excepcioná-lo – para as especiais circunstâncias do produto e do caso
– salvo onde em ocasiões se admite diretamente que existe uma responsabilidade, apesar da
falta de prova do defeito.
Na Comunidade Européia e nos Estados Unidos o defeito deve existir e ser provado.
O que ocorre é que a referida prova tem características muito particulares. Com efeito,
a fim de provar a existência de um defeito, elaboraram dois testes: o que se chama risk &
utility e o consumer expectation test, originando um amplo debate entre as cortes que aplicam
um ou outro.
Essas elaborações foram desenvolvidas, principalmente, em relação ao defeito de
fabricação. Depois, procurou-se estender sua aplicação aos defeitos de projeto, não sem
grandes debates, provocados pela dificuldade de adaptação dos referidos testes a este tipo de
defeito. Um tratamento diferente foi reservado nestes países para o defeito de informação, ao
qual se aplica, essencialmente, a tese da negligência, considerando-se que num determinado
momento os tribunais pretenderam aplicar a construção da strict liability (fator objetivo de
atribuição) a estes defeitos de falta de advertência.
A Diretriz Comunitária 85/374 estabeleceu em seu art. 6º uma cláusula geral acerca
dos defeitos. O art. 6º diz: “1. Um produto é defeituoso quando não oferece a segurança à qual
uma pessoa tem direito legitimamente...”. Denomina-se the consumer expectation standard.
Legitimamente não significa legalmente nem razoavelmente. Os critérios de valoração devem
ser objetivos, de forma que não cabe atender a condições particulares da vítima. É preciso
recorrer a um parâmetro objetivo: o do consumidor- padrão.
Penso que em nosso sistema o defeito também deve, em princípio, ser provado - nisto
pese em que o contexto seja o da responsabilidade objetiva – pois, comprovado o defeito, por
meio do funcionamento deste último elemento do sistema, ocorrerá uma presunção de
causalidade (e se dirá: o defeito causou o dano).
Na jurisprudência nacional, os casos resolvidos são, em sua maioria, de defeito de
fabricação. Os problemas de projeto são descobertos, primeiramente, em outros países, em
geral nos chamados centrais e depois de bastante tempo nós nos inteiramos de sua existência
também aqui. Com relação ao defeito de projeto, as instituições judiciais argentinas e sua
estrutura de custos parecem não estar em condições de permitir que em um processo judicial
desenvolvam-se provas que permitam chegar a conclusões acerca da existência de um defeito
de projeto.
VII. 3. Exceções quanto ao ônus da prova do defeito
Além do princípio da prova do defeito pode ocorrer, como nos Estados Unidos, que as
circunstâncias do caso (em que ocorreu o dano) permitam afirmar que o dano somente
encontra explicação pela existência de um defeito, em cujo caso não é necessário provar a
natureza específica do mesmo.
Na Argentina, o assunto foi enfocado – em alguns casos – a partir de outro ângulo e
em outros termos; de fato, sem efetuar demasiadas explicitações em torno da prova do defeito,
seu ônus e suas presunções, atendendo à relação jurídica subjacente que o mesmo sistema
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normativo apreende como uma relação desigual, argumentou-se sobre a existência de uma
presunção de defeito a partir da existência do dano, que não é outra coisa senão outra
presunção, porém de causalidade. Assim entendeu a jurisprudência; o anterior ocorre,
geralmente, nos casos de defeitos de fabricação nos quais, como conseqüência do
acontecimento do acidente de consumo, o bem defeituoso foi destruído. Ao mesmo resultado
chegaram outros tribunais mediante a imposição de um ônus dinâmico da prova ou indicando
que deve provar o que em melhores condições econômicas de fazê-lo se encontra, pois isto
resulta mais eficiente.
Essa problemática do ônus da prova do defeito é relevante para nosso estudo sobre os
riscos do desenvolvimento, dado que mostra como o sistema de responsabilidade baseia-se na
existência de um defeito e numa presunção de causalidade.
VIII – O mito da polifuncionalidade do Direito de Danos e o problema dos riscos
do desenvolvimento: A falta de plasticidade do Direito de Danos
VIII.1. As causas da falta de plasticidade do Direito do Consumidor
A análise da regulação dos riscos do desenvolvimento mostra que o problema foi
abordado até agora como um problema do sistema do Direito de Danos que, utilizando a
categoria de relação causal adequada e de dano jurídico, encontra-se num ponto em que se vê
impossibilitado qualquer avanço em torno da questão.
O anterior se deve ao fato de que o Direito do Consumidor se encontra colonizado pela
tecnologia jurídica do Direito de Danos neste ponto. Por isso, definitivamente, referir-se ao
problema dos riscos do desenvolvimento como problema do Direito do Consumidor, importa
fazê-lo a partir da plataforma teórica do Direito de Danos. Assim, colocado o problema neste
contexto técnico-jurídico que oferece o Direito de Danos, as possibilidades de regulação são
apenas duas: responde-se ou não se responde.
As teorias que foram elaboradas no campo do Direito de Danos a respeito dos riscos
do desenvolvimento partem do princípio de que os mesmos somente podem ser conhecidos
cientificamente. Subtrai-se, assim, do possível juízo individual e pessoal, por meio das
primeiras experiências em avaliar se está diante de algum risco ou não, assumindo que a
afetação que gera o risco não é determinável pelos próprios meios do homem comum, que
depende do conhecimento alheio; cria-se uma dependência desconhecida nas sociedades de
classes “Os afetados serão incompetentes em questões de sua própria afetação” (BECK, 1998,
p. 60). Isto produz uma intangibilidade dos perigos que se universalizam, são não-específicos
e não-evidentes.
Por sua vez, admite que a ciência tem uma capacidade explicativa do mundo que lhe
permite constituir-se a principal reguladora do mesmo, o que realiza por meio da descoberta e
da exposição organizada de leis físicas que permitem estabelecer causalidades. Esta
potencialidade aparentemente infinita da ciência moderna foi assumida pelo direito moderno
(construído sobre o modelo das ciências naturais modernas). Isto se exibe, claramente, no
elemento relação causal que constitui um dos eixos essenciais do Direito de Danos.
Tais idéias encontram-se em uma profunda revisão no plano da teoria da ciência; com
efeito, sustenta-se que o estabelecimento de causalidades e leis explicativas como a principal
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atividade da ciência moderna foi substituído por outra tarefa por certo muito mais limitada
que a averiguação de probabilidades.
Outra falácia da qual partem – e que o direito absorve sem questionamentos – é que a
ciência atua linearmente e de forma apolítica. Ao contrário, como se encarrega de demonstrar
Ulrich Beck, a ciência moderna, as ciências denominadas duras, atuam politicamente. A
ciência se vê limitada por erros que não pode reconhecer que os cometeu, pois isso geraria
uma verdadeira catástrofe política13. Para Beck, as ciências modernas “se converteram, para
conservar exteriormente toda sua objetividade em uma sucursal da política, da ética, da
economia e da jurisprudência com a roupagem dos números14; “os números das medições, os
umbrais da tolerância e as hipóteses causais” colocaram-nas na mesma posição das ciências
sociais: uma posição política. Por outro lado, neste ponto o direito está baseado numa teoria
antiga relativa às verdades científicas, se pensa que a ciência possui um monopólio da tarefa
de descobrir causalidades. A ciência moderna realiza apenas juízos probabilísticos.
Assume-se também aqui que o domínio do Direito de Danos é o dos fatos previsíveis
ou evitáveis e não dos fatos imprevisíveis ou inevitáveis. Por sua vez, assume-se que o
primeiro campo é o da atuação do homem e o segundo, fundamentalmente, o da natureza,
com o qual se está pressupondo que entre a atuação racional do homem e a mítica natureza
existe uma nítida separação.
Somente a ciência é capaz de penetrar nesta dicotomia, pois só ela pode estabelecer
explicações racionais a respeito do que ocorre no campo do natural e que, então, a partir disto,
deixam de ser mitológicas e podem inclusive ser adquiridas pelo direito.
Em que pese que existam esforços para aliviar o problema causal, o Direito do
Consumidor, nas instâncias do Direito de Danos, continua exigindo a presença de uma clara
relação causal, ou melhor, a identificação de uma causa adequada e de dano jurídico. Assim
nos mostra a jurisprudência:
Deve-se destacar um amplo critério quando se trata dos direitos
dos consumidores diante do produtor, fabricante, distribuidor ou vendedor,
embora aceitando a responsabilidade objetiva ou pelo risco da coisa, sempre
resulta indispensável a prova concreta da relação de causalidade entre o fato
e o dano que se alegue – no caso triconose – a que está a cargo do
demandado (Cam. Nac. Civ. Sala K. Bota Ruta c/Carrefour. RCyS 20011062).
O fabricante de um bem – no caso um automotor – tem a seu
cargo uma obrigação de resultado, pois deve colocar no comércio os
produtos que fabrica sem defeitos ocultos, pelo qual deve sem exceções ser
tratado como um conhecedor deles mesmo que, na realidade, os ignore (art.
18, da Lei 24.240) (Cam. Nac. Com. Sala A Em autos: Artemis
Construcciones S/A c/ Diyón L.L.2001-B-838).

Enquanto o sistema de Direito de Danos mantiver vigente como um pressuposto para a
reparação a exigência de relação causal adequada e o background de teorias que a sustentam,
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os riscos do desenvolvimento serão um verdadeiro caso fortuito e, portanto, isentarão de
responsabilidade o fornecedor.
A coerência sistêmica sempre foi um problema para o direito; contemporaneamente
este velho problema está reeditado em outros termos: é necessário incorporar a complexidade
do entorno, o que importa, por sua vez, repensar as respostas anteriores e estabelecer regras de
coordenação. Enfim, requer uma cota de reflexibilidade. Num segundo nível, este estudo
pretende aprofundar este exercício de reflexão.
A inadequação da regulação pelo Direito de Danos do problema dos riscos do
desenvolvimento origina-se da existência de incerteza científica que não pode ser abordada a
partir desse sistema jurídico pensado para que a ciência estabeleça as causalidades.
Em outras palavras, os pressupostos epistemológicos do Direito de Danos são os que
causam precisamente sua falta de plasticidade e a do Direito do Consumidor, que também
neste aspecto (como em outros) mostra seu inegável cunho moderno.
Por isso, tomando a Teoria Crítica argentina, (penso em Carlos Cárcova) e a visão do
prof. Boaventura de Souza Santos, prefiro redefinir o Direito de Danos como um conjunto de
regras, discursos teóricos e práticas que veiculam sentidos sociais.
Quando disse que o Direito de Danos, sua racionalidade não é adequada para regular o
problema dos riscos do desenvolvimento, eu o fiz pressupondo esta idéia acerca do Direito de
Danos.
Num panorama como o contemporâneo da teoria da ciência, que renega a função da
mesma como descobridora de causalidades e a elaboração de leis explicativas deste tipo,
evidentemente a idéia de relação causal adequada deve ser repensada. Nisto existe um acordo
entre os autores que coincidem em afirmar que é preciso flexibilizar a causalidade jurídica. O
instrumento para conseguir o objetivo flexibilizador é, segundo a opinião da dogmática
jurídica, o recurso às presunções de causalidade. O problema continua sendo a coerência do
sistema em geral que a introdução e colocação em funcionamento destas presunções podem
colocar em crise e que somente pode ser salvo determinando regras de delimitação e
funcionamento das presunções de causalidade.
VIII.2. A saída: o plurifuncionalismo
A saída poderia ser o plurifuncionalismo do Direito de Danos, que consiste em
atribuir-lhe diferentes funções. Assim, o Direito de Danos teria ao mesmo tempo uma função
de reparação, de prevenção e de precaução.
A substituição da idéia de causalidade adequada pela de probabilidades
suficientemente importantes não pode ser admitida pelo Direito de Danos, sem entrar em
contradição com ele mesmo.
Significa uma mudança paradigmática referente ao fato de o direito moderno assumir
que a mesma ciência e tecnologia que fazem o progresso da humanidade geram seu
retrocesso, ao produzir novos riscos. A atividade humana gera, necessariamente,
conseqüências não desejadas, isto é, provoca danos colaterais; tais danos eram vistos na
modernidade inicial como o produto do erro15.
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O Direito de Danos reflete em sua regulação legal muito claramente sua função
reparadora, mas são praticamente inexistentes as disposições legais que permitem afirmar que
ele cumpre outras funções – ao menos no núcleo do sistema, se na periferia de seus
microssistemas. Este argumento, segundo minha perspectiva, constitui um verdadeiro
problema para o desenvolvimento do argumento acerca da plurifuncionalidade do Direito de
Danos.
Ocorre que o Direito de Danos pertence a um paradigma eminentemente moderno com
um correlato epistemológico claro num modelo positivo de ciência. Com efeito, as sociedades
modernas mantiveram a diferenciação entre sociedade e natureza, pelo que os perigos são
externos; os riscos são os produzidos pela natureza. As decisões racionalizam-se e esta
racionalidade é proporcionada pela ciência. A ciência moderna aspira governar e controlar os
riscos; para isto procura e consegue descobri-los causalmente.
Aceitar novas funções para o Direito de Danos implicaria assumir, primeiramente,
novos paradigmas de sociedade, de ciência e de direito.
Talvez a aspiração seria que o Direito de Danos absorvesse estes novos modelos.
Entretanto, a realidade normativa mostrada pelos discursos e práticas deste campo exibem
uma realidade diferente.
Assim, pode-se ver como, em que pese que se declara muitas vezes que o Direito de
Danos tem uma função preventiva, sua realidade discursiva e normativa não permite explicar
por que a prevenção faz parte de sua estrutura e funções. Ocorre que não há nada na
arquitetura desta regulação jurídica que reflita a função de prevenção. Quiçá a tentativa mais
importante para dotar o Direito de Danos de uma função preventiva provenha da escola de
análise econômica do direito e talvez o dever de informação de modo geral e a regra do
Decreto 1.798 tenha mais a ver com a simples prudência do que com a prevenção,
constituindo, portanto, uma reafirmação do princípio de auto-responsabilidade tão caro à
tradição liberal, pois a prevenção coloca-se na cabeça dos particulares.
É necessário encontrar uma nova forma de regular o problema dos riscos do
desenvolvimento, adequada ao problema social que geram.
Se o Direito do Consumidor e o Direito de Danos não se encontram em condições de
fazê-lo, a pergunta deveria ser a que me faço na segunda parte deste estudo, em que exploro
as possibilidades que o Direito Ambiental oferece para permitir uma regulação mais criativa e
adequada do problema.
VIII.3. O Direito de Danos como mosaico
Aqueles que sustentam que o Direito de Danos é polifuncional, fazem-no pensando em
que o Direito de Danos se decodificou e estes microssistemas que aparecem tratam o
problema do dano e até do dano incerto com outras ferramentas.
Dessa forma, a polifuncionalidade somente aparece quando se tem uma visão de
conjunto que compreende tanto o núcleo do Direito de Danos como os microssistemas.
O problema que subsiste é que, por efeito, as mesmas leis que regem as relações entre
sistema/microssistema, estas novas ferramentas aparecem confinadas aos microssistemas.
Assim, o paradoxo é a saída teórica que permitiu atualizar o Direito de Danos; agora
impede de exportar estas respostas para o sistema geral.
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É um Direito de Danos que adquire a fisionomia de um mosaico.
SEGUNDA PARTE
EM BUSCA DE NOVAS IDÉIAS REGULATÓRIAS DO PROBLEMA DOS
RISCOS DO DESENVOLVIMENTO
I - Horizontes regulatórios dos riscos do desenvolvimento na sociedade de risco
Na primeira parte analisei o problema dos rumos do Direito de Danos e sua relação
com o problema dos riscos na modernidade reflexiva, concluindo que este ramo jurídico
apresenta uma pertinência epistemológica a um paradigma anterior que se corresponde com o
da sociedade moderna ou industrial, que torna muito difícil sustentar que possua uma
pluralidade funcional com a qual carece da plasticidade necessária para ocupar-se do
problema dos riscos do desenvolvimento.
Se aquele modelo sobre o qual foram construídos sistemas regulatórios mudou para
uma sociedade de riscos, uma modernidade tardia ou reflexiva, o sistema regulador também
mudou e deve continuar mudando.
Por isso é que esta conclusão nos coloca diante da necessidade de construir uma nova
regulação para o problema.
II – A regulação dos riscos do desenvolvimento a partir do Direito do
Consumidor: crítica final ao regime legal do Direito do Consumidor
O Decreto Regulamentar 1.798 colocou, evidentemente, o problema da gestão dos
riscos do desenvolvimento no contexto de uma obrigação privada (pois recai sobre os
empresários) de acompanhamento e vigilância do produto, uma vez lançado no mercado, de
continuar desenvolvendo investigações em torno do mesmo e de informar quando se souber
que o produto é defeituoso.
Evidentemente, isto constitui um avanço com relação à regulação clássica do Direito
de Danos.
Penso como a dogmática jus privatista que, em termos gerais, o dever de informação e
o direito à informação são instituições que são adequadas para regular uma quantidade
importante de problemas contemporâneos e, evidentemente, constituem um avanço que
amplia o leque das ferramentas regulatórias do Direito moderno.
Entretanto, creio em primeiro lugar, que não se deve depositar toda a expectativa no
dever de informação, pois existem problemas adicionais que este não consegue resolver e, em
segundo lugar, creio, definitivamente, que o êxito depende de como se regulamenta este dever
de informação. Esta última questão aparece como particularmente complexa nos países latinoamericanos que têm uma grande diversidade de instituições sociais que enfrentam posições
muito diferentes diante da informação, não somente porque possuem abundantes informações
muito diversas como também capacidades absolutamente distintas para processar a
informação que os fornecedores ou o Estado oferecem.
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O dever de verificação e de investigação para depois oferecer a informação, coloca-se
na regulação da lei argentina sobre os particulares com exclusividade. É indubitável que o
Estado, também, deveria investir em pesquisas, não somente os particulares.
Por outro lado, o processo de privatização vivido pela Argentina, na década de 1990 e,
sobretudo, o desmantelamento dos quadros técnicos do Estado argentino, sem dúvida levarão
à situação em que o Estado não tenha capacidade de avaliar e criticar os protocolos de
informação que os empresários oferecem, limitando-se apenas a aprová-los automaticamente.
A estas observações pode-se acrescentar que o que o Direito do Consumidor faz é voltar a
depositar a confiança na ciência com as críticas que isto poderia acarretar em uma época
marcada pela desconfiança nas possibilidades do conhecimento científico16.
Estabeleceu-se um regime dos riscos do desenvolvimento aos quais não se considerou
como tais, mas como defeitos de informação. Esta regulação pode ser também criticada uma
vez que se expõe ao fato de que os riscos do desenvolvimento acabem submersos na tendência
subjetivista que impregna a atribuição de responsabilidade em matéria de defeitos de
informação, discutida mais acima neste estudo.
Ao que foi dito, deve-se acrescentar que a norma se inscreve na racionalidade
privatizadora e de desmantelamento do Estado que a Argentina viveu durante a década de
1990, com a agravante de que existe na Argentina uma espécie de fragilidade dos controles
dos riscos que se aprofunda com o processo do desmantelamento das capacidades instaladas
de controle, efetuada durante a década de 1990, que impede uma gestão eficiente dos riscos
pelo Estado. A América Latina tem fortes problemas institucionais, por isso é preciso repensar
as instituições.
O recurso ao dever de informação como ferramenta de prevenção torna-se ineficiente,
pois chega tarde; com efeito, não impede que se experimente com as pessoas que consumiram
produtos ou serviços antes de saber que os mesmos provocavam, efetivamente, danos à saúde.
Podem-se fazer as mesmas críticas a quem sustenta que o Direito de Danos tem uma
função preventiva.
É necessário identificar novos modelos regulatórios que possam servir de guia para a
nova construção jurídica que se ocupe deste tema. No que segue, questiono se esta regulação
superadora daquela realizada pelo Direito do Consumidor pode ser a que se ocupa do
problema ambiental. Para isso, analiso primeiro as relações e diferenças existentes entre o
Direito Ambiental e o Direito do Consumidor.
III – Meio ambiente e consumo (a diretriz do consumo sustentável)
A regulação jurídica do Direito do Consumidor e do Direito Ambiental é,
praticamente, contemporânea no tempo. O direito do consumidor aparece desde a década de
1970 e o direito ambiental também (apenas lembro que, em 1972, realizou-se a conhecida
Conferência de Estocolmo da ONU).
Ambos se ocupam de problemas diferentes. Ao mesmo tempo, porém, estas
problemáticas têm importantes conexões.
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Isto faz com que, muitas vezes, ao defender o consumidor, importe também defender o
meio ambiente e vice-versa.
Sem dúvida, as diferenças observadas a partir da perspectiva da política social são
notáveis: o Direito Ambiental é um direito que abandona a idéia de indivíduo e o Direito do
Consumidor, ao contrário, tipicamente moderno, neste sentido.
III. 1. A diretriz do consumo sustentável
A definição de consumo sustentável dada pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente é a seguinte: “Consumo sustentável é a comercialização de produtos e
serviços que atendam às necessidades básicas, proporcionando melhor qualidade de vida ao
minimizar o uso de recursos naturais e materiais tóxicos como também a produção de
resíduos e a emissão de substâncias que poluem no ciclo da vida do produto ou serviço, tendo
como mira não colocar em risco a necessidade das futuras gerações”. Quer dizer que se trata
de não comprometer com o desenvolvimento e consumo presente, as possibilidades
(ambientais) das gerações futuras.
Foi consagrado também na Conferência do Rio (1992), em Copenhague (1995) e na
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (1997).
Esse princípio vincula os dois âmbitos: o do direito ambiental e o do direito do
consumidor.
Na Resolução Parlamentar Conjunta do Mercosul, REC. 7/99, destaca-se que
[...] em busca da implementação dos compromissos assumidos
na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, as normas comuns para a defesa do consumidor devem
orientar-se no sentido de: a) promover modalidades de consumo e produção
que reduzam as tensões a que se submete o meio ambiente e satisfaçam as
necessidades básicas das populações dos Estados-Partes; b) melhorar a
compreensão da função que desempenha o consumo e a maneira de originar
modalidades de consumo mais sustentáveis, no âmbito dos Estados-Partes;

Como adiantei, a Diretriz mostra que existe uma estreita relação entre a política de
consumo e de tutela do meio ambiente e, entre ambas, as regulações legais, assim como
mostra a influência mútua das decisões que são tomadas nos dois campos.
Penso que este princípio pode ser vinculado ao princípio ambiental de congruência e
constitui uma excelente diretriz para os juízes no momento em que tenham que estabelecer
um balanço entre ambos os direitos fundamentais: o direito dos consumidores e o direito a um
meio ambiente sadio.
III. 2. Pontos em comum entre o Direito do Consumidor e o Direito Ambiental
O modelo ambiental apresenta uma importante quantidade de questões comuns com o
direito do consumidor e isto é relevante com o objetivo de argumentar sobre a possibilidade
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de aplicar expansivamente o princípio da precaução. Proponho-me indagar acerca dos limites
da analogia. Tanto problemas como regulações.
Ninguém pode negar que ambos têm pontos em comum. A saber:
a) Ambos têm por objetivo preservar a qualidade de vida dos cidadãos e sua saúde.
b) Têm uma dependência relativa um do outro; isto em virtude de o modelo
produtivo e de consumo incidir na natureza e nas decisões que neles se tomam; os
padrões de consumo atualmente vigentes no sistema econômico mundial são “as
principais causas da degradação constante do ambiente planetário”17.
c) Empregam mecanismos coletivos para a defesa de seus interesses.
d) Para o direito do consumidor, um tipo de produto são os produtos naturais:
produtos que consistem no resultado de atividades como a caça, a pesca ou a
agricultura. Ex. As sementes transgênicas e os cereais são produtos naturais.
e) Outro ponto de contato importante é o problema dos riscos do desenvolvimento.
f) Os chamados “tributos ecológicos” que se impõem ao consumidor de certos bens
de consumo, que possuem um alto componente de contaminação. Parte-se da
base de que o processo de degradação do meio ambiente não é obra exclusiva dos
produtores, mas também dos consumidores que escolhem produtos que sabem
que prejudicam o meio ambiente.
g) Abordam a problemática dos transgênicos. “Efetivamente a evolução da
biotecnologia vem acompanhada de uma pesada carga de riscos para os
consumidores e o meio ambiente. Os novos progressos científicos e a criação de
alimentos e genéricos alimentícios geneticamente modificados, a novel food,
impõem um sério desafio ao atual direito do consumidor”18. Os OGMs
constituem um problema atual tanto para o Direito de Danos como para o Direito
do Consumidor e o Direito Ambiental.
h) Ambos os sistemas jurídicos utilizam como ferramentas o direito à informação e
à educação para o consumidor.
i) A publicidade, caso viole o princípio da proteção do meio ambiente consagrado
constitucionalmente, constitui uma publicidade abusiva.
j) “O consumidor estabelece uma relação com o meio ambiente cada vez que
adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final deste”19 .
k) O recurso aos certificados e selos ambientais. “A adoção de selos ambientais ou
de certificados de origem das madeiras contribuiria para que o consumidor
privilegiasse um produto extraído dentro dos padrões exigidos pela legislação
ambiental; no caso brasileiro, a madeira extraída dentro dos padrões do art. 12, do
Código Florestal (Florestas Plantadas)”20.
l) Ambos alcançaram posição constitucional em muitas constituições modernas.
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III. 3. Diferentes ferramentas técnicas empregadas pelas duas regulações
Entretanto, possuem também importantes diferenças. Como já antecipei, o Direito
Ambiental é um direito tipicamente pós-moderno, enquanto o Direito do Consumidor é,
claramente, moderno (como o é também o Direito de Danos que emprega o Direito do
Consumidor).
São modernos em sua matriz epistemológica, pois baseiam-se em idéias como o
indivíduo, o tempo (linear), a liberdade de escolha racional, a reparação de danos e a lógica
contratual de atribuição de bens; embora adicionem outras funções ao sistema de danos, como
a de prevenção ou admitem a existência de sujeitos de direito coletivo, como faz, por
exemplo, a Constituição argentina quando reconhece que as associações de defesa do
consumidor podem utilizar-se da ação de amparo.
Minha opinião, neste ponto, é que o Direito do Consumidor constitui uma reforma do
Direito moderno, mas não implica uma ruptura com o mesmo.
Ao contrário, o Direito Ambiental é, claramente, um direito que abandona este
paradigma moderno ou pelo menos procura evitá-lo, por ser diretamente disfuncional a seus
objetivos primários. É um direito que não emprega a lógica de atribuição contratual, mas por
meio da gerência intergeracional; admite sujeitos coletivos e futuros como as gerações
futuras; abandona a idéia moderna do tempo vinculando diretamente ao futuro nas decisões
presentes; abandona a distinção moderna homem/natureza para admitir a noção de uma
natureza tecnificada; admite a limitação das ciências; abandona a idéia de causalidade
adequada; procura construir um sistema que assegure a precaução e a reparação em espécie
(recomposição).
O Direito do Consumidor se constrói do individual para o coletivo, enquanto o Direito
Ambiental é pensado a partir da perspectiva do coletivo, em primeiro plano.
Estas diferenças – profundas, certamente – entre o modelo consumerista e ambiental
legitimam que nos interroguemos acerca da possibilidade de construir a regulação do
problema dos riscos do desenvolvimento a partir do paradigma ambiental, que importa direta
e imediatamente a aplicação ao campo do Direito do Consumidor, do princípio da precaução.
Pode-se afirmar que o Direito do Consumidor é preventivo dos danos que determinados
produtos podem causar ao consumidor. Assim, por exemplo, o dever de informação, a
regulação do problema dos riscos do desenvolvimento, o fato de que algumas normas
sustentem que os produtos não devem pôr em perigo o consumidor (art. 5º, Lei 24.240) são
manifestações de que o Direito do Consumidor persegue a prevenção dos danos.
Os temas desenvolvidos até aqui constituem um sólido arcabouço conceitual que a
dogmática consumerista tem desenvolvido já há alguns anos.
Como já havíamos adiantado, estas idéias compõem um substrato do sistema
normativo, não somente porque são perfeitamente compatíveis com o mesmo, mas porque
além disso, sua presença subjacente se deixa entrever em várias normas de nosso sistema de
defesa do consumidor.
O art. 5º ocupa-se do dever geral do fornecedor de garantir a segurança de seus
produtos ou serviços e o art. 6º define produtos ou serviços com periculosidade inerente
exacerbada e indica os mecanismos de comercialização que o fornecedor deve observar para
garantir a não-produção de danos ao consumidor.
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Essa passagem de uma sentença judicial registra, perfeitamente, aquilo que eu afirmo:
Tendo-se comprovado que o acidente que motiva a ação de ressarcimento ocorreu por uma
falha em uma peça do sistema de direção do veículo do ator, que, dada a produção e ou
tratamento seriado das peças afetará toda a série ou conjunto de peças que têm em comum o
material utilizado ou o mesmo fornecedor ou estabelece o perigo que isto representa para
consumidores e usuários, torna procedente notificar a sentença à Secretaria de Indústria e
Comércio para que adote medida de controle para sanar o defeito em futuras unidades a serem
produzidas (L.L. 2002 – A – 860).
O Direito Ambiental vai mais além. Adota o princípio da precaução.
A diferença entre precaução e prevenção é profunda; tanto no epistemológico como
nas conseqüências práticas, importando construir uma regulação a partir de um ou outro
princípio. Com efeito, a prevenção parte da base de que o risco é conhecido e que existe uma
possibilidade certa de que ele ocorra; ao contrário, o princípio da precaução parte da base de
que o risco não pode ser conhecido cientificamente, isto é, não se sabe se existe ou não.
Também é diferente a forma como se relaciona com o terceiro setor, isto é, as ONGs, muito
diferente no Direito do Consumidor e no campo do Direito Ambiental. É muito mais forte e
comprometida, pelo menos nos países do terceiro mundo no campo da defesa ambiental:
“Como sócio do Poder Público, o terceiro setor poderá exercer uma forte influência na
reversão destes padrões, através da defesa do consumo ecologicamente equilibrado”21.
Difere, também, a intensidade da proposta de democratização e o controle na tomada de
decisões, em ambos os campos. Em uma palavra, o poder do direito à participação é,
claramente, distinto no campo do consumo assim como no setor ambiental. A chamada
fiscalização ambiental e a proposta de participação dos povos originários nesta tarefa são um
exemplo disto.
IV. Os riscos do desenvolvimento a partir do Direito Ambiental: é possível
aplicar o princípio da precaução?
Se o que se pretende fazer é explorar as novas possibilidades regulatórias que
transcendem o antigo Direito de Danos no tocante à regulação pelo Direito dos riscos do
desenvolvimento, é imprescindível analisar até que ponto é possível à integração (no sentido
do princípio de integração do Direito Ambiental), isto é, a expansão ou a tomada em
consideração em outros campos de necessidades ambientais.
Se constatar que o limiar regulatório que proporciona o Direito do Consumidor para
dar conta do problema dos riscos do desenvolvimento é insuficiente, um caminho pode ser o
de recorrer ao modelo ambiental.
Penso que fundamentalmente a questão pelo “modelo ambiental” se justifica, pois foi
no referido âmbito que se desenvolveu o princípio da precaução como eixo regulatório. E,
além disso, depois ocorreu que este princípio de precaução não se expandiu ainda ao Direito
de Danos em geral, em seu funcionamento prático cotidiano.
No direito francês, pelo menos, a incidência do princípio da
precaução continua produzindo efeitos limitados. Até o presente momento,
21
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o princípio da precaução não ampliou o âmbito da responsabilidade civil.
De fato, no que concerne aos produtos defeituosos, nossa legislação exclui a
responsabilidade do fabricante, se este consegue provar que, no momento
da introdução do produto no mercado, o nível de conhecimento científico e
técnico disponível não lhe permitiam vislumbrar a existência de possíveis
defeitos (NOIVILLE, 2005, p. 75-76).

Afirma Antonio H. Benjamín:
A transição do paradigma da reparação para o da prevenção,
todavia, mostrou-se insuficiente. É necessário, então, um estado de maior
sofisticação (e efetividade) passar à atuação de precaução [...] a precaução
distingue o Direito Ambiental de outras disciplinas jurídicas tradicionais
que, no passado, serviram para lidar com a degradação do meio ambiente –
especialmente o Direito Penal (responsabilidade penal) e o Direito Civil
(responsabilidade civil) – porque estas têm como pré-requisitos
fundamentais ‘certeza’ e ‘previsibilidade’, exatamente dois obstáculos que a
norma ambiental, com a precaução, procura abandonar (BENJAMÍN, 2001,
p. 57-58).

Inclusive no âmbito ambiental, também, se previu e regulou o problema dos riscos do
desenvolvimento [...], o que mostraria que não se trata de uma aventura sem sentido
perguntar-se e teorizar acerca de se os riscos do desenvolvimento não devem ser regulados a
partir do paradigma ambiental.
A pergunta poderia ser formulada de diferentes formas:
a)

b)

c)

O Direito Ambiental pode exportar o princípio da precaução para o
campo do Direito do Consumidor e do Direito de Danos? Quais são as
dificuldades que a referida exportação ou expansão pode enfrentar? (esta
questão assume como um insumo à realidade argentina na qual: 1. a lei
nacional do ambiente estabelece em seu art. 4º o princípio da precaução
entre os princípios ambientais; 2. a lei da Defesa do Consumidor (Lei
24.240) acolhe a problemática dos riscos do desenvolvimento; 3. o
Direito de Danos tem ainda na configuração atual um objetivo
essencialmente reparador).
O problema também poderia ser colocado em outros termos: a regulação
que o Direito do Consumidor estabelece em matéria de riscos do
desenvolvimento deve considerar os valores ambientais? Nesta segunda
forma de colocar o assunto importaria partir da base do princípio da
integração ou congruência ambiental (como o chama a lei argentina) com
o qual seria o mesmo direito ambiental que estaria proporcionando a
plataforma para o funcionamento do princípio da precaução na matéria e
não o Direito do Consumidor.
Finalmente, uma terceira possibilidade é considerar a existência de um
novo direito que regule o vinculado à saúde humana e suas relações com
as novas tecnologias.
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Uma consideração adicional: todas estas formulações partem da base de haver
descartado previamente a estratégia de alguns juristas progressistas, consistindo em
transformar o Direito de Danos em uma regulação polifuncional na qual convivem: reparação
dos danos, prevenção em sentido próprio e precaução por entender que, na verdade, leva a
uma profunda incoerência sistêmica e enfrenta um obstáculo epistemológico não-franqueável,
que não pode ser superado sem sacrifícios.
Um dos argumentos que os juristas favoráveis à polifuncionalidade empregam é
precisamente que o Direito Ambiental admite o princípio da precaução, com o que se
realizaria uma segunda colonização (a primeira é a que sofre o Direito do Consumidor por
parte do Direito de Danos e da teoria do contrato) por parte do Direito de Danos ao Direito
Ambiental.
Todo este processo que descrevo leva como resultado final àquele que mostram os
debates em torno se os riscos do desenvolvimento constituem uma isenção de
responsabilidade ou não.
Responder à pergunta inicial exige certo exercício prévio de aproximação.
Comecemos por analisar os pontos em comum existentes entre o Direito Ambiental e o
Direito do Consumidor.
IV. 1. O princípio da precaução
IV. 1. a) Uma noção do princípio da precaução
A Declaração do Rio/92 afirmou a respeito:
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução
deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas
capacidades. Quando existir ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a
ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão
para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a
degradação ambiental.

O princípio da precaução pode ser definido, levando em conta seus elementos
constitutivos. Conforme este princípio do Direito Ambiental, diante de um perigo grave ou
irreversível (primeiro elemento) que ocorre em uma situação de incerteza científica (segundo
elemento), existe certa probabilidade de um dano (terceiro elemento), pelo que se deve
recorrer a uma decisão proporcional (quarto elemento), isto é, não excessiva – observada a
partir do ponto de vista das conseqüências econômico-sociais que gera – que procure evitar as
conseqüências do dano. Esta última afirmação permite-me realizar uma digressão explicativa
que se vincula à problemática das funções do Direito de Danos; com efeito, o resultado de
uma decisão prudente que dá origem à aplicação do princípio da precaução exerce a função
preventiva do Direito de Danos, o que demonstra que não se trata de uma terceira função, mas
de uma variante da prevenção que ocorre ante a incerteza científica do dano.
Embora os autores repitam, continuamente, que a causalidade jurídica é diferente da
causalidade material ou física, o funcionamento do sistema pericial nos processos de danos e
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prejuízos mostra que se torna essencial a opinião dos peritos para determinar se um dano deve
ser indenizado ou não.
É um princípio que propõe que ocorram ações (ou omissões), que se atue mesmo que
não se tenha certeza científica a respeito do dano.
Essa falta de certeza fez com que alguns críticos do princípio, como lembra Cristine
Noiville, tenham observado que se trata de um princípio “anticientífico”. Esta crítica coloca
em questão a relação do princípio com o conhecimento científico.
Não se trata de um princípio que funcione irracionalmente ou não-cientificamente,
mas que, ao contrário, “permite a introdução da ciência no âmbito da decisão na esfera
política”22 .
Disto resulta que, contrariamente ao discurso dominante, a
necessidade do rigor científico consubstancia o princípio da precaução. Na
realidade, quando o juiz considera que o princípio da precaução foi
ignorado, na maior parte das vezes, a autoridade faz uma análise científica
superficial dos riscos em causa [...]. O princípio da precaução não afasta,
pelo contrário, aumenta a necessidade de um procedimento científico
(NOIVILLE, 2005).

Exige-se que o risco esteja suficientemente documentado. Que se trate de um risco
plausível, com o qual a relação íntima que a precaução guarda com o conhecimento científico
é evidente.
Trata-se da posição que foi qualificada como “intermediária” em relação ao princípio
da precaução que “... subordina a utilização do princípio da precaução à existência de um
risco cientificamente acreditável, admitido como plausível por parte significativa da
comunidade científica”23 .
Uma segunda crítica, explica Noiville, é que “levaria estruturalmente à exclusão de
todo e qualquer risco”24. Conduz à teoria do “risco zero”, quer dizer, diante da menor suspeita
de que a atividade possa ser danosa para o homem ou para o meio ambiente, deve-se adotar a
moratória ou a abstenção definitiva. Com isto a precaução gera altos custos econômicos:
“Critica-se esta concepção como irrealista e perigosa, pois ameaça com a possibilidade de
uma paralisação total da atividade econômica”25. Se a Administração é autônoma e é
discricionária para decidir diante de um risco, toda decisão deve observar o princípio da
proporcionalidade em relação ao risco alegado.
Conforme Noiville, o princípio da proporcionalidade exige duas questões: a) por um
lado, que a medida não seja definitiva e possa ser revisada, baseando-se em novos
conhecimentos científicos adquiridos; b) por outro, que a tomada de decisões em torno do
22
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risco não leve ao “risco zero”, isto é, que a aplicação do princípio da precaução não acarrete
sempre e necessariamente a proibição (de comercializar um produto, por exemplo), mas que
devem ser ponderadas as vantagens e desvantagens de tomar determinada decisão, o que
seguramente levará a correr certos riscos. Desta forma, fica claro que o princípio da precaução
não comporta decisões que não contenham alguma cota de risco social.
IV. 2. A finalidade preventiva
Na raiz do processo de perda de vigência da distinção entre o público e o privado, o
Direito de Danos começa a cumprir uma função preventiva que se posiciona ao lado de sua
tradicional missão reparadora. A prevenção do dano é de fundamental importância em toda a
temática dos acidentes de consumo. Contudo, em particular, torna-se relevante quando
enfrentamos um produto que tem uma periculosidade inerente (Ex. arma branca). Em virtude
disto, nosso legislador estabeleceu nos art. 5º e 6º, da Lei 24.240, que se ocupa deste tipo de
produtos, um sistema preventivo por meio de mandatos de prevenção destinados ao
fornecedor dos produtos. Bem, que relação tem isto com os produtos defeituosos (ou de
periculosidade adquirida)? O ponto de contato está no fato de que, se não forem observados
tais mecanismos preventivos (entre os quais ocupam um papel fundamental as informações
oferecidas em atos pré-contratuais como a publicidade ou a oferta, com suporte material no
próprio produto através de rótulos, embalagens, etc.), o produto se transformará em defeituoso
por defeito de informação. Este raciocínio, somado a outros dados, é o que nos permite
afirmar que nas normas dos artigos 4º, 5º e 6º, da Lei 24.240, subjaz uma categorização ou
tipologia dos produtos e serviços defeituosos.
Na prevenção do dano precisa exercer um papel central a Administração, que deve
procurar, mediante o ditame de regulamentações, manter sob controle os riscos de modo que
não produzam danos. Daqui a importância de que os escritórios administrativos de Defesa do
Consumidor desenvolvam uma tarefa significativa a ponto de identificar e depois difundir
informação em torno de produtos que podem ter uma periculosidade inerente.
Esse dado deve ser levado em conta também nos processos de danos por produtos
fabricados, nos quais a violação das regulamentações constitui uma prova da negligência do
fornecedor. Isto é amplamente aplicado em nosso meio.
IV. 2. a) Diferenciar prevenção e precaução
Néstor Cafferatta e Isidoro Goldemberg afirmam neste sentido que o princípio da
precaução constitui “um novo fundamento da responsabilidade civil sustentado na função
preventiva a fim de neutralizar a ameaça de danos”. Esta circunstância de que o fundamento
de ambos os princípios seja a idéia de evitar que o dano ocorra, faz com que a distinção de
ambos “possa ser considerada, então, frágil”26. Por isso, é necessário esclarecer a utilidade
prática de estabelecer esta distinção. “Isto porque embora se admita que se trate de princípios
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distintos, não existe como negar que as noções de precaução e prevenção têm fundamentos e
objetivos muito próximos, aconselhando a adoção de medidas e natureza semelhante”27.
Sem dúvida, a dogmática do Direito de Danos diferencia prevenção e precaução no
fato de que o princípio da prevenção do dano deve atuar quando estamos diante de um dano
certo e provado, conforme o conhecimento científico disponível; existe um “risco de dano”28,
isto é, um dano provável; ao contrário, o princípio da precaução atua quando estamos diante
de um perigo potencial ou “risco potencial”, ou seja, em uma situação de incerteza29.
Em outras palavras, a prevenção parte da base da existência de uma relação causal
que é provada, enquanto o princípio da precaução opera quando não se pode estabelecer esta
relação causal, como indica Adorno.
De todas as formas, esta linha de pensamento entende que o Direito de Danos é
polifuncional.
A Lei Nacional do Ambiente n° 25.675, que foi sancionada em 06 de novembro de
2002, define o princípio da precaução entre os princípios ambientais que, conforme
estabelece, cumprem a função de que
a interpretação e a aplicação da presente lei e de toda outra
norma por meio da qual se execute a política ambiental, estarão sujeitas ao
cumprimento dos seguintes princípios [...]. Princípio da precaução. Quando
haja perigo de dano grave ou irreversível, a ausência de informação ou
certeza científica não deverá ser utilizada como motivo para postergar a
adoção de medidas eficazes, em função dos custos, para impedir a
degradação do meio ambiente.

IV. 2. b) A estratégia de integração/coordenação
O princípio da integração ou da congruência, como o chama nossa lei geral do
ambiente, em virtude de quais regras e princípios estabelecidos no âmbito do direito
ambiental devem ser respeitados pelo resto das regulações, transforma-o em um ramo jurídico
com vocação expansiva; por isso mesmo, este princípio seria capaz de impulsionar a
construção de soluções ambientais em outras partes do sistema jurídico já existentes, como a
dos riscos causados por produtos, mas, como se viu, o monopólio por parte do Direito de
Danos, primeiramente, e depois pelo Direito do Consumidor, da racionalidade regulatória
nesta matéria fez com que o referido princípio careça de incidência. Além disso, também é
assim a partir de um ponto de vista formal, pois a Lei 24.240, em seu artigo 3º, diz que se
integra com outros corpos normativos, mas não com a lei ambiental.
A regra de coordenação, na realidade, foi pensada para legislações futuras, não para
legislações já existentes. Além disso, somente poderia servir para resolver sobre decisões que,
tomadas no campo do direito do consumidor, ponham em perigo o meio ambiente, mas não
27
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para se aplique o princípio da precaução para riscos que exigem decisões que podem
prejudicar a saúde dos consumidores.
Com este raciocínio, descarto a formulação que no tópico 1.b, desta segunda parte dei
ao problema.
IV. 2. c) Precaução e causalidade
Para alguns autores, o princípio da precaução influiria sobre o pressuposto da
responsabilidade relação causal, fazendo com que este funcione mais suavemente30.
IV. 3. A natureza híbrida dos riscos do desenvolvimento como estratégia
refundadora
Em trabalhos anteriores, mostrei como as forças sociais que apóiam um projeto
individualizador empregam como estratégia para introduzir instituições jurídicas funcionais
ao dito programa, a hibridação31.
Conforme minha perspectiva, uma estratégia viável para repensar o problema poderia
ser a de considerar que os riscos do desenvolvimento são um híbrido, que não reconhece
provir do Direito de Danos, do Direito Ambiental nem do Direito do Consumidor e que pode,
eventualmente, pôr em perigo o meio ambiente ou, diretamente, a saúde do consumidor. Isto
é, simplesmente como uma situação social problemática que deve ser tratada pela regulação
jurídica.
Dessa forma, convertemos a estratégia híbrida numa ferramenta para um projeto
progressista. Esta perspectiva se centrará na consideração dos problemas mais do que nos
temas. A ausência até agora deste ponto de vista que parte dos problemas leva a debates
ineficientes do mesmo problema, visto que é analisado por diferentes especialistas de
diferentes setores do campo jurídico, sem que exista comunicação entre os argumentos e os
resultados a que chegam uns e outros.
Por outro lado, é bastante evidente que, aquilo que, no âmbito do Direito Ambiental,
se trabalha como o problema dos OGMs, é também analisado e teorizado no setor do Direito
Alimentar e no domínio do Direito Agrário, vincula-se com o que no Direito do Consumidor é
chamado de riscos do desenvolvimento.
Não se deve confundir esta proposta ao destacar que o Direito de Danos tem seus
avanços no campo de sua parte especial; serão os problemas e não os casos especiais que
farão avançar o Direito de Danos.
Esse enfoque transversal tem vantagens adicionais: permite o diálogo transdisciplinar
dentro do campo jurídico, sem gerar resistências setoriais e visões parciais; permite que um
problema possa ser teorizado e regulado depois, dispondo-se como caixa de ferramentas de
toda a riqueza com que o conjunto da Teoria do Direito é capaz de contribuir.
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Por este caminho, evita-se o problema da formulação sob a forma como foi mostrado
nesta segunda parte.
IV. 4. A estratégia de considerar os riscos do desenvolvimento como um
problema político
Penso que o problema da decisão diante dos riscos não pode ser formulado em termos
de insuficiência da resposta técnico-jurídica, diante do qual a resposta adequada seria dada
pela política.
Esse argumento que postula incluir o problema dos riscos do desenvolvimento na
agenda política não é, necessariamente, autônomo, no sentido de funcionar, deslocando o
argumento que postula regular o problema mediante o direito.
Creio que a idéia pode ser criticada; em primeiro lugar, existe uma grande contradição
na formulação, posto que parte da falácia moderna de que o direito é alheio ao âmbito da
política, de que não sobra lugar senão para pensar que entende o direito como uma ciência.
Depois, uma segunda crítica possível é que, quando faz referência à política, o faz de forma
sumamente imprecisa e vaga, o que dá lugar para muitos pensamentos.
Penso que o direito tem um componente político primário e que esta contribuição, fez
fundamentalmente a teoria crítica ao estudo do direito, pode ser empregada dando-lhe uma
função reconstrutivista da regulação jurídica; ao mesmo tempo, penso que o direito deve
recuperar a criatividade perdida no sentido de exercer um papel relevante na refundação e
redesenho das instituições sociais como a política e o sistema democrático de governo32, por
isso, é preciso estar consciente de que as propostas que se façam neste tema produzirão um
efeito reformista do Estado. Por isso, não concordo com a estratégia.
Ao contrário, acho que deva ser impulsionado o diálogo social. Por isso, dotar de
instâncias democráticas de decisão o campo jurídico, parece-me uma tarefa impostergável.
Tais instâncias de decisão democrática devem garantir o direito à participação das minorias e
dos grupos menos favorecidos; este é um aspecto-chave na Argentina.
IV. 5. A estratégia previsional
Alguns autores propõem regular o problema dos riscos do desenvolvimento como um
problema de seguridade social (que é uma colonização sobre a qual já me detive neste
trabalho). Penso que esta posição apresenta alguns flancos realmente criticáveis: em primeiro
lugar, propõe como saída ao sistema de reparação de danos que conviva com um sistema de
não-reparação; na Argentina, tentativas semelhantes como as que ocorreram no campo dos
acidentes de trabalho, a partir da década de 1990, levaram à não-reparação dos danos; por
outro lado, o Estado se responsabilizaria, nesta lógica de financiar um fundo para atender as
vítimas dos riscos do desenvolvimento, com o qual se tornaria pública uma dívida privada.
Estimo que uma ferramenta regulatória adequada possa ser a constituição de um fundo
obrigatório para o qual devem contribuir as empresas que integram o mercado de produtos
cujos riscos são incertos, a fim de enfrentar a eventual reparação dos danos às vítimas futuras.
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V – Uma agenda regulatória
V. 1. Do Direito de Danos como mosaico ao Direito de Danos dialógico
O Direito de Danos moderno regula binariamente os problemas: se existe
previsibilidade objetiva ou causalidade adequada, a regra jurídica que funciona é aquela que
manda reparar os danos: se não existe previsibilidade, o problema fica regulado segundo outra
regra jurídica que nega a existência de responsabilidade.
O problema com o qual não pode lidar o Direito de Danos moderno é o da incerteza,
que é justamente o problema que apresentam os riscos do desenvolvimento.
A responsabilidade objetiva fundamenta-se, no plano técnico-jurídico, na existência de
uma presunção de causalidade entre o defeito e o dano. Fundamentalmente, por meio da idéia
do risco criado, responsabilizam-se os proprietários pelos danos que suas coisas provoquem.
Por sua vez, o direito moderno e, em particular, o Direito de Danos moderno parte da
idéia de que a relação causal é estabelecida cientificamente. A prova do papel central que a
idéia de relação causal ocupa no campo do Direito de Danos – em que pese fossem feitas
diferentes tentativas na dogmática jurídica para elaborar teorias alternativas que moderem ou
flexibilizem a idéia de causalidade – é o rigor com que os tribunais continuam apreciando o
problema causal nos casos concretos, exigindo a prova desta vinculação causal ao danificado,
quando a lei não muda a questão probatória, estabelecendo uma presunção legal de
causalidade.
Penso que existem no Direito de Danos três obstáculos para poder regular,
adequadamente, este tipo de problemas:
1.
2.
3.

A relação homem-natureza que subjaz no direito moderno e que
determina que exista uma dicotomia nítida (sem mediações) entre
causalidade e caso fortuito.
A idéia de certeza do dano que constitui o principal requisito do
também principal pressuposto da responsabilidade civil e que
obriga a diferenciar dano certo de dano eventual.
A idéia de causalidade adequada que exige que se possa apontar,
efetuando um avaliação ex post que um determinado fato gerou o
dano.

Daí a vinculação entre o problema da confiança excessiva no produto da ciência
moderna e os riscos do desenvolvimento como problemática que parte da escolha de que a
ciência é, às vezes, incapaz de estabelecer a tempo relações causais.
Por isso, o problema da isenção dos riscos de desenvolvimento surge, segundo meu
modo de ver, tardiamente no Direito de Danos moderno: corresponde à etapa da modernidade
na qual já existe um descrédito da ciência moderna ou ao menos uma perda de confiança em
suas potencialidades.
Para Ulrich Beck, a ciência moderna “não está em situação de reagir adequadamente
diante dos riscos”, porque “se forma e participa de maneira notável no crescimento dos
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riscos”, torna-se “um ‘protetor-legitimador’ do embrutecimento e do envenenamento
industriais em escala mundial”33.
O dique de contenção para evitar que exista uma quantidade incomensurável de riscos
é a idéia de causalidade34. A idéia de causalidade é, na realidade, em um contexto como o da
sociedade de risco, em que é praticamente impossível estabelecer estas causalidades, um
mecanismo para que certos riscos não sejam reconhecidos como tais.
Para o autor, o recurso que tem a ciência moderna quanto à idéia de “valores-limite de
tolerância” termina por excluir certos riscos que existem realmente. Os valores de tolerância
servem “para evitar o pior”, isto é, a contaminação total, mas “pressupõem uma carta branca
para envenenar um pouco a natureza e o homem”; assim, “um pouco de envenenamento
torna-se normalidade”, “possibilitam uma ação duradoura de envenenamento coletivo
normalizado”35.
Beck denuncia os vazios, os silêncios nos valores mínimos de tolerância. Destaca que
a fixação individual é um cinismo. Cada elaboração de um valor-limite de tolerância baseia-se
em duas conclusões falsas: a primeira é a que se experimenta em animais e as conclusões se
aplicam aos seres humanos quando, na realidade, existem diferentes níveis de resistência e,
em segundo lugar, que “os efeitos para as pessoas somente podem ser estudados com
fidelidade, definitivamente, nas pessoas”, o que não ocorre na teoria, mas na realidade:
experimenta-se quando se consome.
Evidentemente, para permitir operar com o princípio da precaução, o Direito de Danos
deve reconfigurar-se. Este é um passo necessário que devemos dar; não basta simplesmente
afirmar que o princípio da precaução pode operar direta e imediatamente no campo dos riscos
do desenvolvimento.
Um Direito de Danos pluralista é possível; para isso talvez se possa começar pela idéia
de que o Direito de Danos faz parte de um sistema geral que se constitucionalizou e que, ao
mesmo tempo, existem microssistemas como o do dano ambiental, o do dano ao consumidor
etc. que derrogaram partes de sua regulação originária para seus âmbitos específicos de
aplicação. Também há tarefas improrrogáveis: é necessário regular as regras de comunicação
internas entre estes microssistemas.
V. 2. Decisões mais democráticas e o retorno do senso comum
A falácia do discurso jurídico que continua defendendo a idéia da irresponsabilidade
pelos riscos do desenvolvimento fica em evidência quando abandona frontalmente a
percepção social sobre os riscos e impulsiona o discurso das ciências e da política a respeito.
Com efeito, a sociedade contemporânea percebe que os riscos são reais, que existem e
ela desconfia da ciência moderna e de suas hipóteses de relações causais, mínimos de
tolerância, inocuidade de produtos e serviços e de outras falsidades.
O direito circula pelo caminho do discurso científico sobre os riscos enquanto a
percepção social dos riscos, a partir da experiência de vida pessoal e direta, indica outra coisa.
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Negar o problema da percepção social confiando somente na ciência não faz mais do
que confirmar a ruptura epistemológica moderna na qual o senso comum foi desvalorizado e
deslocado completamente em favor da racionalidade científica. Penso que as instâncias
democratizadoras da decisão em torno da problemática dos riscos de desenvolvimento, à
medida que permitem que seja ouvida a voz do cidadão comum, constituem uma via adequada
para o retorno e a revalorização do senso comum na tomada de decisões.
O Órgão de Apelação da OMC, em seu relatório do Caso dos Hormônios, destacou
que os riscos são os riscos reais e não os “de laboratório” (parágrafo 187). É um problema de
como a União Européia avaliou os riscos, aplicando métodos científicos com resultados nãodefinitivos. Foi um risco mal avaliado.
É necessário aplicar cânones democráticos também à discussão científica que serve
para a tomada de decisões.
V. 3. Agenda final
O problema da regulação dos riscos do desenvolvimento mostra, claramente, a
insuficiência do Direito privado moderno e, em particular, do Direito de Danos para governar
determinadas situações de risco social que se apresentam nesta instância da modernidade.
Como já se disse nesse estudo, o debate se reduz a duas posições inconciliáveis: por
um lado, conforme a ortodoxia do Direito de Danos moderno, dado que os riscos do
desenvolvimento são imprevisíveis objetivamente, ninguém pode ser responsabilizado por
eles. Estamos diante de um caso fortuito. Por outro lado, a posição mais solidária quer
responsabilizar aos fornecedores de bens e serviços por estes riscos, atribuindo-lhes
responsabilidade de forma objetiva, um dever de reparação integral dos danos causados, etc.,
o que é contestado a partir da primeira posição com argumentos filiados à Análise Econômica
do Direito.
Além do debate em si, o que ele mostra é que é um dado da realidade que a discussão
ao redor do como regular o problema dos riscos do desenvolvimento foi confinada ao campo
do Direito de Danos moderno que colonizou o Direito do Consumidor neste ponto e, com
isso, ao mesmo tempo, subtraiu da regulação do Direito Ambiental a questão quando, na
verdade, também é um problema para o meio ambiente.
Essa conjuntura fez perder de vista que o eixo deveria ser a saúde do homem, que é
posta em questão tanto como consumidor direto de produtos que comportam um defeito que
constitui um risco do desenvolvimento, como quando coloca em xeque o meio ambiente.
O que permanece como conclusão é que esta visão reducionista que coloca o problema
em termos de Direito de Danos apresenta soluções sempre inadequadas para a construção de
uma regulação jurídica dos riscos do desenvolvimento, impede o funcionamento de
racionalidades provenientes de outros campos jurídicos como o Direito Ambiental.
Penso que se deve compreender no campo do direito que os riscos são produtos da
própria atividade humana; são produtos de decisões individuais36; assumir que há decisões
presentes que os homens tomam em contextos de incerteza e que não se sabe que efeitos
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produzirão no futuro. É dizer que existem “riscos fabricados”, produzidos pela ciência e pela
técnica37.
Nesse contexto intelectual, a causalidade é substituída pela probabilidade; existe nisso
um notável retrocesso das possibilidades de progresso da ciência moderna.
Estou convencido de que o princípio da precaução deve poder ser aplicado ao campo
do direito do consumidor e, em especial, ao problema dos riscos do desenvolvimento.
Todavia, existem obstáculos técnicos objetivos.
De fato, o problema teórico que enfrenta o princípio da precaução para sua
generalização no campo do Direito de Danos e do Direito do Consumidor é a mesma noção de
dano. É que o dano eventual não é dano, de modo que este pressuposto essencial do Direito de
Danos exige uma condição básica que não se encontra presente no princípio da precaução.
Por isso, é necessário enfrentar a tarefa da teorização da convivência de diferentes
racionalidades, no campo do Direito de Danos, construindo um modelo jurídico dialógico
para este campo; isto permitiria a coexistência de regras destinadas á reparação, outras
dirigidas à prevenção e outras para projetar a precaução. O objetivo final deveria ser este.
Há um passo que já foi dado: contemporaneamente, assume-se que o Direito de Danos
Ambiental é um microssistema que apresenta uma fisionomia insular unida pelo programa
constitucional; este processo teórico pode e deve ser aprofundado, pois não explica a
possibilidade de exportação de regulações próprias de um microssistema do Direito de Danos
para outros microssistemas ou para o sistema geral.
Enquanto isso, penso muito que a estratégia para este aprofundamento deve ser a de
isolar algumas problemáticas no sentido antes exposto de reconhecer sua hibridez. Os riscos
do desenvolvimento são um excelente campo de batalha para isto.
Finalmente, a sedimentação de respostas regulatórias obtidas por meio deste método
de problematização lançarão um novo sistema.
Acredito que a tarefa é repensar as instituições jurídicas para dar resposta aos
problemas atuais, como o dos riscos do desenvolvimento.
Isso exige: em primeiro lugar, uma agenda teórica que inclui uma tarefa dogmática,
quer dizer, desenvolvendo a idéia de flexibilização do princípio da causalidade,
regulamentando as condições para seu funcionamento, retomando o dever de informação e
gerando uma teoria para a articulação interna das diferentes racionalidades no Direito de
Danos. Em segundo lugar, criatividade, entendida como incorporação de novas ferramentas
regulatórias: assim poderia ser de utilidade com o fim de regular os riscos do
desenvolvimento, promover regras jurídicas que estimulem a investigação e a vigilância
estatal, por meio de organismos descentralizados e independentes, o que em países como a
Argentina implica recobrar as capacidades técnicas perdidas, através da reincorporação de
recursos humanos, tornando mais democrática a tomada de decisões o que, entre outras
medidas, pode ser conseguido, por exemplo, construindo mecanismos de participação da
cidadania, por meio da regulação de procedimentos de tomada de decisões legislativas sobre
problemas vinculados nos quais se recorra às consultas populares ou às audiências públicas.
Na Argentina, penso que é essencial uma agenda institucional e, finalmente, exige uma
mudança epistemológica que comporte focalizar os problemas sociais por parte do direito
como tais e os subtraia, ao mesmo tempo, das racionalidades desta ou daquela parte das
regulações jurídicas estabelecidas.
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Essa tarefa supera o antigo Direito de Danos, mas não o Direito.
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CAPÍTULO 11 O DIREITO COMO REGULADORDA SOCIEDADE DE
RISCOS
Marco Antônio da Silva Lemos1
“A crack in the cup of tea opens a lane to the land of the deads” (“Uma rachadura na
xícara de chá abre uma vereda para a terra dos mortos). A frase é de W.H. Auden que encerra
com uma metáfora: no dia em que aparecesse uma rachadura na xícara de chá (símbolo do
Império Britânico), todo o universo que ela representava simbolicamente ruiria
inapelavelmente. Em suma, no momento em que o paradigma liberal do Século XIX desse o
primeiro sinal de inconsistência, já seria o próprio fim. No decorrer do Século XX, como
lembra Paulo Francis2, não só a xícara de chá acabou trincada, como a própria cristaleira e o
que já estava começando então a rachar eram a Coca-Cola e o samovar soviético.
Hoje, em plena efervescência globalizante, a metáfora de Auden como eve of
destruction reaparece como sinal dos tempos, pois, agora, é o positivismo jurídico que se vê a
braços com uma irrefreável obsoletização. Sob o impacto da força normativa dos fatos, v.g., a
globalização e a ampliação crescente e irredutível dos riscos, e sob o viés dos paradigmas pósmodernos do direito, da política, da economia e da sociologia, o que está rachando são o
próprio Estado, o direito tradicional e o órgão estatal encarregado de aplicá-lo, o Judiciário.
Ou, melhor dizendo, os Judiciários, aqui compreendidos todos os entes encarregados de
conhecer e solucionar conflitos, quer em sua dimensão pública, nacional ou plurinacional,
quer em sua dimensão privada.
Para Marx, o capitalismo seria seu próprio coveiro e desabaria vítima de suas próprias
contradições sócio-econômicas, por exaustão do modelo e fadiga de material, cedendo a vez
ao socialismo, que prepararia, então, o milênio comunista. Entretanto, conforme detecta e
observa BECK, em sua obra conjunta com GIDDENS e LASH3, tais previsões não se
confirmaram. Muito ao contrário, como um vírus que se recicla por mutação, se transmuta em
uma nova linhagem mais resistente e assim se ajusta a contingências hostis para sobreviver, o
capitalismo não só não entrou em colapso como sofreu mutações inteiramente inimagináveis
para os teóricos da política, economia e sociologia, do final do Século XIX. Desafiando todas
as profecias de catastrofismo, a mudança, surpreendente e avassaladora, sobreveio não pelo
fracasso, mas, precisamente, pelas vitórias da estrutura capitalista na pós-modernidade dos
Séculos XX e XXI, enfatizam os mesmos autores4. A intuição poética de T.S. Elliot revelouse mais aguçada que a pretensa racionalidade de Marx, seus seguidores e dos funcionalistas,
que profetizavam o fim da burguesia e do capitalismo por antagonismo interno e pelo advento
avassalador do Super-homem proletário (no sentido nietzcheano): “This is the way the world
1
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ends / Not with a bang but a whimper” (“É assim que expira o mundo / Não como uma
explosão, mas como um gemido”5.
Em apoio a esta formulação de BECK, é suficiente que se atente para a insuspeitada
capacidade que o mercado exibiu não só em adaptar-se às novas realidades e exigências de
um mundo transformado pelo Welfare State e por crescentes reivindicações sociais (19011989), como — e aí de forma mais impactual e surpreendente ainda — por atuar
criativamente na metamorfose de sua própria estrutura de funcionamento para, conforme o
caso, antecipar, instituir ou adaptar-se à sociedade pós-moderna (1989 aos nossos dias).
Para FRIEDMAN6, a pós-modernidade convive com uma situação paradoxal e radical,
a confrontação de duas forças mundiais poderosas e extremadas, ou seja, de um lado, o que
ele chama de Lexus7, a produção transnacional, descentralizada e eficiente e, de outro, as
forças mais tradicionais e locais, sociedades que não aderiram aos processos de globalização,
simbolizadas pela oliveira. São dois mundos inteiramente estranhos um para o outro e que, a
despeito disto, têm que conviver. Em outra obra8, o mesmo autor retoma esta discussão para
teorizar sobre o que teria produzido esta pós-modernidade, identificando dez marcos deste
processo: a queda do muro de Berlim9, a entrada do Netscape na bolsa de valores10, o advento
dos softwares de fluxo de trabalho11, a disseminação e aceitação pelo mercado do software
livre12, a terceirização de mão de obra13, o offshoring14, a cadeia de fornecimento15, a
internalização de serviços16, o advento do Google17 e, por último, o casamento do palmtop
com o celular18.
Para ficar em apenas no impacto de dois destes exemplos, basta levar em conta o
quanto, em princípio, é estranho ao empresariado, centrado em lucros e copyrights, o sentido,
em lógica de mercado tradicional, de trabalhar duramente para produzir algo que venha a ser
disponibilizado gratuitamente a quem se interessasse. Mas isto aconteceu, com o shareware,
apache na década de 90, e a disseminação do software livre. Não se tem notícia de alguém que
haja deixado de lucrar com esta inovação, a despeito de absurdamente contrária aos princípios
básicos de mercado.
O segundo exemplo é o da China, país que, maximizando sua adaptação às
contingências da hipermodernidade, aplicou as regras deste decálogo aventado por
FRIEDMAN, muito especialmente o offshoring, e está prestes a consolidar sua posição de
segunda economia do mundo. “Primeiro, tínhamos medo do lobo, depois começamos a querer
dançar com o lobo, e agora queremos ser o lobo”19.
1. A hipermodernidade e o pensamento de Beck e Luhmann
Até por intuição, quando não seja pelos números, é perceptível que um mundo mais
amplo, mais veloz, mais múltiplo na oferta de opções e com participação de muito mais gente
5
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é também um universo em que os riscos se ampliam em escala exponencial. E a tecnologia
não nos fornece garantias a este respeito, até porque, no dizer de TENNER20, cada nova
tecnologia, ainda quando elimine os problemas, riscos e inconveniências que fizeram com que
ela fosse cogitada e implantada, cria os seus próprios. Uma idéia corrente que gozou de
prestígio era a de que os perigos, embora existissem, seriam cada vez mais formalmente
previsíveis e controláveis, ante o avanço da ciência e da tecnologia. A realidade demonstrou
que isto era ilusório e, ademais, tinha um custo. É que o horizonte do futuro se retrai e sua
prospectiva se desloca do âmbito do perigo para o âmbito do risco. Paradoxalmente, quanto
mais a sociedade se expande (mais se desenvolvem a ciência, a tecnologia, a medicina, a
política, mais se amplia a comunicação interpessoal e coletiva e mais se alteram os próprios
usos e costumes inseridos no cotidiano social) mais cresce a margem de riscos e a emergência
de danos, em escala imprevisível. Portanto, o risco passou a se fazer integrante irreversível do
próprio modo de ser da sociedade contemporânea.
Essa mutação da sociedade industrial, por outro lado, não é produto de revoluções, de
crises ou da irrupção histórica de classes sociais desfavorecidas, mas, sim, da vitória da
modernização ocidental, adverte BECK21. No seu cerne, de outra parte, está embutido — no
que poderia até ser considerado uma ironia — um novo risco, que é o da autodestruição ou o
travamento da sociedade industrial, provocada pela radicalização da modernidade, “que vai
invadir as premissas e os contornos da sociedade industrial e abrir caminhos para outra
modernidade”22, e que pode esbarrar num non sequitur e mesmo conduzir à destruição deste
tipo de sociedade emergente, caso ela não absorva e dê solução a estes novos desafios.
Para que a sociedade de riscos resultante desta modernização, em todo caso, não
represente uma aventura niilista e dela acabe por não derivar um solapamento das bases da
sociedade industrial que a ensejou, tal como formulada e constituída nos Séculos XIX e XX, é
que se impõe o que BECK denomina de modernização reflexiva23, ou seja, a
indispensabilidade de que as conseqüências desta atual sociedade de riscos sejam enfrentadas
sem recorrer-se aos padrões institucionais da velha sociedade industrial. Em outras palavras,
isto implica que a velha ordem, com seu séqüito de teorias, instituições e práticas, não têm
como dar resposta e solução aos desafios da era de riscos. Serão necessários uma nova ordem
política, um outro sistema judicial, novas bases de formação de organismos de interesse e
novos mecanismos de interação social24.
Há aqui uma confirmação das previsões de BERMAN, ao se valer da expressão de
MARX e ENGELS de que tudo que é sólido desmancha no ar: no lugar da segurança e da
previsibilidade, da coesão social fundada na moral cristã-medieval, dos espaços territoriais
bem definidos, de uma compreensão estática e perene do tempo, da força dos sentimentos e
dos vínculos pessoais etc., a modernidade se instaura impondo a insegurança das incertezas, a
crise dos parâmetros, a perplexidade da contradição, a desarmonia. Como destacou este
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autor25, o homem moderno vive sob o “redemoinho de permanente mudança e renovação, de
luta e contradição, de ambigüidade e angústia”.
As perplexidades identificadas por BECK são retomadas e ampliadas por LUHMAN,
em bases ainda mais pessimistas. Como, numa sociedade moderna, todos os sistemas operam
por si próprios, criando cada qual os elementos de sua própria produção, isto é, sendo ele
autopoiético, não há nada superior ou, especialmente, contingente na sociedade capaz de
regular os subsistemas sociais. Disto resulta que a sociedade de riscos é, como qualquer outra
sociedade moderna, uma sociedade, funcionalmente, diferenciada em que cada subsistema
opera de acordo com seu código peculiar e particular, não podendo saber e nem tendo como
prever ou antecipar as conseqüências de seu operar em seu ambiente. Não é mais possível
planejar completamente o futuro, pois é implausível saber, previamente, quais serão todos os
resultados e eventuais implicações de uma decisão tomada no presente, ou seja, em uma
sociedade hipercomplexa, como a atual, impera uma série incalculável de alternativas, sendo
o futuro sempre incognoscível em todas as suas variantes, apesar de todos os esforços de
planejamento. A realidade curva-se, aqui, ao império da Teoria do Caos e se sujeita à
causalidade caótica do “efeito borboleta” de LORENZ, já que a imprevisibilidade predomina,
sendo esta a única certeza que temos no presente, revelando a existência, a cada instante, não
de um futuro, mas de plúrimos, incertos e incalculáveis futuros possíveis.
Complementando tais conceitos em LUHMANN, DE GIORGI conclui que a realidade
moderna ainda é mais aterradora em tais efeitos. Assim, como a Teoria da Relatividade forçou
os cientistas do Século XX a trabalharem, forçosamente, com a noção de um universo em
expansão, por mais que esta idéia os chocasse ou desagradasse, a detecção deste caráter de
autopoiese e de absoluta imprevisibilidade da sociedade moderna impõe uma conclusão
estarrecedora: a razão não tem papel a desempenhar na composição de qualquer futuro26. A
não ser, evidentemente, que se possa desconstruir a noção de razão e racionalidade, fixando-a
em novas bases, assim como Einstein, para poder formular a sua Teoria da Relatividade, foi
levado a trabalhar com um conceito, totalmente, diverso de tempo.
2. A moldura do direito numa sociedade de riscos
Nessa esteira de raciocínio, não é improvável que o Direito, ao trabalhar com a pósmodernidade, se veja forçado a pelo menos tentar reconceituar a racionalidade neste sentido
(um pacta sunt servanda pós moderno?) para, com base nesta reconceituação, regular as
relações humanas e poder de algum modo assegurar uma “nova” segurança jurídica
Da análise dos textos de BECK, DE GIORGI e LUHMANN, para o que já se procurou
chamar a atenção, instaura-se, em relação à necessidade de alteração paradigmática do Direito
como fator de controle da modernidade de riscos, um quadro de severo atordoamento. Pelo
senso comum, a seara jurídica só pode existir promovendo reverência à lógica e à razão e,
mais, qualquer alteração em sua base paradigmática não pode deixar de levar em consideração
este seu traço imanente, zweckrational. Aberra ao pensamento a idéia de um Direito caótico.
Levando-se isto em consideração, aparece uma contradictio: ou bem a sociedade de riscos é
totalmente infensa à razão e à racionalidade, mínimas que sejam, e assim não seria
juridicizável — pelo que então não teria qualquer sentido o Direito buscar alterar seus
paradigmas (qualquer que viesse a ser o novo paradigma, ele seria inútil e inócuo) — ou bem
esta mesma sociedade de riscos não seria tão avessa à racionalidade, porquanto em alguma
escala admitiria regulação pelo jurídico e a solução estaria na elaboração de novo paradigma
25
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jurídico, ainda que preservando o antigo instrumental. O paradigma mudaria, mas as bases
racionais, não. A regulação seria obtida, não de forma perfeita e abrangente, mas daria
solução à maioria dos casos, ainda que deficientemente.
Essa situação, por paradoxal que seja, não é estranha à própria ciência dura, a física,
que a solucionou criando dois planos, o da macrofísica, ou plano físico comum,
satisfatoriamente trabalhável com aplicação dos princípios da física newtoniana, e o da
microfísica, que estuda o comportamento individual ou médio de moléculas, átomos e
partículas elementares, à qual são inaplicáveis os princípios newtonianos, trabalho feito com a
utilização de outros princípios, substancialmente diversos, os da física einsteiniana e
heisenberguiana. Como no exemplo de antítese que se deu (a convivência de “Lexus” e da
“oliveira”), pode-se assim cogitar de se lançar mão, simultânea e paralelamente, de um
macrodireito (que regularia as relações de um mundo tradicional, empregando as bases
racionais e lógicas clássicas) e de um microdireito (que cuidaria das relações do mundo da
hipermodernidade, se necessário, se valendo de novos paradigmas racionais).
Ora, a estrutura clássica do Direito cada vez mais se descobre — a ter que se valer dos
métodos e recursos habituais — incapaz de fornecer respostas a desafios políticos,
econômicos, sociais e jurídicos modernos e que estão fora da questão dos riscos. Exemplos
suficientes disto são o colapso do Estado-nação e da noção clássica de soberania, a
globalização da cultura e da economia, a transnacionalidade crescente e a irrelevância cada
vez maior do espaço físico, por força da explosão tecnológica dos meios de comunicação.
Quando a isto se junta então a realidade dos riscos, sem maiores dificuldades se concluirá
quanto à total obsolescência do Direito tradicional para cuidar da vida social moderna e seus
desdobramentos.
O simples fato de que o mundo se transformou numa aldeia global impõe a noção de
que um sistema jurídico nacional e autônomo está a se tornar cada vez mais ineficaz, sendo
disfuncional (na melhor das hipóteses) ou, então, uma ficção (na pior delas). Esforços
pontuais para superação desta defasagem têm sido feitos, mas têm sido inúteis ou então
apenas paliativos, porquanto a questão, como já se cuidou anteriormente, é de sistema. As
ordens jurídicas e institucionais nacionais têm sido alteradas para se ajustar às exigências de
uma ordem supranacional e assegurar, no plano fático, o funcionamento efetivo de uma
economia globalizada; todavia, já se tornou evidente que este ajuste só será efetivamente
funcional se for promovido em escala ampla e de modo a abranger todo o sistema. Neste
contexto, em que a possibilidade de impor comandos mediante coerção escapa do controle
dos Estados nacionais, e se assiste à inevitabilidade do processo de globalização da economia
na formação dos blocos regionais, tem cada vez mais aparecido um apelo à reconstrução do
Direito com base no chamado direito natural ou o direito pressuposto, no dizer de GRAU e à
composição privada de interesses27.
Por sinal, este autor aventa que, na composição dos conflitos típicos da sociedade pósmoderna, cada vez mais o Direito terá que pôr de lado a atuação estatal para favorecer
mecanismos de maior flexibilidade, e, nestes, deverá conferir especial ênfase à negociação.
Esta nova realidade jurídica pode vir a ser construída com amparo em considerações que
presidiram a criação de novas regras de praxe comercial e de alteração de paradigmas quando
do advento do Estado Moderno. Esta circunstância é divisada por GRAU, quando ele, citando
Wieacker e Barcelona28 observa que a análise histórica conduz à verificação de que a cada
modo de produção pertence um direito próprio e específico, e disto decorre29 que cada direito,
em cada modo de produção puro, é expressão de um direito pressuposto e é um nível
27
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particular no tipo de articulação e de relações entre as instâncias da estrutura social que
caracterizam este mesmo modo de produção puro. Extrai-se disto que o direito das relações de
risco, por representar um outro tipo de produção, reclama um novo e específico tipo de
direito.
Nesse aspecto, é interessantíssima a lição de Galgano30, quando comenta o ius
mercatorum, chamando a atenção para o fato de que este, “antes de referir a uma parte do
direito, é expressão que significa um modo particular de usar o direito: chama-se ius
mercatorum, porque é criado pela classe mercantil e não porque regule a atividade dos
mercadores. Esta criação responde à necessidade de substituir-se o direito romano, voltado à
conservação, por um novo direito, que propiciasse a acumulação de riqueza, ao mesmo tempo
permitindo que a estabilidade das relações jurídicas, que aquele preservava, fosse
transformada em mutabilidade”. Acrescenta GRAU que esta mudança de paradigma
comercial (acumulação de riqueza) conduziu ao surgimento do princípio da liberdade das
formas jurídicas, em oposição ao rigorismo formal do direito romano, e este novo direito se
tornou, assim, expressão da prevalência das razões do comércio sobre as razões da
propriedade31. Sem dificuldade se percebe que o momento atual exige o mesmo tipo de
raciocínio jurídico, a fim de que o direito positivista possa incorporar o pós-moderno.
3. Em busca de um novo modelo de juridicidade
Uma ruptura de paradigma se impõe sempre que o tradicional se revele, mesmo
quando não inteiramente incapaz de propiciar soluções adequadas àquelas situações em que
pouco antes suas fórmulas funcionavam satisfatoriamente, pelo menos cada vez mais
deficiente para proporcioná-las. Assim, situando-nos na área do Direito, vale lembrar que no
campo contratual a fórmula do pacta sunt servanda atendeu às necessidades do Estado liberal
clássico e aos interesses da classe, então, dominante, a burguesia, até o fim do Século XIX; a
partir daí, todavia, teve que ir, gradativamente, cedendo terreno a novas realidades de
convivência — para se ficar apenas em dois exemplos conspícuos, o princípio foi sendo,
gradativamente, mitigado e, por fim, deixou de viger nas relações de trabalho e,
posteriormente, nas de consumo, a partir da constatação de que em cada uma delas um dos
respectivos pólos contraentes (o trabalhador e o consumidor) era irrefragavelmente
hipossuficiente na confrontação com o que a ele se opunha (o empregador e o fornecedor).
Uma igualdade jurídica, para ser efetiva e justa, precisaria ser substantiva, e não apenas
formal. Igualdade formal entre desiguais substantivos, foi a conclusão inexorável, acaba
sendo desigualdade.
Ora, na área dos riscos, tendo-se em vista a dinâmica da sociedade de nossos dias, está
a ocorrer fenômeno similar. O ser humano não existe mais como ser isolado e auto-suficiente;
num mundo de produção de massa, consumo de massa, comunicação de massa, contratos de
massa, evidencia-se, cada vez mais, um nível de interdependência entre os homens, as
associações e as sociedades como jamais existiu antes. Diante do risco, pode-se dizer, todos
somos hipossuficientes. Paralelamente a isto, é empiricamente constatável a capacidade cada
vez mais efetiva de organizações privadas atingirem, com impositividade igual ou superior à
que é específica dos organismos estatais, um universo ponderável de sujeitos individuais ou
coletivos absolutamente impotentes para lhes oferecer resistência eficaz. Para além de
qualquer dúvida, não se trata, mera e simploriamente, de procurar favorecer trabalhadores e
consumidores como supostos “desfavorecidos” e tratá-los com um viés privilegiado. O risco
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torna todos os envolvidos hipossuficientes e desfavorecidos, uma vez que toda a comunidade,
qualquer que seja o lado que ocupe na equação, sujeita-se a danos provocados pelo sistema.
4. Como indenizar sem culpa?
Ora, o risco interessa ao Direito, dentre outros aspectos, porque este objetiva
enquadrar e regulamentar tudo o que repercuta nas relações humanas e sociais e, também,
porque a vida social reclama, com sofreguidão até, segurança jurídica na vida social, o que
ordinariamente sempre foi função do Direito aplicado por tribunais num Estado soberano.
Ocorre que a irrupção do risco colocou em xeque este arcabouço institucional. Num universo
flexível e mutável, em contraposição ao mundo do ontem, bem mais rígido e imobilista, o
horizonte de percepção da sociedade é caracterizado por uma crescente possibilidade de
decisão. Uma vez que se entenda "perigo" como a probabilidade de um evento futuro danoso,
resultante do que pode ser imputado a algo externo, colocado fora do poder de opção do
agente, passa a ser possível falar-se de "risco" quando um dano, qualquer que seja, for
passível de ser entendido como conseqüência de uma decisão, cujos efeitos sejam
imprevisíveis, podendo conduzir teoricamente a qualquer horizonte de eventos. Em tais
condições, a sociedade contemporânea se caracteriza, acentuadamente, como um sistema onde
o perigo pode até mesmo diminuir, mas o risco só faz aumentar. Parafraseando o brocardo
kardecista, o plantio é livre, mas a colheita será obrigatória.
No caso específico do risco, o primeiro sintoma da necessidade de mudança se deu no
campo da responsabilidade civil, a partir do momento em que as soluções clássicas deixaram
de funcionar. Até há pouco, esta responsabilidade, em raciocínio e formulação símiles ao da
aplicação do pacta sunt servanda no campo dos contratos tradicionais, respondia — de forma
positivista — ao imperativo da causalidade e da culpa individual, operando apenas partir de
um comportamento sobre o qual o agente responsável pelo dano, livremente, dispusesse de
algum poder de opção e agisse, plenamente, consciente das implicações de sua decisão. À
semelhança do crime no Direito Penal, o dano (e a obrigação de repará-lo) somente poderia
ser imputável ao agente que tivesse a potencial consciência das implicações de sua conduta e
a capacidade de determinar-se de acordo com este entendimento, e o delito não poderia passar
da pessoa do criminoso.
Afinal, o sentido convencional de reparação de um dano está peado a uma ação ilícita,
e nestes casos o Direito convencional costuma atuar muito satisfatoriamente. Os problemas,
numa sociedade moderna, surgem quando se trata de danos decorrentes, ao revés, de condutas
lícitas. É inegável que a uma visão tradicionalista do Direito e à razão definida por parâmetros
clássicos repugna esta idéia de responsabilidade sem culpa, e, mais, a idéia de que alguém
possa vir a responder por danos provocados por atividades consideradas lícitas. Por sinal, é
precisamente por conta disso que a regulação da sociedade contemporânea pelo Direito
reclama, ou, melhor dizendo, impõe, uma ruptura de paradigma. Se necessário, na linha
recortada por BECK e LUHMANN, como já se indicou, procurando, se necessário, definir
novas dimensões conceituais de lógica, razão e racionalidade, fazendo emergir e aplicando
alguma forma de pós-racionalidade.
Nas sociedades modernas, por imposição do modelo adotado, existe sem-número de
atividades cuja licitude é clara e inquestionável, e foram admitidas em proveito —
teoricamente — de todos, conseqüentemente, em benefício do interesse comum e da
convivência social, em que pese seu componente de risco. Ocorre que, independentemente
desta licitude e à margem de qualquer tentativa de previsão e de controle, estas atividades
podem provocar, e com certeza provocam, danos. Pelas regras jurídicas tradicionais, os danos
eventualmente provocados por tais atividades lícitas não teriam como ser ressarcidos ou
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indenizados, uma vez que elas guardavam perfeita conformidade com o Direito, e os ônus
deles decorrentes teriam que ser suportados pelas vítimas.
Esse enfoque não tem como subsistir numa sociedade de riscos. O mundo não é mais
guiado por decisões individualmente identificáveis e imputáveis; os decisores não têm como
avaliar a extensão de suas decisões, que não são previsíveis nem passíveis de circunscrição; a
noção de culpa e de ilícito se torna fluida, porque o dano pode sobrevir mesmo em atividades
lícitas e, em muitos dos casos, a própria vítima é também beneficiária, direta ou indireta (e,
assim, interessada no processo), daquilo que lhe ocasionou este dano. O risco, tal como
presentemente se encontra inserido em nosso cotidiano, se confunde com o próprio modelo de
sociedade adotado, está umbilicalmente a ele ligado. Trata-se de um sistema que se situa fora
de nossas forças para recusá-lo ou desertá-lo, por não termos mais como romper com seus
ditames e sobreviver à margem dele. Sobrevindo dano, o que realmente importa não é
definição de responsabilidades, mesmo porque isto seria desprovido de sentido. Aquilo de que
se deve cuidar, por ser o que interessa aos indivíduos e à própria sociedade, é a reparação do
dano, independentemente da investigação de quem tenha sido seu causador e de sua eventual
culpabilidade, dado que é a própria atividade produtiva do capitalismo avançado, necessária,
lícita e irrecusável, utilizando a tecnologia disponível, que força decisões que,
inelutavelmente, produzem danos. Esta reparação desaparta-se da noção de culpa e passa a
estar vinculada tão-somente ao mero nexo causal entre o evento e o resultado danoso. Deve
ser imputada ao beneficiário da atividade que produziu o dano, que deve suportar a perda
patrimonial correspondente, ainda quando seja nenhum ou quase nenhum seu poder de influir
sobre os acontecimentos. Ironicamente, este beneficiário da atividade que gerou o dano é,
tanto quanto a própria vítima, peça de uma mesma engrenagem, num novo contexto de
realidade moderna que opera segundo uma lógica impiedosa. Para esta realidade nova as
respostas antigas se mostram ou iníquas ou inócuas e para cuidar delas é que o Direito tem
que ser revisitado e revisto.
5. Fórmulas de composição de danos. O negócio jurídico
Sendo impossível evitar o risco e diante da evidência de que tentar solucioná-lo pelos
modelos arcaicos do positivismo típico do Estado liberal é tarefa antecipadamente condenada
ao fracasso, os participantes do Estado contemporâneo clamam por novos modelos e institutos
que equacionem esta problemática. Tal engenharia é, sumamente, difícil, pois implica tentar
evitar o inevitável (assegurar-se risco zero em qualquer decisão) e harmonizar interesses em
princípio inconciliáveis, v.g., fazer com que todos os que experimentem um dano decorrente
de quaisquer ações próprias do modelo de sociedade vigente sejam ampla e satisfatoriamente
indenizados (segurança da recomposição do dano) e, ao mesmo tempo, impedir que esta
reparação inviabilize não só a continuidade daquela atividade que produziu o dano como,
também, a de quaisquer outras atividades correlatas (segurança da continuidade da atividade).
Uma coisa é certa e fora de discussão: trata-se de um equilíbrio instável, onde é impossível a
cada pólo da relação pretender o atendimento total de suas pretensões e que deve se sujeitar,
forçosamente, a alguma forma de composição negocial ou arbitrada.
Como agir, diante de tal estado das coisas? Pode-se recorrer ao brocardo do poeta
andaluz Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. As
possibilidades e sugestões são muitas, todas têm que passar pelo crivo da empiria com relação
à sua funcionalidade e à possibilidade de serem chanceladas pelo Direito. A primeira das
vertentes passa pela securitização privada dos riscos e não é, aliás, por outra razão que se deu
um exponencial incremento do ramo de seguros na atualidade. Esta solução está,
perfeitamente, ajustada à tradição jurídica, mas tem o grave inconveniente de interferir
perversamente na própria mecânica do sistema que deve regular, por ser expediente que
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amplia custos, os quais, por sua vez, inevitavelmente, conduzem a aumento no preço final de
bens e serviços. Nesta mesma vertente, há quem defenda a instituição de assunção do risco
pelo próprio Estado, fórmula que esbarra num óbice, praticamente, intransponível, a escassez
de recursos. Para aqueles defensores de mudanças mais drásticas no paradigma, as principais
idéias passam pela definição e implementação de mecanismos de solidariedade grupal e de
solidariedade social. Pelo primeiro, cada ramo de atividades afins deveria instituir um sistema
interno de resseguro para atender às reparações de danos decorrentes das atividade do grupo.
Pelo segundo, ainda mais radical, o Estado assumiria as exações necessárias ao financiamento
das garantias da segurança social, naquilo que HABERMAS comenta como uma nova
dimensão estatal, a do Estado de Segurança (Sicherheitsstaat), fundado no princípio da
solidariedade.
Cabe, ainda, indagar se pode vir a existir um Direito pós-moderno, um Direito que,
minimamente que seja, enquadre o inenquadrável e se arrisque a calcular o improvável. Não
há resposta, mas especulações. Lembra GRAU, em atenção a este tipo de especulação, que o
Direito não atua apenas mediante leis (aquilo que ele denomina de direito posto, ou seja,
estabelecido pelo Estado, isto é, mediante normas escritas de emanação estatal). Antecedendo
as leis, e mesmo convivendo e interagindo com elas, existem valores e princípios, os
primeiros, finalísticos, orientando teleologicamente os segundos, deontológicos32 (o que ele
chama de direito pressuposto). De todo modo, o ponto que deseja ele enfatizar é que, no
interesse do grupo social envolvido, a própria sociedade pode manifestar vontades concretas
que, embora não constituindo leis, representam Direito33. Sugere-se, portanto, que a pósmodernidade possa buscar haurir em diferente fonte o fundamento do metadireito ou do
“direito reformado” que se pretende implementar.
Conveniente será atentar para o fato de que, pós-moderna ou não, a sociedade
contemporânea experimenta um incremento de participação no sentido de consolidar
cidadania. Esta persecução do ideal de cidadania, por sua vez, inevitavelmente, interferirá na
ruptura do paradigma jurídico que se busca para a superação das perplexidades da sociedade
globalizada e de riscos. Na contemporaneidade, o Direito está se vendo compelido a
abandonar a rigidez da norma pautada pela vontade estatal, a regular os fatos e as situações da
vida de modo diferente como o fazia a tradição jurídica liberal-positivista. Neste sentido, têm
aparecido, modernamente, em autêntica pletora, novas propostas de comportamento, atitude e
reflexão na seara do Direito, todas com o propósito de eliminar ou restringir desigualdades na
sua aplicação, tanto no campo substantivo quanto no instrumental, com o propósito último de
torná-lo mais transparente e menos formal e servil a tecnicalidades, melhor compatibilizado
com os ideais de Justiça que devem eticamente inspirá-lo e que lhe possam conferir maior
aptidão para trabalhar com o incerto e o imprevisível tão comuns e peculiares à pósmodernidade.
É por sinal em tal contexto de retomada do Direito Natural que GRAU comparece
com a idéia de que, para além das regulações rígidas da legislação escrita gerada e imposta
pelo Estado, o Direito pode vir a se realizar mediante outras fórmulas, dentre as quais o
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negócio jurídico. Este vem a ser, define, fazendo remissão a AZEVEDO34, “um modo de
comportamento humano, uma forma (jurídica) de os homens se relacionarem; não há
sociedade sem negócio jurídico - o negócio jurídico é um fato social, no sentido preciso de
"criação coletiva"35. Transportando tais idéias para um plano de sociedade pós-moderna, é
admissível que esta instrumentalização possa vir a ser utilizada como forma de revisão
paradigmática do Direito, pois, ao contrário do Direito positivo clássico, que busca
fundamento na autonomia da vontade individualista, o negócio jurídico busca fixá-lo na
autonomia da vontade socialmente concebida. O negócio jurídico, portanto, contém uma
juridicidade que o torna norma de direito pressuposto, “juridicidade que se manifesta no plano
do direito pressuposto, anteriormente à institucionalização de um direito posto”36. Para
AZEVEDO, o negócio jurídico pode mesmo, em sendo o caso, derrogar normas de direito
comum37.

Conclusões
Não é mais passível de discussão que nosso mundo mudou, e, de conseqüência, as
relações políticas, sociais, culturais e jurídicas também se alteraram. Assim como, nos
Séculos XVII e XVIII, a irrupção da idéia de liberdade pessoal, política e econômica gerou
uma revolução contra a opressão de reis e nobres, conduzindo ao Estado liberal,
modernamente a tomada de consciência de que os avanços científicos e tecnológicos e a
globalização dos interesses de pessoas e coletividades não podem ser convenientemente
enfrentados com os instrumentais tradicionais do Estado está já preconizando uma nova
revolução. Que passa por uma completa remodelação da forma de atuação do papel do Estado
e do próprio Direito no enfrentamento destes novos desafios.
Vem neste sentido à lição de MORAND-DEVILLER38:
“Coroados em sua legitimidade de eleitos da Nação ou da
coletividade territorial, os governantes e a administração que lhes dá
apoio rejeitaram, durante muito tempo, qualquer veleidade, ainda que
modesta, da democracia semi-direta. Mas o progresso das
comunicações e da midiatização, a expansão dos direitos
fundamentais e a ânsia de liberdade individual terminaram por impor
novos modos de relacionamento entre os cidadãos e o Poder Público.
A
famosa
trilogia
informação-concertamento-participação
transformou-se em cidadela, conquistando, apesar de tudo, a própria
democracia representativa”.

Na moderna sociedade de riscos, participar implica a disponibilidade ampla de
informação atual e precisa, que irá ser a base de qualquer concordância e adesão ou, ainda, de
34
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possível reação. O binômio informação-reação torna-se, portanto, o cerne do chamado
contraditório, cuja marca está na colaboração dos interessados na formação da decisão tanto
do agente público quanto dos decisores particulares. A presença do contraditório, com seu
caráter dialético, onde se alternem em condições de igualdade as atividades dos interessados,
é que qualifica o procedimento como processo. O novo mundo formado em torno desta
recente e irrecusável realidade, ou seja, a noção da existência concreta de uma sociedade de
riscos, que nos afeta a todos, individual e coletivamente, e que diz profundamente como os
direitos fundamentais, inelutavelmente, levarão a uma nova concepção paradigmática do
Direito.
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CAPÍTULO 12 SEGREDO DE NEGÓCIO VERSUS RISCO DE ALERTA
Caroline Fernandes do Vale1
As catástrofes dos últimos trinta anos (Chernobyl, intoxicação por amianto, vaca
louca, sangue contaminado, dioxinas, entre muitos outros) são conseqüências dos riscos
produzidos pela sociedade industrial que se concretizaram na sociedade atual. Autores como
Beck e Luhmann2 classificam a sociedade moderna como uma sociedade de riscos. Nesta
concepção, a divisão tradicional da sociedade de classes não seria mais suficiente para
descrever a sociedade hodierna. O conceito de pós-modernidade, inspirado na sociedade
moderna, da mesma forma, não refletiria a realidade atual, na qual os seres humanos estariam
expostos à riscos, independentemente da classe social em que se encontram.
Esse novo cenário é marcado por uma nova forma de modernização, dita reflexiva3, o
que significa dizer que a modernização ocidental criou a possibilidade de uma (auto)
destruição de toda sociedade industrial. Acredita-se que ocorrerá uma mudança brusca e, por
isso, todos os segmentos ganharão novos contornos. A modernização reflexiva impõe um alto
nível de instrução dos seus atores sociais. Portanto, as classes sociais serão determinadas não
mais pelo acesso ao capital produtivo ou às estruturas da produção, mas pelo acesso as
estruturas de informação e comunicação4,5. Assim, a informação é para a sociedade dos riscos
o que o alimento era para a sociedade de classes. Uma gestão democrática de riscos apenas
pode ser exercida com o maior acesso à informação sobre os riscos inerentes às novas
tecnologias.
Frente à proliferação dos riscos a alternativa é dar informação aos indivíduos, para que
eles tenham conhecimento da dimensão dos sintomas e dos efeitos colaterais6 que existem no
meio em que estão inseridos. A importância da informação na sociedade atual faz com que
alguns doutrinadores digam que estamos vivendo na sociedade da informação7. Nesta
sociedade os cidadãos passariam a dispor de mais e melhores meios de expressão criação,
participação e interação,8 uma vez que, a informação tem valor econômico e deter informação
numa sociedade moderna significa ter poder.
A importância da informação na era dos riscos se mostra essencial. O controle de
dados sobre possíveis riscos pode possibilitar alerta-los e, logo, evita-los. No entanto, o que se
nota do ordenamento jurídico é que as normas existentes servem mais para proteger a
confidencialidade da informação do que para tornar possível o alerta à sociedade. Este direito
de alerta, já reconhecido em determinados países, ainda é praticamente inexistente no Brasil.
Assim, para analisar o tema, faremos uma breve incursão sobre os dispositivos de proteção da
informação no Brasil para, em seguida, nos debruçarmos sobre os possíveis instrumentos de
proteção da sociedade.
1
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1. Informação e segredo de negócio
A informação pode ser entendida como “a faculdade assegurada ao indivíduo de ser
informado e de informar à sociedade o que for relevante para a sua personalidade9”. Isto
significa que todas as questões de interesse público, como questões envolvendo o meio
ambiente e de ordem sanitária, devam ser divulgadas sem restrições. No entanto, a realidade
é que o acesso à informação sofre obstáculos criados pelos próprios atores sociais, ou seja,
apesar de ser um direito garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, o legislador criou
institutos, tais como o segredo de negócio e o sigilo profissional, que impedem este amplo
acesso ao direito de ser informado.
Assim, se um funcionário de uma empresa souber que um determinado produto causa
impactos significativos sobre a saúde humana ou sobre o meio ambiente, o direito impede que
ele alerte a sociedade sobre os riscos envolvidos. Isto ocorre devido a proteção jurídica dada a
estas informações, que por sua vez, estão protegidas pelo segredo de negócio que impedem a
sua divulgação pela obrigação de sigilo profissional que o funcionário tem com a empresa.
O segredo de negócio pode ser entendido como conjunto de métodos ou fórmulas
empregados na fabricação de produtos, assim como particularidades de produção, uso de
máquinas e ferramentas e manipulação de substâncias de certa procedência, em determinadas
porções10. Assim, percebe-se que o próprio conceito de segredo de negócio, engloba todas as
etapas de produção e as suas particularidades não deixando qualquer espaço para a divulgação
de informações de interesse público, só protegendo o interesse comercial.
Para coibir a divulgação de informações sigilosas pelos funcionários, foi criado o
sigilo profissional. Este se funda no conhecimento de informações, em razão do cargo ou
função, ocupado no estabelecimento, em que os mesmos se realizaram, e que sua divulgação
implica em danos ou prejuízos a outrem11.
Porém, diante de tantas crises sanitárias, alimentares e ambientais nasceu o risco de
alerta. A idéia é reunir todos os que têm conhecimento de uma ameaça de perigo a alertar, a
chamar a atenção do público e das instituições privadas e, conseqüentemente, restringir à
confidencialidade das relações de trabalho e aumentar o acesso à informação aos indivíduos.
2. O direito de alerta
A alerta já era encontrada em alguns dispositivos ora como dever, quando impõe ao
médico, por exemplo, a obrigação de notificar todos os casos e suspeitas de pacientes
portadores de doenças infecto contagiosas, contrariando assim o sigilo profissional. Ora,
quando ligado à existência de um perigo individual12, por exemplo, quando o empregado não
recebe os aparelhos adequados para a realização do seu trabalho com segurança.
Hoje já se fala de outra alerta. Uma alerta ligada a um direito reconhecido aos
indivíduos de levar a público a existência de perigos coletivos que ameaçam a saúde pública
ou o meio ambiente13. Para este tipo de alerta não é necessário a prova científica da
prejudicialidade de um produto ou atividade, bastando somente a dúvida. Isto para evitar que
o período de dúvida agrave os prejuízos. Já que entre o momento em que os primeiros índices
de risco foram localizados até o momento em que o risco foi reconhecido, muito tempo se
passou. Se neste período intermediário alguém, que tivesse conhecimento da existência destes

9

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 431.
MAGALHÃES, Kátia Braga de. Revista EMERJ, vol.3, n.12, p..75, 2000.
11
SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 737.
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Noiville, Christine. Por um proteção do lançador de alerta, neste livro.
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índices de riscos, comunicasse, assinalasse publicamente, as conseqüências talvez fossem
reduzidas.
O direito de alerta está assegurado no direito à liberdade de expressão. Este direito tem
caráter fundamental, no entanto não é absoluto. Por não ser absoluto é que institutos como o
segredo de negócio e sigilo profissional limitam a liberdade de expressão dos empregados. A
liberdade de expressão inclui também a liberdade de opinião e de idéias. Deste modo,
teoricamente, cada um pode comunicar publicamente uma suspeita de risco mesmo, que
outros (cientistas, empregador, administração) prefiram calar se por prudência científica ou
econômica14.
3. A resistência do ordenamento nacional a democratizar a informação
O segredo de negócio, assim como o direito à informação e a liberdade de expressão,
ganha tratamento constitucional, por ser um desdobramento da garantia constitucional do
direito à intimidade. Além desta garantia constitucional, ainda há um vasto arcabouço legal,
no ordenamento brasileiro, que protege o segredo de negócio, incluído disposições em
acordos internacionais, na Consolidação das Leis Trabalhistas, na legislação ordinária (lei
9.279/96 ), no Código Civil e de Processo Civil e no Código Penal e de Processo Penal.
A divulgação do segredo é vedada em quaisquer circunstâncias se estendendo
inclusive à fase judicial. O artigo 207, do Código de Processo Penal determina a proibição de
depor “as pessoas que em razão de função, ministério, oficio ou profissão, devam guardar
segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho”. No
mesmo sentido o Código Civil também prevê no artigo 229, inciso I, a desobrigação das
pessoas de deporem sobre segredos obtidos em razão da profissão, além do Código de
Processo Civil tratar da mesma matéria no artigo 347.
A violação do segredo encontra punição expressa na lei penal e na trabalhista. Os
artigos penais impõem penas de detenção e pagamento de multas. Já a lei trabalhista considera
a divulgação de segredos falta grave e sujeita a demissão por justa causa (artigo 482, CLT).
Há, ainda, a responsabilização na esfera civil pelos danos produzidos ao detentor do
segredo que vem tratada, de maneira especial pela Lei da Propriedade Intelectual.
O artigo é taxativo ao dispor:
“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos
de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta
Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar
confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

Salienta-se por oportuno, que a sentença penal condenatória transitada em julgado é
titulo executivo na esfera civil (art. 583, do CPC) e a indenização terá como base o valor que
o detentor deixou de auferir (artigo 208, do CPC).
A violação de segredos por agentes públicos mereceu um artigo próprio no Código
Penal, o artigo 305. O artigo aborda a questão do sigilo funcional15, tipificando como
criminosa a conduta do funcionário público que em razão do seu cargo revela informações
14

Noiville, C., op. cit.
O segredo funcional ou de Estado se refere a obrigação que é imposta a todo funcionário público, a todo
agente do governo ou a qualquer outra pessoa de não divulgar e conservar o segredo, do qual teve ciência em
razão do cargo ou função sob pena de lhes serem aplicadas as sanções cometidas à inobservância deste dever
notadamente quando a divulgação deles seja prejudicial ao interesses do Estado e possa servir a interesses de
nações estrangeiras.
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sigilosas. Os casos de violação de segredos que envolvam a segurança nacional será aplicada
a Lei de Segurança Nacional e o agente público que infringir poderá ser punido com pena de
reclusão de dois a oito anos.
Analisando esses dispositivos, nota-se que não existe nenhuma ressalva às
informações revestidas de interesse público. A única preocupação do legislador foi dar ampla
proteção aos segredos. Assim, diante,de tantas determinações legais a liberdade de expressão
do empregado é engendrada e sua liberdade de alertar, dar conhecimento, avisar publicamente
à todos os possíveis riscos que estão correndo, se escoam frente à sua obrigação de manter
segredo.
4. Buscando soluções
A solução para esses conflitos é uma redistribuição dos poderes entre o Estado e os
indivíduos, ou seja, ambos devem participar ativamente na definição e na proposta de regras
de interesse geral. É necessário também, a adoção de uma forte política de proteção aos
“lançadores de alerta”, mas ao mesmo tempo prevenindo que a sociedade fique em alarme
permanente. Para isso, seria necessário conceber a alerta como uma liberdade fundamental,
restringindo-a a parapeitos processuais estritas que exigissem uma intervenção consistente do
Estado16.
Para a proteção aos lançadores de alerta, dever ser feita uma análise da extensão dos
sujeitos, do conteúdo dos dados divulgados e do tipo de represália suportada. Por exemplo, a
Austrália protege apenas o público civil. Já o Japão restringe seu campo de proteção ao
empregado, tanto o público como o privado, sem analisar as situações em que a informação
foi adquirida fora do estabelecimento de trabalho.
Em relação ao conteúdo dos dados divulgados, estes não podem ficar restritos aos
riscos provados, pois na maioria dos casos, o lançador de alerta denuncia simples suspeitas.
Há leis que protegem apenas a divulgação de atos defeituosos e outras que protegem as
denúncias de violações de normas jurídicas como por exemplo a lei australiana. Há também
determinação legal17 que protege os empregados que denunciam abusos graves entre os quais
qualquer ação, omissão ou condução de risco sério para a saúde pública, segurança pública e o
meio ambiente, como por exemplo a aplicada pela Nova Zelândia.
O direito de alerta deve também obedecer às cláusulas de confidencialidade impostas
ao lançador. No entanto, a Nova Zelândia inovou, mais uma vez, quando determinou que a
divulgação seja protegida “independentemente das proibições ou restrições que sejam
procedentes da lei, do contrato ou usos”. Então, a atitude correta é não aceitar disposições
abusivas de confidencialidade e na dúvida deve o Estado intervir e fazer a revelação destas
informações.
Dessa forma, percebe-se que o Estado é o principal ator que deve proteger o
empregado de represálias e abusos por partes do empregador, não somente do ato de
demissão, mas do boicote do mercado, da perseguição, da intimidação, ou de qualquer outra
forma de punição. Assim, o propósito do risco de alerta é assegurar aos indivíduos uma
proteção ampla, para que eles revelem os riscos produzidos pelas empresas onde trabalham
sem que isso interfira no seu campo profissional.
Ressalte-se que a revelação de informações sigilosas deve atender a dois requisitos, a
saber: o problema denunciado deve ser grave e sério e o lançador deve ter boa-fé na
divulgação. Pode-se dizer que o lançador tem boa fé quando acredita honestamente que a
divulgação atenderá o interesse público18. No entanto, o entendimento do que é grave, tem
16
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fundamento na racionalidade social19, ou seja, este critério muda conforme a percepção dos
atores sociais. Estes requisitos visam evitar denúncias caluniosas, que, eventualmente,
prejudiquem o empregador, bem como um estado de alerta permanente na sociedade.
Além disso, há divergência sobre a possibilidade do alerta ser anônimo. Alguns
aceitam esta possibilidade por entender que o medo de represálias desmotiva o empregado a
denunciar. Outros entendem que o anonimato reforça o risco de denúncias pouco sérias ou
falsas.
Contudo, essas não são as únicas dúvidas e divergências que surgem frente ao risco de
alerta. Ainda, não há um consenso sobre a quem deve ser feita a denúncia. Alguns acreditam,
que pelo fato da alerta seguir um circuito bem canalizado, deve ser primeiramente dirigida
internamente, ao destino do empregador. E posteriormente, se o procedimento interno não for
suficiente deve ser lançado no meio externo, ao destino dos meios de comunicação social.
Mas há divergências a este entendimento. A lei inglesa, por exemplo, entende que a
comunicação antecipada ao empregador pode provocar represálias ou a destruição das provas
de riscos.
Nesta discussão, ainda, surge uma outra questão: a quem caberia analisar a alerta?
Uma nova autoridade administrativa teria que ser criada? Bem ainda não há respostas para
tais questões,mas sabe-se que essa instituição não poderia estar ligada aos poderes políticos,
senão as decisões seriam imparciais. Talvez este papel devesse ser atribuído a um órgão
jurisdicional judicial especial, um "órgão jurisdicional da alerta" que centralizaria estes
últimos e disporia ao mesmo tempo dos meios de investigação e, se necessário, os poderes de
repressão.
Os Estados Unidos escolheram essa opção e criaram um organismo federal
independente de inquérito e contenção judicial, que tem a função de recolher e inquirir
queixas de indivíduos que sofreram represálias por ter divulgado informações20.
Por fim, após a comprovação cientifica dos riscos, qual atitude deve ser tomada?
Retirada do produto? Encerramento da fábrica? A retirada de medicamentos do mercado é
fato corriqueiro na sociedade moderna. No ano de 2004, o Vioxx, medicamento conhecido
para tratar artrite foi retirado por determinação do próprio fabricante, após apresentar riscos
de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral21, sem qualquer alarde dos indivíduos. Isto
significa que a retirada de produtos não, necessariamente, levam ao fechamento das fábricas.
O risco de alerta por ser uma inovação da sociedade, ainda, não possui todos os
mecanismos capazes de centralizar as alertas e o seu tratamento. A solução que se impõe, é a
publicação de normas criadas pelo legislador com o apoio do empregador e do empregado.
Com efeito, a crescente preocupação com os campos da saúde e do meio ambiente fez
com que os princípios democráticos do debate, da controvérsia, do contraditório, da
participação, se tornassem palavras soberanas no tratamento do risco de alerta. Assim é
preciso o reforço contínuo do direito à informação aos indivíduos sobre os riscos, para que
todos tenham conhecimento de que riscos estão expostos, para eventualmente escapar, para
exercerem o seu direito de escolha e decidirem por quais querem passar. A medida que se
19
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impõe no âmbito coletivo, para se ter acesso à informação, é repensar a proteção dada ao
segredo de negócio, criando restrições e punições àqueles que se recusarem a cumprir o dever
de informar.
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CAPÍTULO 13 ASPECTOS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
BRASILEIRO E DA GESTÃO DA SOCIEDADE DE
RISCO

Alessandra Marchioni1
INTRODUÇÃO
Esse artigo tem como objetivo demonstrar que o modelo histórico específico da
sociedade industrial vem sendo incorporado pelos Estados nacionais, independentemente de
seu grau de desenvolvimento. O paradigma científico-tecnológico há muito conserva sua
prioridade, vindo apenas a sofisticar-se quanto ao modo de apropriação e repercussão
socioambiental.
Considerado por muitos autores2 como um novo paradigma tecnoeconômico, passou a
incorporar a sua fórmula ideal o aumento no conteúdo de informação dos produtos, em
relação ao conteúdo energético e de materiais. Este paradigma associou-se a um novo
conjunto de tecnologias genéricas, como a microeletrônica e a informática, as modernas
biotecnologias e novos materiais, caracterizando uma verdadeira revolução científica e
tecnológica, conhecida como Terceira Revolução Industrial.
As repercussões desse processo são múltiplas: socioeconômicas, transformando os
estilos de vida e padrões de consumo, a ética e a cultura, o processo produtivo e a organização
do trabalho; geopolíticas, modificando o equilíbrio de forças e os termos de intercâmbio
internacional; ambientais, alterando padrões de consumo de energia e de recursos naturais. No
quadro de acirramento crescente da competição intercapitalista, o progresso técnico-científico
torna-se um instrumento fundamental na disputa por novos mercados3.
Especificamente no contexto do Estado brasileiro, ele vem consolidando-se a partir de
três eixos estruturantes, dos quais os dois últimos receberão especial ênfase neste trabalho: a)
político-jurídico, sob a égide da “ideologia da Constituição”4; b) econômico, por meio de
1

Doutoranda do Departamento de Pós-Graduação em Direito/UFSC, pesquisadora bolsista CNPq.
Entre outros Anthony Giddens, André Gorz e Urich Beck.
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ALBAGLI, S. Geopolítica da Biodiversidade Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), 1998.
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O avanço do processo de globalização fez com que se produzisse uma substituição da ideologia do
Constitucionalismo pela ideologia da Constituição. O Estado Moderno, como criação racional dos homens
fundamentada na vontade do povo, expressa-se na própria vontade do poder e tem na soberania sua última e
definitiva justificação. As constantes distinção e separação entre Direitos Fundamentais, Pacto Social e Ato
Constitucional, guardadas no carisma contratualista, viriam a ser rigorosamente substituídas pelos processos
constituintes, e a ideologia do constitucionalismo se transformaria na própria realidade constitucional. Foi a
partir deste estratagema jurídico-político que o Estado constitucional, ideal revolucionário burguês, tornou-se
noção universalmente aceita. O princípio político da soberania popular se transformaria em princípio jurídico da
supremacia constitucional. Daí sustentar-se, paradoxalmente, que poder soberano possa ser Direito, ou
Constituição e, com igual fulgor, dizer-se que o Estado Constitucional é também a ausência destes elementos.
Ora, se no melhor dos casos, a soberania está restrita à Constituição e se a competência do Estado só atua dentro
deste âmbito, é porque no Estado Constitucional admite-se um único sistema de poderes, constituídos e
submetidos ao seu inteiro controle. (GARCÍA, P. de V., Mundialización y derecho constitucional: la crisis del
principio democrático en el constitucionalismo actual In: Revista Estudios Políticos, Madrid, abr-jun/1988,
n°100, p. 36-37)
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programas desenvolvimentistas; c) socioambiental, sob a batuta da teoria da sociedade de
risco.
No que diz respeito ao eixo político-jurídico, os ideólogos da mundialização
econômica optaram por não combater o sistema de valores historicamente definido5
(materialidade constitucional6), mas paulatinamente introduziram uma série de desequilíbrios
funcionais e uma rede de instrumentos que vieram potencializar a usurpação do poder
soberano, até então garantido pelos princípios constitucionais, entre os quais o princípio da
prevalência do interesse público. Esta desarmonia, nada casual, passou a ser encarada como
um fatal e misterioso acontecimento do destino. Na era da ideologia da Constituição, a própria
Constituição converte-se em um instrumento legitimador de um mundo confuso, desordenado
e caótico manipulado ideologicamente pelos atores que interagem no mercado.
Nesse sentido, procurar-se-á evidenciar que as relações comerciais definem as
relações políticas, ou seja, restringem o desenvolvimento econômico e cultural aos parâmetros
exclusivamente econômicos. Neste contexto, demonstrar-se-á que grande parte do total dos
investimentos de fomento e de infra-estrutura geridos pelas políticas públicas nacionais tem
beneficiado agentes e setores específicos da economia, seguindo o critério de participação na
composição da pauta exportadora. Na prática, a grande parte dos investimentos públicos vem
subvencionando o interesse privado, em detrimento do interesse público. A desigualdade
social e a degradação ambiental resultante desta sociedade desenvolvida (ou em vias de
desenvolvimento) vêm sendo legitimadas por um aporte teórico, de natureza sociológicojurídica, que induz à conformação destes prejuízos, naturalizando-os e incorporando-os como
elementos de convivência social.
Para a abordagem desse tema, será utilizado o método indutivo-dedutivo, entendendose ser este o único método capaz de demonstrar a imbricada relação teoria/prática.
Assim, num primeiro momento serão apresentados alguns elementos e pressupostos da
cultura do desenvolvimento com origem na sociedade moderna. Em seguida, será analisada a
opção de desenvolvimento brasileiro e alguns de seus desdobramentos viabilizados por seus
programas de financiamento. Por fim, serão abordados alguns aspectos da teoria da sociedade
de risco associada à ação conformadora das próprias autoridades públicas nacionais.
1. Progresso e desenvolvimento: construindo a sociedade de risco

O contexto político-histórico e geográfico da sociedade contemporânea aparece
mediado por uma série de variáveis socioeconômicas, entre as quais se podem citar as
concepções de progresso e desenvolvimento. Estes fenômenos derivam, de um modo geral, da
crença científica moderna para a qual estes processos tendem à evolução, a uma espiral de
natureza infinita, em que os conhecimentos científicos seriam cumulativos: hoje se sabe mais
que qualquer geração precedente; não há limites para o progresso científico. Esta concepção
5

Na combinação entre vontades concreta e abstrata, respectivamente do governante e do governado, surge a
dimensão organizacional de controle a ser garantida constitucionalmente. Esta busca desesperada pela
legitimidade democrática no âmbito do controle institucional inverte a lógica da própria construção do Estado
Constitucional que seria a de outorgar certa racionalidade ao mundo político e social. (GARCÍA, P. de V.,
Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual In:
Revista Estudios Políticos, Madrid, abr-jun/1988, n° 100, p. 36-37)
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categorias e conceitos abertos e abstratos (justiça, liberdade, direitos humanos) sem a possibilidade de efetivação
concreta (ausência de descrição de conteúdo ou instrumento de eficácia, sujeita a futuras normalizações).
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científico-tecnológica reflete-se na lógica expansionista do sistema capitalista e na
conseqüente intensificação dos prejuízos ambientais7que são desconsiderados neste processo
como um entre outros elementos formadores da sociedade de risco.
Para Britto8, o Estado nacional está vivo e, mais que isso, revitalizado pelas
necessidades postas por uma economia cada vez mais global. Nestes termos, é importante
compreender que o Estado nacional representa a única instância capaz de conduzir o próprio
processo de globalização, por meio de suas decisões políticas. Como ressalta o autor, “não se
inventou qualquer substituto para o Estado nacional (no que diz respeito à) [...] produção de
identidades coletivas capazes de manter unidas às sociedades” (grifo nosso). Assim, o Estado
nacional legitima-se como principal ente planejador e administrador de políticas públicas,
encarregando-se em implementar, de forma direta ou indireta, a opção de desenvolvimento.
Segundo Gray9, o conceito de progresso deve, necessariamente, incorporar uma visão
política. Esta relativização do fenômeno do progresso, a partir de outros elementos igualmente
determinantes, contraria, em grande parte, a filosofia ocidental, fundada na crença de que
conhecimento é virtude e que se pode melhorar a condição humana ilimitadamente. Esta
lógica escamoteia e incorpora uma percepção estrita de mundo e um projeto específico de
desenvolvimento10, que percebe as relações econômicas como ações e funções concretas11 e
relega as sociais a um plano etéreo, porém natural e decorrente.
Segundo Furtado12, “o desenvolvimento é um processo de adaptação das estruturas
sociais a um horizonte de expansão de possibilidades abertas ao homem”. Portanto, o
desenvolvimento compreende, necessariamente, duas dimensões, a econômica e a cultural,
que não podem ser captadas senão em conjunto. Assim, o desenvolvimento deve ser a
transformação do conjunto das estruturas de uma sociedade em função de objetivos legítimos
que esta sociedade se propõe a alcançar. Em síntese, segundo o autor, o desenvolvimento não
é uma simples questão de aumento de oferta de bens ou de acumulação de capital; possui um
sentido mais amplo: é uma resposta possível a um projeto de autotransformação de uma
coletividade que só se dará por meio da participação concreta de seus atores sociais.
7

Segundo a concepção de teoria dos sistemas de Luhmann, a lógica econômica capitalista clássica deixa de
incorporar em seu sistema original (preço, produção, distribuição e consumo) o que se chama de externalidades
ou em torno: insumos (incluídos os recursos naturais) e resíduos de produção. SERRAN0 , J. L. Risco e sistemas
jurídicos contemporâneos, out/2005 Mimeo.
8
MAGNOLI, D. O Corpo da Pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil, São Paulo: UNESP,
1997, p.11.
9
GRAY, J. A Caixa de Pandora .Folha de São Paulo. Caderno Mais! 07/ago/2005.
10
Para R. Kurz, entre os anos pós-Segunda-Guerra e a década de 1980, o paradigma do desenvolvimento dos
centros capitalistas ainda era o modelo a ser trilhado pelos países do Sul. E esses países ainda desejavam crescer
nas formas sociais dos antigos senhores colonialistas. Os movimentos sociais do Sul passaram a importar as
estruturas da reprodução capitalista, mesmo projetando a imagem política inimiga dos Estados Unidos da
América, porém os custos dessa miragem tornaram-se elevados e o resultado foi um endividamento crescente.
Quando a Terceira Revolução Industrial, da microeletrônica, aposentou o fordismo, os modelos econômicos e
sociais nacionais do Sul distanciaram-se ainda mais de suas expectativas. Mas essa crise foi apreendida com um
olhar invertido, como se o capitalismo fosse o grande vencedor da história e todos os retardatários tivessem que
duplicar seus esforços na reprodução desse modelo. (KURZ, R. A ressaca do fordismo Folha de São Paulo.
Caderno Mais! 18/set/2005.
11
M. Löwy, estudando a obra de W. Benjamin, atualiza algumas das idéias do autor no que diz respeito ao
capitalismo e sua estrutura religiosa demonstrável. Ele reconhece três argumentos dessa estrutura, que se
constrói além do condicionamento weberiano: o capitalismo é puramente cultual, baseado em práticas utilitárias;
o capitalismo concretiza um culto de duração permanente; o capitalismo é culpabilizavel, em que a única
salvação reside na intensificação do sistema, na expansão capitalista, no acúmulo de mercadorias. LÖWY, M.
Walter Benjamin: aviso de Incêndio, São Paulo: Boitempo, 2005. LÖWY, M. O Capitalismo como religião.
Folha de São Paulo. Caderno Mais! 18/set/2005.
12
FURTADO, C. Um projeto para o Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Saga, 1968, p. 13-24.
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A proposição pela sociedade contemporânea de que o progresso deve ser apreendido
em termos estritamente econômicos torna-se um entrave a considerar. Assim, quando a
economia passa a ponderar, metodologicamente, apenas aspectos mensuráveis do
desenvolvimento, variáveis passíveis de uma expressão quantitativa, eliminando a relação
entre estas variáveis e outras não mensuráveis em função do tempo, reduz-se a essência do
próprio processo de desenvolvimento.
Segundo Furtado, “o que no começo era uma simplificação metodológica necessária,
tende a se transformar em obstáculo à própria percepção da natureza do problema”. O
desenvolvimento é acompanhado pela acumulação de capital que está associada ao aumento
de produtividade. Por sua vez, o aumento da produtividade está ligado a dois outros fatores: o
progresso tecnológico, que permite aumentar a produtividade física dos fatores utilizados, e a
modificação estrutural decorrente da transformação no perfil da demanda.
Assim, estes elementos: acumulação, aumento da produtividade, progresso
tecnológico e demanda global inter-relacionam-se e ordenam-se segundo um projeto de
desenvolvimento determinado. No caso brasileiro, observa-se que o projeto de
desenvolvimento é refratário ao progresso tecnológico de pólos mundiais mais dinâmicos, ou
seja, sua estrutura produtiva segue o deslocamento da curva da demanda externa ou dá suporte
a esta demanda, como no caso dos investimentos em infra-estrutura.
Nesse caso, urge deslocar o foco da problemática do desenvolvimento da dicotomia
tradicional da propriedade pública da propriedade privada13 para a realização de suas
finalidades, ou seja, tanto uma quanto outra espécie de propriedade está sendo carreada à
realização de um projeto exclusivo de certos setores econômicos para seus próprios
privilégios sociais.
Ou seja, tratar o desenvolvimento apenas como um fenômeno induzido, cujo fator
dinâmico primário vem do exterior determinado por uma demanda global, é um processo
essencialmente incongruente.
2. Alguns aspectos do projeto de desenvolvimento brasileiro

Para se alcançar um modelo alternativo que incentive o processo de desenvolvimento
para os países em desenvolvimento, incluído o Brasil, é necessário superar alguns obstáculos
de natureza institucional e estrutural. Entre os obstáculos institucionais estão o modelo
ofertante linear, a hegemonia da comunidade de pesquisa, o sistema de fomento que reforça
distorções disciplinares, etc.; entre os obstáculos estruturais estão o modelo de
desenvolvimento neoliberal, a concentração de renda, a dependência tecnológica, etc14.
Segundo Dagnino15, o modelo de desenvolvimento neoliberal incorpora os modelos
primário-exportador e industrializador via substituição de importação. O primeiro, imposto
pela dominação política do período colonial, é marcado pela exportação de matéria-prima
com baixo valor agregado, enquanto o segundo, originado na década de 1950, viabilizou-se a

13

MAGALHÃES, V. e ALENCAR, K. Estatais se dividem em feudos partidários. Folha de São Paulo, 29 mai
2005, A-6.
14
DAGNINO, R. O cenário da democratização e a inovação: uma proposta de política In: Ciência e Tecnologia
para o Século XXI. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia/RS, 1999, p. 66-74
15
DAGNINO, R. op. cit.
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partir de uma industrialização incipiente que passou a ser impulsionada de forma artificial
pela substituição de importações de bens de consumo.
Por meio de políticas públicas nacionais de incentivo, alguns setores de empresas
estrangeiras passaram a ser estimulados a participar da atividade produtiva nacional e, desta
forma, a integrar o processo de desenvolvimento brasileiro, gerando empregos, transferindo
tecnologia, etc. Mas ao final, no que diz respeito à transferência de conhecimento científico e
tecnológico, o que se viu foi apenas uma “inovação incremental”, que veio aprofundar o
padrão de dependência anterior.
O modelo neoliberal potencializa os efeitos dos outros dois modelos, na medida em
que incentiva e condiciona as economias em desenvolvimento a um processo de abertura
econômica16, expondo as indústrias locais a uma concorrência induzida em relação à qual
apenas algumas empresas de setores determinados têm condições de competir.
Nesse contexto, o Brasil tem seguido uma receita econômica ortodoxa e valorizado a
pauta exportadora como razão de seu crescimento, mas não de seu desenvolvimento. Este
sistema econômico padece de uma “deformação estrutural” que se traduz no fato de se seguir
aos “sabores e dissabores da demanda global”. Tal sistema pode ser caracterizado como um
modelo eminentemente exportador e concentrador.
Os noticiários apresentam inúmeros resultados que comprovam esta opção políticoeconômica. Prova disto é a notável reincidência de manchetes sobre o superávit das
exportações em relação às importações, dados que deveriam, de fato, ser relativizados em face
de outros resultados não tão positivos. Os resultados do balanço de serviço e rendas (conta
lucros e dividendos) das multinacionais instaladas no país, que remeteram US$ 7,338 bi para
o exterior em dividendos, um valor 30% maior do que o registrado em 2004, e da conta de
juros pagos à dívida externa, que permaneceram na casa do US$ 13 bi em 200417, são
apresentados de forma discreta. Ou seja, da comparação entre estas informações conclui-se
que o país devolveu para o mercado internacional em torno de US$ 20 bilhões no ano de
2004, em detrimento dos valores superavitários de US$ 33 bilhões.
Outros dados relevantes que corroboram o modelo são os resultados de crescimento
das vendas externas de produtos manufaturados, no segmento de telefones celulares (124%) e
de produtos semifaturados, ferro fundido (182%), em sua maioria produzidos por empresas de
grande porte nacionais ou multinacionais de determinados setores. Por outro lado, recebe
modesta menção a redução em 8,85% do número de empresas exportadoras de pequeno e
médio porte18.
Mesmo crescendo o dobro da média das exportações mundiais, segundo o prognóstico
do Ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan para 2005, o Brasil continua a
participar de apenas 1,1% do comércio mundial, segundo ranking da Organização Mundial do
Comércio. Em outras palavras, mesmo que tenha havido crescimento na produção de
manufaturados (53,2%), automóveis, celulares e aviões, básicos (27,6%), minério de ferro,
soja em grão e carne de frango19, e semifaturados (14,6%), ferro/aço, açúcar bruto e celulose20,
16

O modelo neoliberal induz a um sentimento espiral e infinito de necessidade e crença de que “ainda há muito a
ser feito no Brasil”, esta sensação tem a finalidade de manter a sociedade refém desse modelo e expressa em
manchetes de noticiários do tipo: “O país segue em quinto lugar entre os países latino- americanos numa
pesquisa de um instituto espanhol que mensurou a ‘ética dos negócios’. Pelos resultados divulgados, o Brasil se
encontraria classificado abaixo de Chile, México, Argentina e Peru, ‘casualmente’ países que o superam nos
índices de desregulamentação e abertura do comércio. (BALBI, S. País está em 50º lugar na AL em ética nos
negócios. Folha de São Paulo, 09 set 2005 B-6; PATU,G. País caminha para nível histórico de abertura. Folha
de São Paulo, 15 ago 2005 B-1)
17
CRUZ, N. Brasil tem saldo recorde nas contas externas. Folha de São Paulo, 21 jan 2005, p. B-1.
18
CARDOSO C. Junho tem maior saldo comercial da história. Folha de São Paulo, 02 jun 2005, p. B-1.
19
Em 2004, as exportações do agronegócio alcançaram US$ 40 bilhões, um crescimento de 28% no que se refere
ao resultado de 2003. Só o complexo da soja e derivados faturou US$ 10 bilhões com as vendas externas; as
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o país terá de continuar exportando a uma escalada infinita de metas, seguindo a tônica do
processo capitalista, para superar este percentual de participação que se mantém desde 198521.
Dessa forma, nem o aumento da demanda global, incentivado pelo ciclo acelerado de
desenvolvimento no Hemisfério Norte, mantendo o preço das commodities elevado ao maior
nível dos últimos 24 anos, nem a preocupação de que os estoques de matérias-primas se
esgotem para as grandes economias mundiais22, fazendo do patrimônio nacional uma reserva
estratégico-econômica, serão capazes de elevar o grau de desenvolvimento brasileiro, sob a
perspectiva exclusivamente econômica escolhida.
Esse contexto é favorável tanto às maiores economias mundiais porque, como já foi
dito, aprofundam as diferenças entre estas e as demais economias em desenvolvimento,
quanto aos gigantes de determinados setores23. Neste aspecto, observa-se que a prioridade das
políticas públicas, através das agências de fomento nacional, como o Banco Nacional de
Desenvolvimento - BNDES e dos Programas destinados ao incentivo à exportação - como o
PROEX, também contribui para a efetividade desta determinada opção desenvolvimentista.
Tal instituição e instrumento de gestão pública têm destinado um grande volume de recursos a
projetos de infra-estrutura, visando beneficiar os mesmos setores da economia brasileira já
favorecidos pela exportação de bens de produção e consumo.
Assim, entre os projetos considerados estratégicos para a política externa e interna
brasileira e aprovados para financiamento do BNDES e do PROEX encontram-se: o projeto
de Gasoduto San Martín/Argentina US$ 200milhões: Petrobrás, Odebrecht e Confab; Estrada
Vermejo-Tarija/Bolívia US$ 120 milhões: Queiroz Galvão; Usina Hidrelétrica San Francisco
US$ 243 milhões: Odebrecht; Linhas três e quatro/metrô de Caracas/Venezuela US$ 78 mi e
US$ 107 mi, respectivamente: Odebrecht; Rodovia Interoceânica/Peru US$ 814 mi (BNDES)
e US$ 417 mi (PROEX): Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, trechos em
parceria, incluindo empresas peruanas, entre outros24.
Entre os financiamentos destinados à infra-estrutura nacional estão quatro projetos de
usinas hidrelétricas que, juntos, receberão R$ 4,3 bilhões do BNDES, beneficiando: Tractebel
(grupo Suez belga), Vale do Rio Doce, Alcoa, Camargo Corrêa Energia, entre outras.
Essas companhias, em grande parte viabilizadas pela lógica do duplo custeio em que se
lucra duplamente: primeiro, ao se deixar de investir; segundo, ao computar os excedentes
carnes, apesar dos grandes entraves, US$ 4 bilhões. (BERTELLI, L. G. Crença no agronegócio brasileiro. Folha
de São Paulo - Opinião econômica, 17 fev 2005, p. B-2)
20
REPORTAGEM LOCAL Superávit ultrapassará US$ 35 bi, diz Furlan. Folha de São Paulo, 02 jul 2005, p.
B-3.
21
CARDOSO C. Brasil chega a 1,1% do comércio mundial. Folha de São Paulo, 15 abr 2005, p. B-1.
22
Pertinente a omissão quanto às necessidades de determinados recursos naturais (EUA, UE e Japão dependem
100% do nióbio; 98%, 100%, 100% de manganês; 91%, 97%, 100% de alumínio; 13%, 80%, 80% de cobre;
82%, 80%,85% de estanho, respectivamente). apud FRIEDMAN, G & LEBARD, M The coming war with Japan
St. Martin.
23
A Vale do Rio Doce anunciou o melhor resultado financeiro de sua história: a companhia obteve lucro líquido
recorde de R$6,460 bilhões em 2004, só perdendo para a Petrobrás R$17,861 bi. Esse resultado é maior que a
soma dos lucros do Bradesco e do Banco do Brasil juntos. A maior exportadora de minérios de ferro do mundo
foi beneficiada pela alta de preços no setor. A Vale foi a empresa que mais contribuiu para o saldo da balança
comercial de 2004, com participação de 13,7% , para manter os resultados a Vale fomenta novos negócios
através de um plano de expansão internacional agressivo.(SOARES, P. Lucro recorde da Vale supera Bradesco
e BB. Folha de São Paulo, 22 mar 2005, p. B-6) A cadeia se beneficia pela alta do aço, as siderúrgicas nunca
lucraram tanto como em 2004. O lucro conjunto de nove empresas do setor somou US$ 9,852 bilhões Das nove
maiores empresas do setor, tiveram o maior lucro da história: Usiminas, Gerdau e CST; a CSN aparece com um
lucro também bilionário, mas não o maior da história. (SOARES, P. Alta do aço dobra o lucro das Siderúrgicas.
Folha de São Paulo, 09 mar 2005, p. B-9) Parte do lucro foi destinado para o abatimento de dívidas do setor que
caiu de US$ 27,5 bi para US$ 23,5 bi. (SOARES P. Siderúrgicas aumentam lucros em 120%. Folha de São
Paulo, 18 maio 2005, p. B-5).
24
TREVISAN C. Geopolítica alavanca empresas na região. Folha de São Paulo, 14 ago 2005, p. B-7.

202

203
advindos da logística financiada pela política pública, concretizam a diversificação de seus
investimentos de forma a dominar a própria cadeia logística, englobando setores estratégicos
inclusive de insumos energético, de produção/exploração e escoamento dos produtos.
Este é o caso da Companhia Vale do Rio Doce, apontada como beneficiada de parte dos
recursos financeiros do BNDES. A Vale do Rio Doce, para explorar a mina de Carajás/PA,
passou a participar do setor de geração de energia na região: Usina de Estreito (TO/MA); para
escoar internamente sua produção, investiu em estradas de ferro25, Parauapebas/PA - São
Luís/MA, e para exportar seus minérios, incrementou os terminais portuários Porto Ponta
Madeira/MA, com ou sem parcerias ou consórcios de outras mineradoras e siderúrgicas locais
e regionais26.
No entanto, cabe ressaltar que estes setores exportadores, responsáveis pelas
expressivas cifras econômicas noticiadas no dia-a-dia, são os mesmos setores que exploram
mediata ou imediatamente a biodiversidade nacional. Assim, as siderúrgicas que produzem
ferro-gusa, utilizado na produção de aço, no Pará e no Maranhão, têm, segundo relatório do
IBAMA no período 2000-2004, estimulado o desmatamento ilegal para manter a produção e a
exportação internacional27. Desta forma, pode-se considerar que elas acabam por cooperar
com a geração e a gestão dos chamados riscos socioambientais.
3. Alguns aspectos da geração e da gestão de riscos socioambientais brasileiros
Segundo Morato28, estamos vivendo “uma intensa crise ambiental proveniente de uma
sociedade de risco, deflagrada, principalmente, a partir da constatação de que as condições
tecnológicas, industriais e formas de organização e gestão econômicas da sociedade estão em
conflito com a qualidade de vida”, incluindo os padrões de consumo destas sociedades. Esta
crise ambiental abrangeria desde a escassez dos recursos naturais até ocorrências das diversas
catástrofes em nível planetário.
A noção de sociedade de risco foi incorporada à categoria lícita e legítima de discurso
no paradigma técnico-científico contemporâneo através da obra de Ulrich Beck29. Para este
autor, a noção de sociedade de risco está associada ao paradigma industrial e a suas

25

A Vale tem enfrentado problemas no setor de logística, por conta de sua participação na MRS logística,
concessionária das estradas de ferro da Malha Sudeste. A participação da mineradora na MRS está sendo
contestada pelas siderúrgicas, inclusive a CSN, que lutam para que a Vale venda as ações da MRS excedentes a
20%. Só o transporte ferroviário de carga geral para clientes trouxe ao caixa da companhia R$ 506 milhões.
LEITE J. Lucro da Vale cresce 70% e vai a R$ 1,6 bi. Folha de São Paulo, 12 maio 2005, p. B-3. A participação
na MRS subiu para 37% e a CVRD passaria a controlar os dois principais corredores ferroviários do Sudeste.
(TREVISAN, C. e LEITE J. Disputa entre a Vale e a CSN testa CADE. Folha de São Paulo, 07 ago 2005, p. B11).
26
A ampliação da ferrovia Transnordestina exigirá um investimento de R$ 4, 5 bi, cujo objetivo é ligar a cidade
de Eliseu Martins/PI aos portos de Pecém e Suape e prevê investimentos do BNDES e da CSN, dona da ferrovia.
(DIANNI C. e MEDINA H. Infra-estrutura ameaça soja brasileira. Folha de São Paulo, 08 ago 2005, p. B-6).
27
Para compor o ferro-gusa é utilizado o minério de ferro extraído da mina de Carajás. Essa ferro é utilizado por
cerca de treze siderúrgicas da região, doze delas não conseguiram comprovar a origem da totalidade da madeira
que é transformada em carvão para produzir o ferro-gusa. Em cinco anos esse movimento de madeira ilegal
alcançou as cifras de R$ 385 milhões. AMORIM , C. Corte ilegal na Amazônia abastece siderúrgicas. O Estado
de São Paulo, 16 set 2005, p. A-23.
28
MORATO LEITE, J.R. e AYALA, P. de A. Novas tendências e possibilidades do direito ambiental no Brasil
In: Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas (Org. WOLMER, A. C. e MORATO LEITE, J.R.) São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 182.
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BECK, U. Risk society toward a new modernity London. Sage, 1992.
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conseqüências amplas e catastróficas imensuráveis e impossíveis de correção, reparação,
indenização, reconstrução do dano causado.
Segundo Caubet30, esta noção compreende danos imensos, difusos e cumulativos em
função de cinco causas principais: 1) tecnológicos; 2) industriais; 3) sanitários; 4) naturalambientais e 5) políticos. Para o autor: “A questão do risco refere-se então a fenômenos, fatos,
opções, decisões que, após terem sido escolhidos como soluções para problemas estruturais
das sociedades industriais, se apresentam como graves ameaças sociais em razão das
conseqüências coletivas inesperadas engendradas pela sua própria estrutura ou constituição”.
Nesse contexto, em mais uma das manobras do processo de globalização, substitui-se
e ou suprime-se um conjunto de construções jurídico-normativas tradicionais, como a própria
noção clássica de risco e responsabilização objetiva. Estas categorias, que ofereciam alguma
garantia de direitos, foram substituídas pela ideologia da normalidade e do senso comum,
compreendida na concepção de que em “nome do progresso e do desenvolvimento” deve-se
tolerar que certas atividades possam vir a produzir efeitos danosos e nocivos à sociedade, e
suas conseqüências serão mitigadas e a respectiva responsabilidade, pulverizada sob a forma
de socialização dos riscos.
Assim, questiona-se se esta opção de desenvolvimento brasileiro, em implementação
pelos agentes públicos estatais, é geradora, sob forma direta ou indireta, destes riscos, e, uma
vez estabelecida tal relação, se é possível comprovar se por suas ações/omissões políticoadministrativo-econômicas e definitivamente não-ambientais, estes agentes se conformam
com a gestão desta sociedade de riscos.
Diversas ações/omissões do Estado brasileiro parecem viabilizar e confirmar a
complacência de seus órgãos com os danos catastróficos à biodiversidade brasileira. Além do
patrocínio executivo compreendido nos casos de financiamentos públicos e mobilizações
orçamentárias para a execução de empreendimentos citados, tramita nas Casas Legislativas a
mesma ordem de políticas. Entre os projetos de lei em fase de aprovação, associados ao mito
do desenvolvimentismo e não às realidades de degradação ambiental e de lucratividade dos
interesses privados, estão: 1) Projeto de Concessão de Florestas Públicas na Amazônia. 2)
Projeto de implementação da Hidrelétrica de Belo Monte.
Segundo Novaes31, haveria muito a ser discutido no caso do projeto de concessão de
florestas públicas, como, por exemplo, a inexplicável dispensa de reserva legal em projetos
deste tipo, a experiência negativa de muitos países ao pôr em prática esta escolha privada, as
incertezas quanto à conservação da biodiversidade, a incapacidade governamental para
monitorar e fiscalizar estes territórios privatizados.
Para o Instituto Socioambiental (ISA), a implementação do projeto de Hidrelétrica de
Belo Monte, a primeira de uma série que deverão ser construídas no Rio Xingu, conforme o
Governo, também deve considerar os estudos de impacto ambiental, incluindo discussões com
os nove povos indígenas da região que poderão ser atingidos seriamente pelo
empreendimento. Outro fator que deve ser reputado como risco é a própria produção de
eletrointensivos exportáveis para países que não querem fabricá-los, dados seus altos custos
energéticos, ambientais e sociais. Mesmo com todos estes obstáculos, o projeto segue agora
para a promulgação32.
30

CAUBET, C. O escopo do risco no mundo real e no mundo jurídico. Artigo apresentado no Colóquio BSB, 12
abr 2004, Mimeo.
31
NOVAES, W. As perguntas que martelam na cabeça. O Estado de São Paulo, 15 jul 2005, Espaço Aberto, p.
A2.
32
Notícias socioambientais, 17 jun 2005, virtual.
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Todo progresso, mesmo aquele identificado sob a forma da integração regional, é
também gerador do risco socioambiental. Este é o caso da região composta pelas duas
centenas de quilômetros entre a fronteira MT/PA e a cidade de Novo Progresso (PA), em
função da pavimentação da BR-163 (Cuiabá-Santarém), prevista para começar ainda neste
ano. Setores da sociedade agroindustrial e o Estado viabilizam o sacrifício da Floresta
Amazônica em áreas que vão além do entorno da própria rodovia. Um estudo do Ipam aponta
que a mata nativa às margens da estrada sofrerá um desmatamento de 40% até 2026. Os
resultados do estudo de impacto ambiental e social previsto para os principais municípios
localizados às margens da estrada são os piores possíveis: com a migração descontrolada, que
ocorre desde o início do ano, haverá colapso no sistema de saúde e educacional no oeste do
Pará e no norte de Mato Grosso.
Na mesma região, em que as duas atividades econômicas, gado e madeira, conduzem
ao desmatamento da Amazônia em níveis recordes33, a política ambiental se defronta com a
omissão das próprias instituições governamentais que acabam por patrocinar o projeto
espoliativo. Parte dos dois milhões de árvores derrubadas na Terra do Meio estava dentro da
Estação Ecológica da Terra do Meio, criada exatamente para proteger o sul do Pará contra os
grileiros e madeireiros ilegais.
Nessa esteira, um estudo do Imazon, coordenado por Beatriz Ribeiro, revelou que já
foi desmatado o equivalente ao Estado de Sergipe, em áreas protegidas. A Amazônia ganhou
12 milhões de hectares em áreas protegidas nos últimos dois anos. Entretanto, a prática
mostrou que criar parques e reservas não contém a ação dos fazendeiros que continuam a
desmatar. Só em Rondônia, o Estado que mais destrói áreas protegidas, três reservas já
perderam mais de 60% da cobertura vegetal. Desde a década de 1970, a Amazônia perdeu
12% de sua floresta, mas o avanço nas áreas protegidas foi de 1,5%34.
Muitas dessas explorações em áreas indígenas e de proteção ambiental se deram e se
dão em cumplicidade com o Ibama. Os desmatadores burlam a legislação e obtêm autorização
do órgão para derrubar a floresta em áreas protegidas. Embora o Ibama saiba da situação
desde 2003, só agora a direção do órgão diz estar providenciando cancelamento das
autorizações em vigor35.
Dados da ONG Conservação Internacional sobre os impactos do desmatamento
recorde na região amazônica, a derrubada de 26 mil quilômetros quadrados de mata no
período entre agosto de 2003 e agosto de 2004, considerou que, em conseqüência deste dano,
desapareceram 32,6 milhões de aves, 1,1 milhão de macacos, 3,1 milhões de outros
mamíferos36 num prejuízo ainda mais incalculável.
Conforme Caubet37, o escopo do risco integrou-se rapidamente ao mundo real,
fazendo degenerar institutos jurídicos e instituições de proteção dos direitos e dos patrimônios
de todas as espécies. De fato, esta integração está associada à própria radicalização do
processo capitalista, caracterizado pela voracidade com que explora as relações internas, entre
indivíduos (segue o desemprego estrutural, incluindo camadas qualificadas dos centros
capitalistas que se expressam nas indecisões políticas destes grandes centros de poder como a
Alemanha38 e os Estados Unidos da América), e externas, com outros Estados (segue o
aumento da participação do capital externo na aquisição de empresas públicas e privadas
33

Derrubada ilegal, gado e soja campeiam na BR-163. Folha de São Paulo, 19 maio 2005, Ciência, p. A20.
Parques de papel . Época, 8 ago 2005, p. 86 e 87.
35
Erro do IBAMA deixa reservas desprotegidas. O Globo, 1 jun 2005, O País, p.5.
36
Morrem as árvores - e também os bichos... Veja, 15 jun 2005, Contexto, p.42.
37
CAUBET, C.G, op. cit.
38
KURZ, R. A ressaca do fordismo. Folha de São Paulo, Caderno Mais! 18 set 2005
34

205

206
brasileiras, na última década)39. Neste contexto, o meio ambiente apresenta-se como simples
insumo e fator a ser incorporado numa equação econômica e matemática, suspenso em
relação aos demais elementos de um mesmo fenômeno, desconectado das relações de poder
que os animam. Neste sentido, cabe compartilhar da análise de Agamben40 sobre a noção de
racionalidade. Para este autor, nem sempre a racionalidade assegura a vida.

Conclusões articuladas

1. O novo paradigma tecnoeconômico, emergente desde os anos setenta, tem
repercutido nas relações socioeconômicas, transformando os estilos de vida, os
padrões de consumo, a ética e a cultura, o próprio processo produtivo e a
organização do trabalho; reorganizando a geopolítica mundial, modificando o
equilíbrio de forças e os termos de intercâmbio internacional; trazendo efeitos
ambientais ao alterar padrões de consumo de energia e de recursos naturais.
2. Os ideólogos da mundialização política não combateram o sistema de valores
constitucionais, ao contrário, garantiram sua materialidade para que encobrisse e
sustentasse um sistema efetivo de poderes do mercado mundial. Na era da
Ideologia da Constituição, o Estado nacional representa a única instância capaz de
conduzir o processo de globalização, por meio de suas decisões políticas. Neste
contexto, politicamente desagregador e economicamente integrador, evidenciam-se
as bases teóricas para a construção da sociedade de risco.
3. A idéia de progresso instrumentaliza, na prática, a crença de que o avanço das
ciências pode melhorar a condição humana ilimitadamente. Esta lógica escamoteia
uma percepção estrita de mundo que se faz implementar através de um projeto
específico de desenvolvimento, que percebe as relações econômicas como
concretas e as sociais como abstratas e secundárias.
4. No caso brasileiro, observa-se que o projeto de desenvolvimento é refratário ao
progresso tecnológico de pólos mundiais mais dinâmicos, ou seja, sua estrutura
produtiva segue o deslocamento da curva da demanda externa ou dá suporte a esta
demanda, como no caso dos investimentos em infra-estrutura. Neste caso, urge
deslocar o foco da problemática do desenvolvimento: da dicotomia tradicional da
propriedade pública/propriedade privada, para a realização de suas finalidades, ou
seja, tanto uma quanto a outra espécie de propriedade estão sendo carreadas à
realização de projetos exclusivos de certos setores econômicos. Estão, entre estes
exemplos, o financiamento pelo BNDES a projetos de infra-estrutura que acabam
por beneficiar empresas de grande porte em determinados setores, participantes da
pauta de produtos exportáveis como ferro e aço, soja e carne.
5. A noção de sociedade de risco está associada ao paradigma industrial e a suas
conseqüências amplas e catastróficas, imensuráveis e impossíveis de correção,
reparação, indenização, reconstrução do dano causado. À margem desta construção
teórica ou sob outra perspectiva, integrando-se a ela, o projeto de desenvolvimento
brasileiro, estimulado pelos pólos mundiais mais dinâmicos, implementa políticas
sob a forma de ação ou omissão, conforme seja o caso, no intuito de melhor
conviver com a geração de danos à biodiversidade brasileira.
39
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CAPÍTULO 14 CONTORNOS DE UMA CRISE AMBIENTAL E
CIENTÍFICA

NA

SOCIEDADE

QUALIFICADA

PELO RISCO
Natascha Dorneles Trennephol1

INTRODUÇÃO
O Estado, outrora encarado somente como o responsável pela concretização dos
direitos individuais e sociais, tem seu campo de atuação ampliado, à medida que se torna
também responsável pela preservação dos bens ambientais. Não é uma tarefa fácil nem
simples, pois diversos fatores culturais, políticos e econômicos, para listar alguns, permeiam a
realidade social e refletem nas posturas adotadas. Ademais, não é um encargo solitário, pois
deve contar com a cooperação da sociedade.
Todavia, tem-se apontado a falência do modelo estatal atual, pelo fato de não
conseguir gerenciar os problemas advindos da produção de riscos pela sociedade moderna.
Há, pois, a defesa pela urgência na construção de um modelo de organização constituído pela
efetiva integração de diversos elementos, entre os quais a participação popular e as
necessidades ecológicas2.
Descortina-se, paulatinamente, a falácia do mito construído pela idéia de progresso
tecnológico, onde o homem domina a natureza e alcança um estado de bem-estar social.
Antevê-se, ao contrário, a supremacia de um modelo de desenvolvimento enraizado nos
fatores econômicos e na exploração desenfreada dos recursos naturais, desencadeador de uma
crise socioambiental de grandes proporções.
O colapso ambiental vivenciado tem-se mostrado como a resposta a uma postura
egocêntrica e irracional, onde o consumo desenfreado é instigado diariamente e o
esgotamento dos recursos naturais, para muitos, parece não ser relevante, não a ponto de
sobrepujar-se aos interesses econômicos. Visualiza-se, assim, a liberalidade de uma formação
estatal, que ignora o bem-estar dos indivíduos que a compõem em troca de um pretenso
desenvolvimento econômico.
Diante desse contexto, faz-se necessária a análise, seja política ou social, do que se
entende por risco e quais suas implicações na sociedade moderna, mas sem olvidar as
1
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Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 12-13.
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próximas gerações. Serão apresentadas, então, algumas conceituações do termo, suas
semelhanças e a vinculação existente com o futuro a partir das escolhas realizadas.
Em seguida, será abordada a crítica ao estabelecimento de limites de tolerância,
questionando-se a própria credibilidade científica em instituir padrões de aceitabilidade dos
riscos ou, ainda, dos danos ambientais. Apresentar-se-á um esboço do que muitos autores têm
chamado de sociedade de risco.
Finalmente, serão analisados os princípios da precaução e prevenção, intrinsecamente
relacionados ao debate em questão, indispensáveis na proteção do ambiente e na busca por
alternativas para o gerenciamento dos riscos na sociedade moderna.
1. O risco como probabilidade e vínculo com o futuro
Faz-se interessante iniciar o estudo do risco apresentando as acepções trazidas por
Mary Douglas, que utiliza como base a Organização Mundial de Saúde, e T. Colin Campbell,
segundo os quais o risco tanto pode ser entendido como um conceito estatístico e definido
como “a freqüência esperada de efeitos indesejados que nascem da exposição a um
contaminante” ou, ainda, considerando-se “o risco (R) como uma classe de produto da
probabilidade (P) do evento que regula a gravidade do dano (D)”3. Estas definições ressaltam
duas das principais características existentes na concepção de risco: o efeito negativo advindo
de sua concretização (o dano) e a idéia de probabilidade ligada a sua materialização.
Buscando a definição no dicionário, tem-se que risco é “perigo ou possibilidade de
perigo; situação em que há probabilidades mais ou menos previsíveis de perda ou ganho [...];
possibilidade de perda ou de responsabilidade pelo dano”. Perigo, por sua vez, é
“circunstância que prenuncia um mal para alguém ou para alguma coisa; aquilo que provoca
tal circunstância, risco; estado ou situação que inspira cuidado, gravidade”4. Estes termos
algumas vezes são utilizados como sinônimos, porém existem autores que os diferenciam por
considerarem o perigo como decorrência de manifestações naturais e previsíveis e o risco
como proveniente da intervenção humana no ambiente e, ainda, imprevisível. Neste artigo
interessa o risco relacionado à ocorrência de danos ambientais, razão pela qual se entende que
é a probabilidade de ocorrência de um evento danoso ao meio ambiente.
Segundo Raffaele de Giorgi, o risco está relacionado à probabilidade de concretização
de um dano futuro que poderia ter sido evitado se a decisão escolhida naquele momento
tivesse sido outra5, realizando, assim, uma conexão com o futuro, em razão das certezas e
incertezas que permeiam a tomada de decisões na sociedade moderna e que repercutem em
sua estrutura, projetando seus reflexos para além do presente. A tentativa de gerenciamento
não se apresenta ausente de complicações, pois diante das referidas incertezas, em muitas
situações, as decisões são tomadas sem que seja possível prever todos os resultados daí
decorrentes e, conseqüentemente, controlar os riscos.
É nesse contexto de incertezas, onde os resultados, muitas vezes, escapam do controle,
que se presencia o impossível transformando-se no possível, o inconcebível e o improvável
concretizando-se, reforçando a idéia de que, na realidade, nossas escolhas não passam de
apostas6.
3
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Diante do aparente obstáculo intransponível da incerteza, a experiência apresenta-se
como um elemento de grande valia na tentativa de elaborar previsões para o futuro, uma vez
que as informações por ela fornecidas permitem uma visualização do que pode vir a ocorrer
em determinadas situações, em razão dos hábitos e costumes, e ajudar na orientação das
ações7. Assim, a experiência, por meio do conhecimento que agrega, pode ser vista como uma
tentativa de se entender o desenrolar de uma situação e suas conseqüências, indicando um
caminho para a tomada de decisões e direcionando-as no intuito de se evitar a concretização
do risco, ainda que não se possam visualizar completamente os eventos futuros.
Outros autores, também, ressaltam a ligação com a idéia de futuro, na medida em que
este se apresenta como o local para onde são projetados os riscos do presente e para os quais,
muitas vezes, não possuímos solução. Ulrich Beck se refere a uma “bomba-relógio em
marcha”, onde o futuro, proveniente desta realidade, deve ser evitado8.
Assim, a idéia de futuro como probabilidade e dependente das escolhas do presente é
abordada por De Giorgi, para o qual “cada escolha pode impedir que ele ocorra, bem como
apenas uma escolha pode torná-lo possível. No entanto, as escolhas nada mais são que
eventos vinculados a eventos”9.
Percebe-se que as conceituações possuem semelhanças, deixando-se antever uma
característica primordial, qual seja a possibilidade de acontecer determinado evento que, na
seara ambiental, está relacionado com a concretização de danos ao meio ambiente. Ressalte-se
que os diferentes autores analisam-no, dando ênfase a um determinado enfoque, seja ele
cultural, político, jurídico ou moral.
A presença de riscos não é uma característica inovadora da sociedade moderna, uma
vez que tais situações já estão presentes há muito tempo, mas o grande diferencial da
atualidade está no potencial global de abrangência, onde os danos não se limitam ao espaço
geográfico em que a atividade perigosa foi produzida. Ademais, antigamente estes eram
decorrentes de uma falta de estrutura, seja ela tecnológica, higiênica, etc; e agora são frutos da
superestrutura industrial, são produtos da modernidade10.
Há autores que, além de visualizar a perspectiva social e política, incluem o aspecto
cultural no estudo das escolhas feitas pela sociedade moderna, uma vez que a aceitação dos
riscos pelos indivíduos está diretamente relacionada à sua estrutura social11.
É certo que a percepção do que seja arriscado vai sofrer influências dos fatores sociais
e da própria personalidade do indivíduo. Alguns vão perceber a gravidade da situação e suas
implicações quando a faxineira, que estiver limpando o vidro do apartamento no 10º andar,
sentar-se no parapeito. Outros só vão identificá-la quando ela escorregar e ficar pendurada. E
existem, ainda, aqueles que só tomarão conhecimento no momento posterior ao ocorrido, ou
seja, em nosso exemplo, quando a faxineira já tiver caído do parapeito.
Nota-se que a tendência humana é ignorar os riscos cotidianos mais simples e comuns
e enfatizar os menos freqüentes e de menor probabilidade, mas com maior poder de dano,
tendo-se, assim, uma ilusão de segurança, uma vez que não se consideram os menores e mais
prováveis e sim, os grandes que dificilmente ocorrem. Tem-se, então, que a seletividade da
atenção é peça marcante na percepção do risco12.
7
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Ressalte-se que nas grandes catástrofes naturais a atenção não estava voltada para os
sinais apresentados, reforçando, assim, a importância do elemento cultural para a análise e
reconhecimento dos perigos13, uma vez que estas catástrofes, como terremotos, vulcões e
maremotos, não são, totalmente, imprevisíveis, havendo, por assim dizer, a indiferença
humana em relação aos sinais da natureza14. Existe, pois, para os humanos uma dificuldade
em analisar as probabilidades, fato este que não ocorre do mesmo modo com os animais em
razão de sua maior interação com o meio ambiente. Acrescente-se o fato de que nossa
percepção sofre influências do fator cultural na interpretação dos eventos15.
Dessa forma, percebe-se que os riscos, quando se trata da modernidade, são universais
e repercutem nos aspectos sociais, políticos e culturais da sociedade e, muitas vezes, são
invisíveis, ou seja, de difícil percepção humana. Isto faz com que a exteriorização de sua
prejudicialidade só seja sentida nas gerações futuras, demonstrando, com isso, o aspecto
incalculável e imprevisível de seus efeitos nocivos16.
A presença do elemento cultural e das implicações éticas e morais que daí advêm, uma
vez que a produção destas contingências encontra-se diretamente relacionada às condições
fáticas, culturais e políticas de uma sociedade, levam a um questionamento da viabilidade do
estabelecimento de padrões de aceitabilidade do risco.
2. A aceitabilidade do risco e a crise na ciência

Na abordagem das perspectivas científicas presentes na sociedade de risco depara-se
com a crítica aos limites de tolerância estabelecidos quando da análise de determinadas
situações, pois estes levam à aceitação de efeitos nocivos como inseridos na normalidade.
Esta postura não pretende impedir a concretização de prejuízos, mas estabelecer padrões
aceitáveis de prejuízos17.
Tais valores toleráveis baseiam-se, muitas vezes, em premissas falsas, pois levam em
consideração experiências laboratoriais que nem sempre condizem com a realidade,
principalmente quando realizadas com animais que, por não possuírem a mesma
complexidade estrutural que os seres humanos, reagem de forma diferente aos estímulos
recebidos. Enfatiza-se, pois, a idéia de que a discussão acerca dos limites toleráveis, seja da
utilização de pesticidas nos alimentos ou da contaminação da água, está intimamente ligada
ao questionamento ético e não apenas químico18.
Existe a necessidade das indagações éticas em diversos segmentos da realidade social,
como o debate sobre as compensações financeiras oferecidas aos trabalhadores que se
submetem as atividades mais perigosas, questionando-se, assim, a liberdade na aceitação dos
riscos19. Ademais, deve-se acrescentar que sempre haverá diferentes fontes de contingências,
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pois o desenvolvimento industrial não as elimina por completo e os níveis aceitáveis estão
diretamente relacionados aos modelos de moralidade e decência de uma sociedade20.
Os questionamentos acerca destes limites de tolerância têm posto em xeque a própria
autoridade da ciência em estabelecer padrões de aceitabilidade, uma vez que muitos dos
problemas analisados por ela não foram resolvidos de forma satisfatória, externando a sua
falibilidade na previsão e controle de alguns riscos. Observa-se, então, a existência de uma
crise científica, pois a importância e a crença demasiada nos êxitos da ciência, presentes na
primeira metade do século XX, começam a ser questionados em face das promessas não
cumpridas ou, ainda, nas palavras de Beck: “La ciencia se ha humanizado. Encierra errores y
fallos”21.
O discurso em favor da necessidade do progresso tecnológico prometia bens materiais
e o próprio bem-estar individual. Entretanto, na medida em que não cumpriu com suas
promessas, a insatisfação daí decorrente atingiu a ciência, seu elemento impulsionador,
fazendo-a perder, em parte, sua credibilidade. Assim, “o progresso era identificado com a
própria marcha da história humana e impulsionado pelos desenvolvimentos da ciência, da
técnica, da razão. A perda da relação com o passado era substituída, compensada pelo ganho
da marcha para o futuro”22.
A integração entre a ciência e a técnica viabiliza diversos aspectos positivos, como a
expansão das comunicações, onde o contato por meio dos telefones móveis é fácil e rápido,
independentemente da distância geográfica; entretanto, também traz em seu bojo aspectos
negativos que não devem ser ignorados, como os problemas de saúde ocasionados pelas
radiações emanadas das antenas de telefonia celular.
Pode-se perceber que a ciência falhou em alguns aspectos. Falhou ao não prever a
intensidade dos danos que poderiam ocorrer em determinadas situações e acabaram
acontecendo em Chernobyl; falhou, novamente, por não possuir meios de contornar ou
minimizar os estragos daí decorrentes 23.
Há, todavia, a constante necessidade de se conhecer e entender os riscos produzidos e
vividos pela sociedade, podendo a ciência desempenhar um relevante papel neste processo de
compreensão, à medida que se apresentar como instrumento de conscientização e
reconhecimento social dos riscos, e não mais como a detentora da verdade absoluta24.
Não obstante a constatação da referida falibilidade, não se pretende com isso sepultar
a atividade científica ou defender o irracionalismo, mas visa-se sua expansão na medida em
que esta deve buscar adaptar-se aos processos sociais e às implicações por eles produzidos,
modificando modelos teóricos e metodológicos 25.
20

Citando a autora: “el desarollo industrial jamás elimina del todo los peligros; al excluir una fuente de peligro
introduce otra”. DOUGLAS, 1996, p. 45.
21
BECK, Ulrich. La Sociedad del Riesgo: Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998, p. 204-215.
22
MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2003, p. 75-76.
23
As explosões no reator 4 da usina de Chernobyl, no dia 26 de abril de 1986, expuseram a população a um nível
de radiação 100 vezes maior do que o provocado pela bomba de Hiroshima; mesmo depois de 10 anos do
acidente, ainda nasciam bebês sem braços ou olhos; estima-se que mais de 15 milhões de pessoas tenham sido,
de alguma forma, atingidas e, das mais de 600 mil pessoas envolvidas na limpeza, muitas morreram. Sem
mencionar a contaminação do solo, da água e do ar e as inúmeras implicações sociais e ambientais de tais danos.
CHERNOBYL INFORMATION – Chernobyl Radiation Disaster Information. Disponível em:
<http://www.chernobyl.com/info.htm>. Acesso em: 26 jun 2005.
24
FERREIRA, Heline Sivini. O risco ecológico e o princípio da precaução. In: FERREIRA, Heline Sivini;
MORATO LEITE, José Rubens (org). Estado de Direito Ambiental: Tendências. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2004, p. 63.
25
Beck defende que “Esta es la lógica del desarrollo: los riesgos de la modernización se consolidan socialmente
en un juego de tensiones entre ciencia, práctica y vida pública, desencadenando una ‘crisis de identidad’, nuevas
formas de organización y de trabajo, nuevos fundamentos teóricos, nuevos desarrollos metodológicos. La
asimilación de errores y riesgos queda adherida, por así decirlo, al curso de controvérsias sociales que tienen
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A definição dos níveis de risco aceitáveis e razoáveis é um tema de grande interesse e
importância, exigindo do Poder Público uma regulação das atividades perigosas, mesmo que
isto esbarre nas questões econômicas, de produção e de custo-benefício, visto que são
necessários, no mínimo, altos investimentos e a introdução de práticas de segurança em
determinadas atividades a fim de se evitarem prejuízos.
É esse contexto de crise científica e de produção de riscos potencializados pela
atividade industrial que tem instigado muitos autores a refletirem acerca das reações das
estruturas culturais, econômicas, políticas e jurídicas da sociedade moderna, frente aos
acontecimentos da realidade, caracterizando-na como uma sociedade de risco.
3. A sociedade de risco
É sabido que o século XX apresenta exemplos marcantes de catástrofes históricas, tais
como Nagasaki e Chernobyl, atentando-se para a existência de uma dinâmica de riscos que
não respeita fronteiras, onde todos podem ser atingidos26.
Pode-se destacar, então, duas fases da sociedade relacionadas a esta dinâmica e à
(in)certeza dos acontecimentos. Na primeira parte, tem-se o desenvolvimento industrial indo a
todo vapor e acompanhado pela certeza e previsibilidade dos acontecimentos. Já no segundo
momento, a sociedade não deixa de ser industrial, mas depara-se com a incerteza em relação
aos riscos produzidos27.
Essa sociedade destaca-se, então, pela impossibilidade de previsão exata das situações
arriscadas, que são produto e reflexo do modelo social28. No entanto, ressalte-se que o risco
não é uma invenção da modernidade, mas seu alto potencial destrutivo e alcance global. A
atividade industrial sempre o comportou, e a própria sociedade antes dela, mas a diferença
está na qualidade do risco. O potencial ofensivo foi multiplicado e superou a limitação
espaço/tempo, uma vez que existem situações que podem levar à destruição em massa ou
mesmo causar prejuízos às gerações futuras.
Percebe-se uma mudança de foco, na atualidade, pois os danos à natureza não são
mais sentidos exclusivamente por esta, mas repercutem na seara política, econômica e social.
Descortina-se, pouco a pouco, uma sociedade duplamente incapaz, na medida em que não
consegue diminuir a probabilidade de ocorrência das catástrofes nem muito menos alcançar
seus responsáveis29.
Para a superação dessa crise ecológica e social, fruto das intensas transformações
técnico-científicas da modernidade, Félix Guattari enfatiza a necessidade de uma integração
entre o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana (as três ecologias). Fica
claro que o autor não possui a visão ingênua de esperar um retrocesso na tecnologia ou o
lugar, entre outras cosas, por la confrontación y mezcla con movimientos sociales de crítica a la ciencia y a la
modernización. Pero conviene no engañarse al respecto: gracias a todas las contradicciones se ha abierto aqui un
camino a la expansión de la ciencia (o continúa como antes con formas cambiadas). La discusión pública de los
riesgos de la modernización es el camino para la reconversión de los errores en oportunidades de expansión bajo
las circunstancias de la cientificación reflexiva”. BECK, 1998, p. 210.
26
BECK, Ulrich. La Sociedad del Riesgo: Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998, p. 11.
27
FERREIRA, Heline Sivini. O risco ecológico e o princípio da precaução. In: FERREIRA, Heline Sivini;
MORATO LEITE, José Rubens (org). Estado de Direito Ambiental: Tendências. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2004, p. 57.
28
Segundo Ulrich Beck: “los riesgos son el producto histórico, la imagen refleja de las acciones humanas y de
sus omisiones, son la expresión del gran desarrollo de las fuerzas productivas”. BECK,1998, p. 237.
29
GOLDBLATT, David. Teoria social e ambiente. Lisboa: Piaget, 1996, p. 228.
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resgate das formas de convívio do passado, mas sim, que haja uma reestruturação da mente
para uma maior atuação no campo social-ecológico (altamente interligados), descartando-se a
posição passiva de mero espectador das evoluções negativas e, conseqüentemente, de
aceitação de tal problemática30.
Sendo assim, pode-se afirmar que a situação aqui descrita não é irreversível, apesar de
desalentadora, pois a própria conscientização da existência de um problema já conduz a uma
percepção da importância e da necessidade de comportamentos voltados para sua gestão,
desenvolvendo, num primeiro momento, uma atitude de avaliação para, posteriormente,
realizar seu gerenciamento.
Ademais, a efetiva aplicação dos princípios da prevenção e da precaução, quando da
realização de políticas ambientais, mostra-se de grande valia na tentativa de minimização dos
danos ao ambiente.

4. Os princípios da prevenção e da precaução como instrumentos de ação ambiental

Edgar Morin faz referência à presença da “ecologia da ação”, onde uma determinada
ação pode tomar proporções que não as inicialmente pretendidas, em razão do seu interrelacionamento com o meio, gerando efeitos desastrosos. Apesar desta possibilidade, não se
deve ficar inerte frente aos desafios que se apresentam diariamente, pois esta ecologia incita à
aposta, ao desenvolvimento de um posicionamento voltado para a modificação de
determinadas circunstâncias 31.
Vários são os instrumentos disponíveis ao Poder Público para uma atuação na seara
ambiental, visando a sua preservação, que buscam embasamento nos citados princípios, sejam
eles: o estudo e o relatório de impacto ambiental – EIA-RIMA ou, ainda, o licenciamento, a
avaliação estratégica e o zoneamento ecológico econômico.
Diversas declarações e convenções internacionais fazem referência a estes princípios,
tendo o Brasil assinado e ratificado o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a
Camada de Ozônio, a Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, bem como a
Convenção sobre Diversidade Biológica32 .
Os referidos princípios encontram-se consagrados no artigo 15, da Declaração do Rio
de Janeiro, que prevê:
Para que o ambiente seja protegido, será aplicada pelos Estados, de
acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde
existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não será utilizada
a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de
medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação
ambiental. (grifo nosso).
30

GUATTARI, Félix. As três ecologias. São Paulo: Papirus, 1990, p. 7-9, 24-25.
O autor explica que “a ecologia da ação nos diz ao mesmo tempo que boas intenções podem ter efeitos
detestáveis e que más intenções podem produzir excelentes efeitos, pelo menos imediatamente [...]. Portanto, é
preciso igualmente dialetizar o problema do fim e dos meios, ou seja, não dar a um dos termos uma dominação
certa sobre o outro”. MORIN; KERN, 2003, p. 129-130.
32
SILVA, Solange Teles da. Princípio da precaução: uma nova postura em face dos riscos e incertezas
científicas. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org). Princípio da Precaução. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 76-77.
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Afirma-se, então, que a idéia de prevenção está diretamente relacionada ao perigo
concreto, onde a atividade é sabidamente perigosa e se tem consciência de que podem ocorrer
danos. Aqui, já existem informações precisas sobre a periculosidade e o risco oriundo de
determinada ação, utilizando-se o referido princípio para coibir atividades que já se sabe
serem perigosas 33.
Por sua vez, a precaução é utilizada quando existe a ameaça de risco, quando o perigo
é abstrato, pois ainda não se tem certeza sobre seus efeitos por não existirem dados científicos
suficientes. A idéia central é a antecipação, não havendo necessidade de concretização do
dano, mas sua ameaça. Tem-se que a abrangência deste princípio é maior que a alcançada pela
idéia de prevenção.
A própria existência da dúvida acerca da presença ou não do risco, quando da análise
de determinada atividade, já é elemento suficiente para frear os impulsos de ação e direcionálos à reflexão cautelosa do contexto em que se está inserido. Ademais, não se pode ignorar
que “a avaliação dos riscos num contexto de incerteza é uma questão política e jurídica e não
tão-somente uma problemática de método e de ontologia científica”34.
Percebe-se que a aplicação do princípio da precaução encontra-se relacionada com a
proteção dos direitos das gerações futuras, redirecionando o foco da ação, ou seja, parte-se
dos cientistas - em razão das incertezas envolvidas - e chega-se aos políticos, que devem
sopesar as implicações de determinada atividade antes de tomarem decisões35.
Essa característica tanto pode ser benéfica como pode ser também desastrosa, pois é
neste ponto que se verifica a falência do Estado atual, na medida em que este privilegia os
fatores econômicos em detrimento do bem-estar social dos indivíduos. Cite-se, a título de
ilustração, a recente e vergonhosa postura adotada pelo Brasil e pela Nova Zelândia, na última
reunião de discussão do Protocolo de Cartagena, no que diz respeito à rotulagem dos
organismos geneticamente modificados 36.
Conforme comunicação da Comissão das Comunidades Européias ao tratar do
princípio da precaução na análise dos riscos, este deve basear-se em três elementos, quais
sejam: a avaliação do risco, sua gestão e sua comunicação 37. Este princípio apresenta-se,
33

José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala reconhecem a existência de uma distinção entre as
palavras ‘risco’ e ‘perigo’, porém preferem unificá-las semanticamente, utilizando-as como sinônimos na
caracterização dos princípios da prevenção e da precaução. LEITE; AYALA, 2002, p. 62-63.
34
HERMITTE, Marie-Angèle; DAVID, Virginie. Avaliação dos riscos e princípio da precaução. In: VARELLA,
Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org). Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.
95.
35
KISS, Alexandre. Os direitos e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. In: VARELLA,
Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org). Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.
11.
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priorizaram as questões econômicas e não concordaram com as propostas, apresentadas pelos outros integrantes
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então, muito importante na gestão do meio ambiente e em sua proteção para as presentes e
futuras gerações, uma vez que “busca implementar uma lógica de segurança suplementar que
vai além da ótica preventiva e questiona a razão do desenvolvimento das atividades humanas,
em função de uma melhora qualitativa de vida para o homem, no presente e no futuro”38.
CONCLUSÃO
Na sociedade qualificada pelo risco, há uma crescente necessidade de conhecer e
entender os riscos que permeiam as escolhas realizadas, principalmente na seara ambiental.
Percebe-se, a partir do esboço aqui apresentado, que o progresso tecnológico e a ciência não
se mostraram de todo eficientes na produção da segurança; ao contrário, têm contribuído para
a crise ambiental.
O risco certamente está relacionado à idéia de futuro, na medida em que este recebe
os efeitos e a repercussão das escolhas atuais; todavia, uma vez que a construção
espaço/tempo foi suavizada em razão da amplitude dos danos ambientais, as ações - ousadas
ou tímidas - representam uma aposta com o porvir; neste jogo, é possível ganhar ou perder,
recebendo os benefícios ou pagando o preço pela estupidez.
Ainda que os riscos globais e, potencialmente, catastróficos que envolvem a sociedade
moderna, intrinsecamente relacionados ao modelo de produção atual, sejam suprimidos com a
eliminação do próprio modo de produção capitalista, outros riscos surgirão de outros modelos
que se adotem. É preciso empreender esforços na tentativa de conhecer e entender os riscos,
para poder avaliá-los, bem como suas implicações sociais, ambientais e não apenas
econômicas, conseguindo, assim, geri-los e minimizar as conseqüências danosas que vierem a
concretizar-se.
A efetiva aplicação dos princípios da prevenção e da precaução deve servir de
embasamento para a tomada de decisões conscientes e responsáveis no tratamento da temática
ambiental, superando-se a necessidade de constatações absolutas da ciência sobre os riscos
envolvidos.
Dessa forma, é diante de uma sociedade em constante mudança, marcada pela
produção de riscos em escala global, que os princípios da prevenção e da precaução se
apresentam como instrumentos de ação e importantes elementos para a virada do jogo.
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CAPÍTULO 15

O CONFLITO ENTRE LEIGOS E PERITOS NA
GESTÃO

DE

LICENCIAMENTO

RISCOS:

O

AMBIENTAL

CASO
DA

DO
USINA

HIDRELÉTRICA DE BARRA GRANDE
Maíra Luísa Milani de Lima1

INTRODUÇÃO
Como decorrência da crise ambiental, o conceito de risco ecológico ganhou especial
atenção dos pesquisadores das ciências sociais, especialmente da sociologia, que passou a
discutir de forma crítica as definições de risco aceitável e a pretensa legitimidade conferida
aos técnicos para elaborarem parâmetros para a administração dos riscos, a partir de estudos
quantitativos que procuravam estimá-los, medir sua intensidade e freqüência. Enquanto as
ciências naturais buscavam informações quantitativas para conhecer e controlar riscos, as
ciências sociais investigavam como a sociedade os percebe e como esta percepção é
constitutiva da própria noção de risco2.
As análises sociais do risco dão um salto a partir da segunda metade da década de
1980, especialmente após a publicação da obra “A sociedade de risco”, de autoria do
sociólogo alemão Ulrich Beck (1998a). Para ele, o risco deriva da maior intervenção do
homem na natureza e da busca de maior produtividade técnica e científica, de modo que ele
está intimamente ligado às decisões humanas e, por isso, não pode ser compreendido apenas a
partir de parâmetros técnicos. A crítica que está na base de sua teoria refere-se, assim, à
racionalidade técnico-científica, ou seja, é justamente no modo de pensar científico que o
autor encontra o foco do risco.
Em razão da importância que o conceito ganha para a compreensão da realidade, o
autor afirma que não vivemos mais em uma sociedade industrial, mas sim em uma sociedade
de risco, vale dizer, uma sociedade incapaz de controlar as ameaças que ela mesma produz.
Nessa sociedade, os riscos ecológicos decorrem basicamente de processos
inadequados de tomada de decisões, ou seja, de processos que não levam em conta: (a) a
insuficiência do conhecimento científico para prever e controlar todos os efeitos de suas
empreitadas; (b) a possibilidade de manipulação das informações científicas referentes aos
riscos; e (c) a dimensão política de todas as informações produzidas cientificamente.
O objetivo desse artigo é demonstrar que, apesar da evolução legislativa no que
concerne aos instrumentos pátrios de gestão de riscos ambientais, a forma como as decisões
de risco são tomadas atualmente não se diferencia dos processos inadequados que permitiram
1

Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora do Grupo de
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informação bibliográfica em ciências sociais. Rio de Janeiro, n. 46, 2º semestre de 1998. p. 3-4.
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a passagem da sociedade industrial para a sociedade de risco. Com este intuito, primeiramente
faz-se uma breve explanação sobre o avanço da legislação no que se refere ao gerenciamento
dos recursos naturais ou formas de gestão de riscos. Em seguida, contrastamos tal modelo
com sua aplicação prática, a partir do estudo do licenciamento ambiental da Usina
Hidrelétrica (UHE) de Barra Grande, localizada no vale do rio Pelotas, entre os Estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por fim, apontamos as insuficiências do licenciamento
ambiental como instrumento de gestão de riscos, notadamente no que se refere ao conflito
entre leigos e peritos no processo de tomada de decisão quanto aos empreendimentos que
causam impactos ambientais.
1. O licenciamento ambiental como instrumento de gestão de riscos
A sociedade contemporânea coloca frente a frente os que adotam as decisões sobre os
riscos e os que têm que enfrentar as conseqüências destas decisões3. Esta relação de conflito
traz à tona a problemática referente à legitimidade para tomar tais decisões. Todavia, esta
questão - para ser respondida - depende de definições e padrões culturais sobre o que é um
risco aceitável e não apenas de definições técnicas que indiquem o que a sociedade pode
suportar.
Uma comunidade só aceita correr determinado risco caso seus possíveis efeitos não
atinjam o que ela considera essencial para a manutenção de um padrão cultural que poderia
ser definido como “qualidade de vida” ou “bem-estar social” (a qualidade do meio ambiente
integra estes conceitos). Deste modo, a aceitação de riscos só pode ser analisada a partir de
uma relação interdisciplinar entre o conhecimento técnico e as normas culturais que definem
critérios importantes para a manutenção do bem-estar em determinada sociedade.
O processo de tomada de decisões e a definição de critérios nas questões de risco têmse, tradicionalmente, baseado apenas nas informações técnicas disponíveis sobre o caso. As
administrações públicas recorrem com freqüência a argumentos científicos para justificar suas
decisões sem, contudo, atentar para o caráter político da própria definição das informações
produzidas cientificamente.
No entanto, na atualidade, em razão da dimensão das ameaças ecológicas, bem como
da insuficiência do conhecimento científico para controlá-las, os argumentos técnicos não
podem ter uma primazia imediata em relação aos argumentos dos leigos. As informações
técnicas são importantes, porque expressam o conhecimento disponível sobre o risco no
momento da decisão; carregam, porém, dúvidas que só podem ser aceitas ou refutadas a partir
do diálogo aberto entre todos os atores interessados na decisão.
Por isso, o risco traz consigo a necessidade de que a deliberação e a tomada de decisão
sejam realizadas por meio de processos democráticos – os mais inclusivos e participativos
possíveis. Deste modo, riscos ambientais só podem ser legitimados se as instituições que
tradicionalmente foram responsáveis por seu controle modificarem o modo como as decisões
são tomadas4.
No Brasil, as normas que regulamentam o principal instrumento de gestão de risco do
país, qual seja, o licenciamento ambiental, condicionam a legitimidade da decisão quanto à
viabilidade de empreendimentos de risco à participação da sociedade civil no processo. Assim
3

BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España, 2002, p. 217.
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é que o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), ao estabelecer normas e critérios
para o licenciamento ambiental, faculta a possibilidade de o órgão licenciador promover a
realização de audiência pública para que seja dada informação sobre o projeto e seus impactos
à população e para que o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) seja discutido, de
forma a dirimir dúvidas e recolher dos presentes críticas e sugestões (Res. 09/1987). A
audiência passa a ser obrigatória, contudo, se requisitada por entidade civil, por 50 ou mais
cidadãos ou ainda pelo Ministério Público (Res. 09/1987, art. 2º). Desta forma, a solicitação
dos legitimados vincula o órgão público, de modo que, se a audiência não for realizada, a
licença concedida não terá validade.
A audiência tem por objetivo a prestação de informações ao público e a transmissão de
informações do público para o órgão licenciador. Neste sentido, a ata da audiência pública,
juntamente com o EIA-RIMA, servirá de base para a análise e o parecer final do órgão
licenciador quanto à aprovação ou não do projeto (Res. 09/1987, art. 5º). Entretanto, não há
um procedimento que garanta retorno à sociedade civil do que foi discutido na audiência.
Vale dizer: não existe um mecanismo, no licenciamento, para informar se os assuntos tratados
foram, afinal, contemplados na decisão5.
Desse modo, verifica-se que o licenciamento ambiental, no Brasil, incorporou a
participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que pode acarretar riscos
ambientais. No entanto, é preciso analisar como se dá a aplicação prática deste mecanismo,
com o fim de verificar se a participação, realmente, democratizou tal processo.
2. O que é gestão de riscos?
Para Nardocci, não existe um consenso entre os especialistas sobre o que é exatamente
a gestão ou o gerenciamento de riscos. Enquanto para os pesquisadores das ciências sociais a
gestão “abrange todas as atividades técnicas e legais, escolhas e decisões, individuais e
sociais, ligadas direta ou indiretamente aos riscos”, para os especialistas de áreas técnicas, ela
só começa após a avaliação objetiva de riscos – com estimativas a partir de cálculos
estatísticos e metodologias quantitativas. A gestão tem início com o julgamento sobre a
aceitabilidade dos níveis de riscos calculados. Neste sentido, Serpa6 - que possui formação em
química - conceitua análise, avaliação e gerenciamento de riscos como três processos
distintos. Para ele:

5

ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PAIVA, Ângela. Uma sociologia do licenciamento ambiental. In:
ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice Barros (organizadores). A insustentável leveza
da política ambiental: desenvolvimentos e conflitos socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p.108.
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SERPA, Ricardo Rodrigues. Gerenciamento de riscos ambientais. Desenvolvimento e meio ambiente: Riscos
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A análise é uma atividade estimativa, qualitativa ou
quantitativa do risco, baseada na engenharia de avaliação e em técnicas
estruturadas para promover a combinação das freqüências e conseqüências
de um acidente. Por outro lado, a avaliação de riscos diz respeito ao
processo que utiliza os resultados da análise destes para a tomada de
decisão quanto ao gerenciamento dos mesmos, por meio da comparação
desses resultados com critérios previamente estabelecidos. E, por fim,
gerenciamento de riscos está associado à formulação e implantação de
medidas e procedimentos, técnicos e administrativos, que têm por finalidade
prevenir, controlar ou reduzir os riscos existentes numa instalação
industrial, tendo também por objetivo manter essa instalação operando
dentro de requisitos de segurança considerados toleráveis.

A preocupação dos especialistas de áreas técnicas em separar a avaliação dos riscos de
sua gestão tem como finalidade delimitar aquilo que é técnico do que é político e social. Esta
distinção, entretanto, não é possível, pois o próprio conhecimento científico é guiado por
valores sociais e políticos, de modo que as considerações (políticas e ideológicas) sobre o que
é um risco aceitável têm início com as primeiras tentativas de estimá-lo tecnicamente.
Em outra perspectiva, gestão ambiental é a administração das contradições inerentes à
combinação dos usos aos quais o ambiente é submetido. Assim, as sociedades humanas fazem
uso do ambiente – seja pela extração ou exploração dos recursos naturais, seja pela emissão
de poluição e produção de lixo (que são depositados na natureza) – e o gerenciam a fim de
assegurar o fluxo de recursos naturais necessários ao crescimento econômico sem, contudo,
prejudicar a manutenção deles7. Deste entendimento do significado de gestão decorrem
políticas ambientais que não combatem a fundo as causas da degradação ambiental e buscam
apenas mitigá-las com ações paliativas. A definição dos padrões de consumo e o modelo de
desenvolvimento adotado, assim como os propósitos humanos em relação ao meio ambiente,
não são questionados. Neste contexto, a produção econômica a qualquer custo (desde que
barato!) tende a ter prioridade sobre a preservação ambiental.
Para os objetivos deste trabalho, propõe-se que a gestão ou o gerenciamento de riscos
seja entendido como um processo de avaliação técnica feita, com o objetivo de estimar os
riscos ou impactos de determinada ação ou empreendimento, somado a um conjunto de regras
e procedimentos mediante os quais os dados técnicos podem ser analisados, debatidos e
confrontados com as decisões e escolhas da população que será atingida pela decisão a ser
tomada. A gestão é vista, assim, como um complexo processo de tomada de decisão no qual a
opinião técnica não possui primazia sobre os argumentos dos leigos. Ela engloba também o
acompanhamento dos resultados da decisão, ou seja, se a decisão é favorável à implementação
da ação ou atividade de risco, a gestão abrange a fiscalização, por parte do Poder Público e da
sociedade civil, das condições de funcionamento da atividade; o monitoramento dos efeitos
que ela venha a produzir; a aplicação de mecanismos de responsabilização no caso de dano
ambiental, etc.
3. O licenciamento ambiental da UHE de Barra Grande
O caso do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) de Barra Grande,
localizada no vale do rio Pelotas, um afluente do rio Uruguai, na divisa dos Estados de Santa
7
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Qualidade de vida e riscos ambientais. Niterói: EdUFF, 2000, p. 111-112.
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Catarina e Rio Grande do Sul, é emblemático, pois demonstra todas as insuficiências ou
falhas de um instrumento de gestão de riscos que privilegia argumentos técnicos em
detrimento das considerações da sociedade civil.
A usina obteve suas licenças ambientais com base em um EIA-RIMA fraudulento, que
ocultou a existência de 4 mil hectares de florestas do Bioma Mata Atlântica, em ótimo estado
de conservação, na área de influência do projeto (IBAMA, 2004). O IBAMA, órgão
responsável pelo licenciamento, mesmo conhecendo a importância ecológica da área
escolhida para a implantação da usina, bem como a fraude constante do EIA-RIMA, emitiu
todas as licenças, viabilizando, assim, o empreendimento8.
A licença prévia (LP), emitida em dezembro de 1999, atestou a viabilidade ambiental
da usina, aprovando sua localização e concepção sem, contudo, atender a dois requisitos
normativos fundamentais:
(a) a localização da obra não foi, em momento algum, discutida na fase do processo que
antecedeu a emissão da LP, vale dizer, a viabilidade ambiental de se implantar uma UHE em
uma área tão frágil e rica do ponto de vista ecológico, como é o vale do rio Pelotas, não foi
discutida pelo IBAMA9;
(b) os órgãos ambientais dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina manifestaramse contrários à emissão da licença, pois consideraram inadequados os estudos ambientais
apresentados pelo empreendedor e, por isso, requisitaram diversas complementações.
Contudo, o IBAMA licenciou o empreendimento sem esperar o parecer final dos órgãos
estaduais10.
A análise dos documentos constantes do processo que antecedem a LP demonstra que
a localização do empreendimento e sua realização nunca estiveram em questão para o órgão
licenciador, que apenas exigiu medidas compensatórias e mitigadoras dos danos ambientais
que ocorreriam. Com isso, verifica-se que a questão central do licenciamento ambiental, qual
seja, a discussão acerca de todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto,
confrontadas com a hipótese de sua não-execução, foi omitida no caso de Barra Grande.
Quanto às manifestações dos órgãos ambientais, anteriores à LP, a Fundação Estadual
de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler - RS11 salientou que existiam informações e

8
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documentos pendentes sem os quais não seria possível o envio de parecer conclusivo quanto à
viabilidade do licenciamento da obra12.
Além das duas irregularidades apontadas, a LP não foi motivada. O documento
salientou uma série de condicionantes de validade, consubstanciadas na exigência de
complementações dos estudos ambientais e do detalhamento de programas de mitigação e
compensação do dano ambiental. Entretanto, nenhuma referência foi feita às audiências
públicas realizadas, de modo que apenas as questões técnicas relativas ao EIA-RIMA foram
consideradas na decisão.
A primeira audiência pública, realizada em Anita Garibaldi, em 10 de junho de 1999,
foi conduzida pelo presidente do Comitê Pró-Implantação da UHE de Barra Grande. Este
comitê organizou três fóruns para discutir o projeto e difundir sua importância: um em
Vacaria - RS, em 15 de agosto de 1997; o segundo em Anita Garibaldi - SC, em 07 de
novembro de 1997; e o terceiro em Esmeralda - RS, em 25 de junho de 1998 (IBAMA,
1999a).
As informações referentes à audiência só podem ser obtidas na ata lavrada na ocasião
que, vale salientar, por ser manuscrita, demanda do leitor interessado analisá-la com paciência
e afinco.
Após um deputado ter tomado a palavra para dizer que o empreendimento iria
impulsionar o desenvolvimento da região, um representante da empresa Engevix, responsável
pela elaboração do EIA-RIMA, teve 30 minutos para apresentar o projeto da hidrelétrica. Em
seguida, abriu-se espaço para as perguntas, que diziam respeito ao valor da terra que seria
alagada, às formas de indenização dos atingidos e ao destino da madeira que existia no local.
As respostas não constam da ata. O que foi dito pelos empreendedores sobre os impactos
ambientais também não está descrito. O redator apenas especificou os itens que foram
tratados, sem maiores informações.
Importa ressaltar que o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) anexou um
documento à ata, no qual afirmava sua posição de não permitir o início das obras enquanto os
problemas sociais e ambientais decorrentes da construção da usina não fossem solucionados.
O MAB apontou as deficiências do EIA-RIMA e as irregularidades no processo de
publicização da audiência pública, sugerindo que, após as complementações do estudo, fosse
realizada nova audiência.
Em 11 de junho de 1999, ocorreu a segunda audiência pública, em Vacaria – RS. Sua
ata retrata a seqüência dos atos. A sessão foi aberta por um representante do IBAMA e outro
da Secretaria de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, o
empreendedor apresentou a obra e seus benefícios. Apontou para a realização dos três fóruns
regionais organizados pelo Comitê Pró-Barra Grande e discorreu sobre os programas que
tornariam viável o empreendimento, em especial sobre o remanejamento da população. A ata
diz apenas que foram respondidas questões sobre documentos dos imóveis da população
atingida e, ainda, sobre a supressão da vegetação e a liberação da madeira (IBAMA, 1999b).
Estavam presentes nas audiências representantes do IBAMA, do empreendedor, da
Engevix, autoridades públicas (prefeitos, deputados e vereadores) e outros cidadãos,
notadamente aqueles que teriam suas terras atingidas pelo empreendimento.
No caso das autoridades públicas, como mencionado acima, a ata da audiência de
Anita Garibaldi (IBAMA, 1999a) registra o discurso de um deputado que enfatiza a
importância do empreendimento para “impulsionar o desenvolvimento da região”. Registra
12
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também a manifestação de dois prefeitos no mesmo sentido. O único discurso que questiona o
empreendimento, de que se tem notícia, foi feito pelo deputado Estadual do Partido dos
Trabalhadores, Pedro Uczai. Este discurso é reproduzido por Paulo Boamar – engenheiro da
Eletrosul, presidente do Comitê Pró-Implantação da UHE de Barra Grande e que presidiu a
audiência pública de Anita Garibaldi – em seu livro intitulado “A bacia do rio Uruguai e o
setor elétrico brasileiro: as obras, os conflitos e as estratégias”, publicado em 2002. Boamar13
assim introduz (e desqualifica) o discurso do deputado:
Interessante destacar partes do discurso pronunciado na
abertura da audiência pública da UHE de Barra Grande, realizada em Anita
Garibaldi, na data de 10 de junho de 1999, pelo Deputado Estadual do PT,
Pedro Uczai, por conter uma síntese da visão política e ideológica desta
corrente ideológica contrária à construção das hidroelétricas [...].

Essa citação é emblemática no que diz respeito à verdadeira lógica que guia as
audiências públicas: uma lógica tecnicista que desqualifica prima facie todos os argumentos
da comunidade para rejeitar o empreendimento. Adjetivando o discurso do deputado como
“político” e “ideológico”, o engenheiro coloca-se como detentor da verdade técnica, que não
pode ser questionada senão por argumentos que sejam, também eles, técnicos. Ora, o caso de
Barra Grande demonstra muito bem a dimensão construída da verdade, pois o EIA-RIMA que
viabilizou o empreendimento é um estudo técnico, cujas informações, conforme ficou
demonstrado no processo de licenciamento ambiental, foram fraudadas.
Nesse sentido, há que se questionar se houve uma real intenção, por parte dos
empreendedores e do órgão licenciador, de ouvir as críticas e sugestões da comunidade.
Parece que, no caso Barra Grande, aqueles que com suas falas ocuparam a maior parte do
tempo disponível para a audiência estavam ali apenas para convencer a população de que a
usina era necessária, que ela seria construída; no entanto, todos poderiam ficar tranqüilos,
porque os impactos seriam mitigados e ou compensados.
A construção da usina era considerada essencial não apenas pelos empreendedores,
mas também pelo Governo Federal, que tem como uma de suas prioridades a ampliação do
parque hidrelétrico do país. Neste caso, outra questão a ser levantada refere-se à
independência do IBAMA para apreciar os pedidos de licença ambiental. Em razão da
evidente incongruência relativa ao local escolhido para a construção da usina – um dos
últimos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista do sul do país – e os programas de
proteção da Mata Atlântica desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), a única
justificativa possível para a atuação do órgão licenciador no caso Barra Grande parece ser a
pressão que outros órgãos governamentais, como o Ministério de Minas e Energia (MME),
tenham exercido sobre suas decisões. Assim, como a decisão sobre o local de implantação e a
viabilidade ambiental da usina, no fundo, já estava tomada na data da audiência pública, o
representante do órgão licenciador não podia contemplar os anseios da comunidade.
As outras licenças, necessárias para a construção da obra (licença de instalação e
licença de operação), foram concedidas a toque de caixa, ou seja, à revelia da lei e da opinião
pública expressa, notadamente, na atuação de associações civis ambientalistas que ajuizaram
diversas Ações Civis Públicas para tentar impedir o enchimento do reservatório da usina.
13
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Todas elas restaram infrutíferas, de modo que uma área de 4.000 hectares de Floresta
Ombrófila Mista foi devastada para que a hidrelétrica saísse do papel14.
4. Algumas críticas à idéia de gestão
A gestão dos riscos ambientais – com a institucionalização de procedimentos de
controle por parte do Estado e com a possibilidade de participação da sociedade civil – está
inserida em um contexto, no qual os efeitos intoleráveis do desenvolvimento são percebidos
como solucionáveis por meio da utilização de novas tecnologias e de um planejamento
racional15.
Nesse sentido, o mercado incorporou os problemas ambientais como externalidades
do processo produtivo, passíveis de serem gerenciadas com medidas de mitigação dos danos
ou compensações ecológicas, tudo sob a fiscalização do Estado. O reconhecimento e a
institucionalização das questões ambientais por parte do mercado e do Estado levou a certa
despolitização do debate ecológico, pois como, aparentemente, os recursos naturais estão sob
o controle e cuidado do Estado e da sociedade (que conquistou mecanismos de participação),
as reivindicações dos ambientalistas perderam força.
Segundo Zhouri, Laschefski e Pereira16, o potencial transformador apresentado pela
crítica da ecologia ao desenvolvimento industrial cedeu lugar a um “ambientalismo de
resultados”, vale dizer, um ambientalismo inserido na perspectiva economicista hegemônica
segundo a qual a natureza é considerada apenas uma variável passível de ser “manejada,
administrada e gerida, de modo a não impedir o desenvolvimento”. Neste contexto, um
“paradigma reformador”, marcado pelo ambientalismo de resultados, aposta na tecnologia
para gerir as questões ambientais – especialmente em estudos técnicos e programas de
controle e mitigação dos danos. Com isso, ele impede a emergência de um “paradigma
transformador”, capaz realmente de questionar e transformar os padrões de produção e de
consumo da sociedade e, assim, buscar um desenvolvimento realmente sustentável.
Parece que o licenciamento ambiental brasileiro se encaixa muito bem no “paradigma
reformador” descrito acima. A participação da sociedade civil no processo de gestão dos
riscos, bem como a exigência de um estudo técnico para viabilizar a emissão da licença
14
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ambiental – confeccionado, vale salientar, sob medida para que o projeto seja aprovado –
delineiam um mecanismo institucional que impede a “explosividade social do risco”17, pois dá
à sociedade certa tranqüilidade, ou seja, uma segurança com relação ao cuidado do Poder
Público com os recursos naturais. No entanto, o processo possui tantos vícios que, para o
cidadão mais atento, ele se configura como uma brincadeira de faz-de-conta, levada a efeito
apenas para justificar decisões tomadas antes mesmo do início do processo.
A gestão dos riscos ou impactos ambientais, tal como aplicada no caso de Barra
Grande, confirma a predominância de um paradigma reformador segundo o qual todos os
possíveis impactos de uma obra podem ser administrados. Neste sentido, a viabilidade de um
projeto depende apenas da capacidade do empreendedor de apresentar ao Poder Público
programas de controle, mitigação e compensação do dano. Assim, em Barra Grande, os 4.000
hectares de Mata Atlântica que existiam no local previsto para a barragem (IBAMA, 2004),
bem como as centenas de famílias que viviam na área eram apenas mais um item a ser
considerado na relação dos custos do projeto. Neste modelo de gestão, toda e qualquer forma
de dano ambiental ou social pode ser compensada. Deste modo, tanto o empreendedor de
Barra Grande como o IBAMA crêem na eficácia de suas ações para diminuir os danos
ambientais da obra, o que, na realidade, não ocorrerá.
Na área existiam diversas espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção ou
endêmicas, além de espécies não-catalogadas. Tratava-se, segundo Prochnow18, de uma
região riquíssima do ponto de vista biológico, pois formava o único corredor ecológico de
fauna e flora no sentido leste-oeste ainda preservado em toda a região sul do país. A
sobrevivência de centenas de espécies dependia de sua preservação. Além disso, na área havia
uma Unidade de Conservação do Município de Vacaria – RS, que protegia o cânion de
Encanados, local onde o rio Pelotas passava por estreitas rochas basálticas formando túneis,
grutas, corredeiras, cascatas e piscinas naturais. Qual é o valor deste paraíso ambiental para o
país? Quais são as medidas capazes de compensar sua destruição? O caso de Barra Grande
demonstra que gerenciar riscos significa, também, considerar a possibilidade de não
implementar o projeto!

CONCLUSÕES

Ante o exposto, pode-se demonstrar que, apesar da instituição de um espaço de
discussão no processo de licenciamento ambiental (a audiência pública), o IBAMA toma
decisões à revelia da opinião pública e continua a justificá-las com argumentos científicos que
atestam sua viabilidade. Deste modo, verifica-se que a participação é compreendida apenas
17
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conseqüências para a saúde humana e para o meio ambiente, além de seus efeitos sociais, econômicos e
políticos. Assim, a gestão dos riscos torna-se um problema público (BECK, 1998a, p. 30), demandando, como
tal, um diálogo entre sociedade civil, Estado e mercado sobre suas implicações. Esse diálogo pressupõe
transparência e democratização das decisões do Poder Público relativas às obras e atividades de risco. Ocorre, no
entanto, que a transparência pode gerar formas diversas de mobilização social que vão de encontro a interesses
econômicos e políticos. As mobilizações causadas pelo questionamento da sociedade acerca da legitimidade das
instituições estatais responsáveis pelo controle de atividades potencialmente danosas para o meio ambiente são
denominadas por Beck (1998a, p. 08) de “explosividade social do risco”. Neste aspecto, a fim de evitar uma
explosividade social, a informação acerca do risco pode ser manipulada ou ocultada.
18
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como a oitiva da sociedade, sem que suas aspirações sejam realmente consideradas no
processo.
Um outro aspecto ignorado pelo órgão licenciador, que poderia ser considerado como
uma forma de prestação de contas à comunidade, refere-se à motivação da decisão
administrativa que concede ou não uma licença ambiental. É a motivação que permite à
sociedade civil tomar conhecimento dos fundamentos da decisão e contestá-la, inclusive em
juízo. Atualmente, entretanto, as licenças concedidas não são motivadas pelas autoridades que
as assinam19. O que as fundamenta são pareceres técnicos, dos quais a autoridade retira suas
condições de validade. Não há, no licenciamento ambiental, decisões motivadas que levem
em conta o que foi discutido nas audiências públicas e que ponderem tal discussão com as
informações trazidas ao processo pelo empreendedor, por meio do EIA-RIMA.
Quando a autoridade administrativa se reporta apenas a um parecer técnico para tomar
sua decisão, retira da sociedade civil, de certa forma, a possibilidade de discuti-la.
Argumentos técnicos são trunfos das autoridades públicas contra as contestações da
sociedade, porque estão fundados em uma presunção de verdade. Entretanto, há que se
considerar que toda pesquisa científica é levada a cabo ou financiada por alguém que possui
um interesse predeterminado em relação a seus resultados. Deste modo, todo conhecimento
técnico é delineado por opções políticas, assim como o conhecimento leigo, de forma que,
para ser considerada legítima, uma decisão deve levar em conta o embate entre todos os
argumentos relativos a um projeto de risco.
Contudo, em que pese o avanço da legislação ambiental, que incorporou a participação
da sociedade civil em seus instrumentos de gestão de riscos, o modo como tais instrumentos
são colocados em prática não permite uma real discussão sobre os riscos que uma comunidade
está disposta a correr. Atualmente, os argumentos técnicos que atestam à viabilidade de
empreendimentos impactantes, do ponto de vista ecológico, continuam tendo primazia em
relação aos anseios da população. Deste modo, ainda há um longo caminho a percorrer para o
aperfeiçoamento da gestão de riscos no país.
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CAPÍTULO 16

O CASO DE CATAGUASES: UM EXEMPLO DE
OPÇÃO PELO DANO1
Verônica Korber Gonçalves2

INTRODUÇÃO
Os produtos químicos transformaram-se em artigos indispensáveis à vida moderna,
passando a fazer parte de nosso cotidiano. De acordo com o Inventário europeu das
substâncias químicas existentes, são produzidos comercialmente 110.000 compostos
químicos, e anualmente de 1.000 a 2.000 novos produtos são acrescentados a esta lista3.
Segundo Mohamed Larbi Bouguerra, nosso planeta torna-se mais tóxico a cada dia, visto que
circulam entre os homens mais de 4.000.000 de produtos químicos4.
A introdução desses novos produtos, porém, causou sérios efeitos para o meio
ambiente e para a saúde humana. A par do consumo destas substâncias, vê-se aumentar o
número de desastres ambientais envolvendo a produção industrial química. No Brasil, em
especial, houve um aumento significativo da ocorrência de catástrofes envolvendo a atividade
industrial. De acordo com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB),
foram registrados, desde 1983, 420 acidentes em indústrias químicas no Estado de São Paulo.
Entre os anos de 1983 e 1992, a média foi de 9,4 acidentes por ano. Já entre 1993 e 2002, esta
média elevou-se para 26,1 acidentes por ano5.
Observa-se, porém, que o aumento destes desastres não acarretou o desenvolvimento
de políticas governamentais de caráter preventivo. Ao contrário, o governo incentiva a
produção industrial (a qualquer custo), em nome do desenvolvimento do país, e omite-se
diante dos danos gerados por estas indústrias, tornando-se co-responsável.
O objetivo do trabalho é determinar quais são os instrumentos utilizados pelos
diversos atores estatais para maquiar a escolha pelo risco. A análise é feita, tomando-se como
exemplo o vazamento ocorrido em Cataguases, pois acredita-se que as ações das instituições
envolvidas no referido caso servem como modelo para este tipo de acontecimento.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se por efetuar um estudo de caso por
reputar-se que o conhecimento jurídico não deve ater-se à análise do dever-ser. Cabe ao
operador do direito buscar a efetividade e a aplicação prática da norma. Por isso, procurou-se
neste trabalho confrontar determinada situação fática com a legislação em vigor no país.
Inicialmente serão apresentados dados sobre o acidente e sobre as conseqüências que
gerou. Em seguida, serão analisadas as medidas tomadas pela Administração Pública para
minimizar os danos do vazamento e pelo Poder Judiciário, para responsabilizar os autores do
dano. Por fim, será examinado o Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a empresa
1
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apresentado ao Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito à
obtenção do grau de Bacharel em Direito (Florianópolis, 29 de agosto de 2005).
2
Graduanda do curso de Direito, UFSC, bolsista do programa institucional de bolsas de Iniciação Científica
PIBIC/CNPq e pesquisadora do Grupo de Estudos em Relações Internacionais e Meio Ambiente (GERIMA).
Contato: vkgoncalves@hotmail.com
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DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de Risco e responsabilidade socioambiental - perspectivas para a
educação corporativa. São Paulo: SENAC São Paulo. 2003. p. 69.
4
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e o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, no qual aquela se compromete, entre outros,
a desativar os reservatórios de resíduos sob sua responsabilidade.
1. O vazamento
Em 29 de março de 2003, no município de Cataguases, Minas Gerais, a barragem de
um dos reservatórios da Indústria Cataguases de Papel Ltda rompeu-se, liberando no córrego
do Cágado e no rio Pomba cerca de um bilhão e quatrocentos milhões de litros de lixívia (ou
licor negro), que é a sobra industrial da obtenção de celulose extraída da madeira6.
A substância tinha entre seus componentes a soda cáustica (hidróxido de sódio), o
cloro ativo (hipoclorito de cálcio) e a lignina, bem como uma quantidade elevada de metais:
ferro, magnésio e alumínio, sendo todos subprodutos do processo de lixiviação, que consiste
no ato de separar, por meio de lavagem, os sais contidos em determinada substância.
Ao entrar em contato com o corpo humano, a lixívia pode causar, entre outros,
queimaduras na pele, nos olhos e nos tecidos gastrointestinais, bloqueio das vias respiratórias,
podendo levar à morte7. Além disso, os compostos derivados da lignina são de difícil
biodegradação, sendo extremamente tóxicos ao ecossistema e conferindo aos efluentes cor,
turbidez e grande quantidade de matéria orgânica8.
O “Dossiê Rio Pomba”9, elaborado pelo deputado estadual Carlos Minc, apresentou
dados preocupantes, baseados no estudo das amostras coletadas do rio, no dia 08 de abril de
2003, e analisadas no laboratório Analytical Solutions, localizado na cidade do Rio de
Janeiro. De acordo com o Dossiê, as amostras de sedimentos dos rios Pomba e Paraíba do Sul
apresentaram contaminação por dioxinas e furanos policlorados, considerados poluentes
orgânicos persistentes (POPs).
Esses produtos têm como principal característica a capacidade de acumulação no
corpo. Entre seus efeitos, destacam-se: alterações no processo de reprodução, diminuição da
contagem de esperma, mau funcionamento do sistema endócrino, diabetes, baixo peso em
recém-nascidos, baixa coordenação motora em crianças. Além disso, apresentam alto teor
carcinogênico e podem ser transmitidos através de gerações10.
A carga orgânica presente na lixívia é expressa em termos de Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO), que representa a quantidade de oxigênio, expressa em miligramas por litro
(mg/l), necessária para oxidar a matéria orgânica presente nos resíduos, por meio do
processo de oxidação bioquímica11. Desta forma, quanto maior a carga poluidora de um
efluente, mais oxigênio será consumido por microorganismos para remover a matéria

6

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE. Relatório técnico sobre o derramamento do
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orgânica dos resíduos e, portanto, maior será sua DBO. A lixívia armazenada nas barragens
possuía uma DBO média de 8.200 mg/l12.
De acordo com a Deliberação Normativa do Conselho de Política Ambiental do
Estado de Minas Gerais (COPAM), nº 10/86:
Art. 15 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente
poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água,
desde que obedeçam às seguintes condições:
[...] g. DBO5 dias a 20ºC: no máximo de 60 mg/l (este limite só poderá ser
ultrapassado no caso do sistema de tratamento de águas residuais para
reduzir a carga poluidora de efluente, em termos de DBO5 dias a 20ºC do
despejo, em, no mínimo, de 85%)13 (Grifo nosso).

Assim, observa-se que a DBO apresentada pelos efluentes liberados no
vazamento era 136 vezes maior que o permitido.
2. Conseqüências do vazamento
A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul abrange uma área de 57.000 Km2,
banhando os Estados de São Paulo (23,7%), Minas Gerais (39,6%) e Rio de Janeiro (36,7%)
onde deságua. O rio fornece cerca de 80% do suprimento de água da área metropolitana da
Grande Rio e sua água é consumida pela população de 160 municípios, que compõem uma
das regiões mais desenvolvidas do país, com grande importância política e econômica no
contexto nacional14. Com a liberação dos dejetos no Rio Pomba, o licor negro rapidamente
espalhou-se no Rio Paraíba do Sul. Trinta e nove municípios da região da mata mineira e oito
municípios fluminenses foram diretamente afetados, deixando mais de 600 mil pessoas sem
água por cinco dias15.
A dispersão da mancha de rejeitos resultou na proibição da pesca no litoral norte
fluminense e no fechamento das praias para recreação pelo período de noventa dias. Além
disso, a mancha tóxica atingiu áreas de manguezais do norte fluminense, causando danos
irreparáveis. Observou-se também a mortandade de espécies vegetais marginais às áreas
afetadas, bem como de espécies animais (peixes e crustáceos, por exemplo)16.
Um laudo elaborado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária apontou alterações
químicas no solo das áreas atingidas, comprometendo a agricultura da região. Informou,
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porém, que nem plantas nem animais apresentaram sinais de intoxicação17. No mesmo
sentido, os órgãos ambientais estaduais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais (Fundação
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA e Fundação Estadual do Meio Ambiente
- FEAM) emitiram laudos informando não haver sinais de intoxicação no solo, na fauna e
flora. Buscou-se, desta forma, criar um consenso de que não havia riscos no consumo da água
e dos peixes provenientes dos rios afetados pelo vazamento, a fim de minimizar os custos
sociais do desastre. Um exemplo deste discurso foi dado pela Chefe da Divisão de Qualidade
da Água da FEEMA/RJ, Fátima de Freitas Lopes Soares, na reunião da Comissão de
Avaliação do Acidente ocorrido no Norte Noroeste Fluminense, realizada na sede do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro - CREA/RJ, em 09 de
maio de 2003. Afirmou a representante da FEEMA que o vazamento de Cataguases “foi
literalmente uma onda de contaminantes que teve um tempo de passagem ao longo do rio”.
Foi “uma onda que passou”18.
No entanto, vários estudiosos informam que as conseqüências do vazamento não são
tão fugazes como querem fazer crer os órgãos ambientais. A engenheira florestal Denise B.
Alves, por exemplo, questionou na mesma reunião a afirmação de Fátima Soares de que o
acidente foi uma “onda que passou”. Segundo a engenheira, possivelmente os primeiros
peixes morreram por asfixia, em razão da quantidade de matéria orgânica despejada nos rios.
Deste modo, os efeitos do vazamento, como uma possível contaminação, somente poderiam
ser analisados posteriormente, meses após o contato dos peixes com os dejetos19.
Na reunião da Comissão de Avaliação do Acidente ocorrido no Norte Noroeste
Fluminense, realizada em 30 de maio de 2003, o professor Adacto Benedicto Ottoni, do Curso
de Engenharia Sanitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, disse temer que o
problema fosse esquecido assim, que a água fosse liberada e as medidas iniciais fossem
tomadas. O professor expressou sua grande preocupação quanto à possibilidade de
intoxicação crônica dos alimentos consumidos pela população, a médio e longo prazos,
causados por alguma contaminação da fauna e da flora e disse que esse material poluente
pode potencialmente ter sido absorvido dentro da cadeia alimentar.20
Em reunião posterior da mesma Comissão, realizada em julho de 2003, o Professor
Adacto afirmou estar apreensivo com a qualidade das informações divulgadas à população.
Segundo ele, apesar das declarações de alguns palestrantes, de acordo com os quais não
haveria nenhum problema de resíduos tóxicos, ele lera nos dados que a FEEMA forneceu que
eles existem.
É preciso discutir em cima de dados reais. Essa é uma carência
que sente em relação à problemática. Tive acesso ao relatório da FEEMA,
em que determinados elementos poluentes, inclusive ácidos orgânicos,
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ácidos fenólicos, que são inclusive cancerígenos, com quantidade mil vezes
acima do máximo permissível21 (grifo nosso).

Um estudo elaborado pelo engenheiro químico José Roberto Araújo mostrou que os
sedimentos de pontos por onde passou a água contaminada apresentam contaminação, ainda
que em níveis reduzidos, por compostos de dioxinas e furanos, que podem provocar câncer22.
Observa-se, assim, a deficiência da qualidade das informações divulgadas. Percebe-se
que houve uma preocupação política do governo em diminuir a importância dos prejuízos
reais da população, em especial dos pescadores, afirmando que os peixes dos rios afetados
estariam próprios para consumo, ignorando indícios que poderiam comprometer a segurança
da população a médio e longo prazos.
3. Um acidente esperado

Os dois reservatórios dos resíduos industriais, localizados na Fazenda Bom Destino,
em Cataguases, datam do final da década de 1980, quando funcionava no município uma
fábrica de papel, sob a direção das Indústrias Matarazzo de Papel S/A. Estes reservatórios
foram utilizados para a disposição dos resíduos industriais até o ano de 1992. O histórico de
irregularidades da empresa é antigo e, por diversas vezes, esta teve seu pedido de licença
ambiental negado.
Em 1995 a Indústria Cataguases de Papel foi autuada por causar poluição e funcionar
sem a licença ambiental de operação. Em 1999 e 2001 teve o pedido de licença negado23.
Ainda assim, a empresa continuou em funcionamento. Diversas denúncias foram feitas ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) quanto à situação precária das barragens,
tendo o órgão solicitado à Polícia Militar que fizesse vistorias.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG), durante as vistorias
realizadas em 2002 e 2003, a empresa funcionava sem a licença ambiental. A PM-MG possui
ainda documentos que comprovam que o IBAMA foi informado da situação sem, no entanto,
tomar qualquer medida cabível24. Apesar disso, o órgão ambiental não foi objeto de qualquer
tipo de responsabilização.
Com isso, é possível afirmar que o vazamento ocorrido não foi um acidente, uma vez
que não foi um acontecimento casual, fortuito ou imprevisto. Ao contrário, foi previsto e não
evitado por omissão da empresa e dos órgãos públicos responsáveis. O fato de se referir ao
desastre como um acidente demonstra a intenção de eximir os responsáveis de culpa, de
maneira a tornar seus danos uma conseqüência do modelo de produção moderna, cujos males
devemos suportar.
A omissão estatal frente à ocorrência de desastres ambientais reflete a ideologia de que
o risco de atividades consideradas essenciais (como por exemplo, uma indústria de papel)
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deve ser repartido entre todos, assim como os ônus da fabricação destes bens ditos
indispensáveis.
4. Responsabilidade do órgão ambiental

A falta de articulação entre os órgãos responsáveis agravou os impactos do vazamento
e tornou excessivamente lento o início das medidas necessárias para conter os danos. Em
entrevista, o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
José Carlos Carvalho admitiu não ter o Estado condições de atuar de maneira efetiva em
desastres como o ocorrido: “Eu não trato as coisas com meias palavras. O nosso sistema ainda
não está aparelhado para este tipo de problema”.25
Nesse sentido, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva afirmou acreditar que o
problema não é a falta de leis que punam os crimes ambientais. De acordo com a ministra,
“está faltando é o cumprimento”26. Salienta-se que o Ministério do Meio Ambiente é o órgão
responsável pela implementação da lei no que se refere às questões ambientais.
Assim, admitem os órgãos ambientais não haver no Brasil efetiva política pública a
respeito de segurança química e acidentes industriais, na medida em que assumem
publicamente a carência de meios para cumprir suas obrigações. Esta omissão deliberada é
uma política pública do Estado brasileiro.
Diversos são os indícios de que houve omissão da Administração, especialmente do
órgão ambiental responsável pela concessão das licenças ambientais (FEAM). A população
local levou ao órgão inúmeras denúncias a respeito da situação das barragens. Entretanto, o
órgão não tomou qualquer medida preventiva.
A FEAM é responsável criminal e civilmente pelo vazamento ocorrido, na medida em
que, sabendo da conduta criminosa da indústria, deixou de impedir sua prática, quando
poderia ter agido para evitar o dano. A Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê no artigo
2º:
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas e este cominadas, na medida de sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho
e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa
jurídica que, sabendo de conduta criminosa de outrem, deixar de impedir
sua prática, quando podia agir para evitá-la27 (grifo nosso).

A responsabilidade civil por omissão do órgão público, prevista no parágrafo 6º, do
artigo 37, da Constituição Federal, decorre da não-realização, pelo Estado, da fiscalização das
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, que tenham facilitado a ocorrência do dano
ambiental. Afirma Schonardie que
25
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a responsabilidade por omissão da administração pública é uma
responsabilidade indireta, na qual o Estado não realiza ou faz
deficitariamente a fiscalização das atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras ou danosas ao meio ambiente, facilitando a ocorrência do dano
ambiental. [...]
Assim, o Estado não pode se omitir, em hipótese alguma, de se
responsabilizar e ser responsabilizado quando a ocorrência do dano
ecológico for conseqüência da omissão dos seus agentes públicos28 (grifo
nosso).

Após uma consulta feita pela Presidência da FEAM a sua Assessoria Jurídica, o
Procurador Chefe Joaquim Martins da Silva Filho respondeu, em Parecer Jurídico datado de
14/04/2003:
Entende-se haver, no ordenamento jurídico brasileiro, a
obrigação do Poder Público Estadual assumir a reparação pelo dano
causado por um empreendedor que não possa assumir tal ônus financeiro
[...] Em seu art. 225, a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da
natureza pública da proteção ambiental, que atribui ao Estado o dever de
defender o meio ambiente [...] Em face de tais dispositivos legais, é forçoso
concluir que o Estado tem a obrigação de arcar com os custos da
recuperação dos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem.
Ressalva-se, no entanto, o direito de regresso contra a Indústria Cataguases
de Papel LTDA., real causadora do dano e responsável pela sua reparação,
com base na primeira questão aqui aduzida, qual seja, a responsabilidade
objetiva do empreendedor pelos danos que venham a ser causados pelo seu
empreendimento29 (grifo nosso).

Embora admitida pelo próprio Procurador da FEAM a obrigação do Estado de arcar
com os custos da recuperação dos danos ambientais causados pelo vazamento, observa-se
que, até a presente data, a FEAM não foi alvo de qualquer ação de responsabilização civil ou
penal. A negligência da Fundação Estadual do Meio Ambiente revela o desacordo entre teoria
e prática no que concerne à legislação ambiental e sua implementação, ou seja, entre as
obrigações do Estado e a impunidade de seus representantes, quando deixam de cumprir a lei.
Ora, há regulamentação expressa a respeito da concessão da licença ambiental de operação no
art. 8º, III, da Resolução CONAMA 237/1997, bem como a respeito de sua suspensão ou
cancelamento, em caso de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas
legais no art. 19, I, da referida Resolução. A resolução prevê a responsabilização do órgão
concessor da licença de obra ou atividade que cause dano, quando o empreendedor não puder
responder pelos prejuízos causados. Apesar disto, verifica-se que os responsáveis, envolvidos
direta e indiretamente, continuam impunes.
5. Ações judiciais
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Foi proposta pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, na Justiça Federal do
Rio de Janeiro, uma ação criminal contra a Indústria Cataguases de Papel LTDA, Indústria
Florestal Cataguases LTDA e IBERPAR Empreendimentos e Participações LTDA, buscando
responsabilizar seus donos. A ação foi proposta contra as três empresas por ser a IBERPAR
controladora das demais empresas, sendo certo que os sócios com poder decisório são os
mesmos em todas elas. Além da ação penal, foram propostas ações civis contra os órgãos
públicos e as empresas. De acordo com o Sistema de Acompanhamento Processual da Justiça
Federal do Rio de Janeiro30, não se obteve decisão definitiva em nenhuma das ações.
Ressalta-se não ter sido proposta nenhuma ação visando responsabilizar criminalmente o
órgão público (FEAM) por sua omissão diante das denúncias feitas.
6. Termo de ajustamento de conduta

Um exemplo claro da inoperância das normas e, conseqüentemente, da omissão dos
responsáveis por aplicá-las se dá com a análise do cumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), firmado entre a Indústria Cataguases e o Ministério Público.
Tal acordo constitui um título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, mediante
o qual o compromissário assume o dever de adequar sua conduta, sob pena de sofrer as
sanções previstas no próprio acordo. O TAC deve tratar, necessariamente, de obrigações de
fazer ou não fazer. É vedada, neste tipo de acordo, a transação efetiva de direitos. O que se
nota, porém, é que não é claro o que seja esta “transação efetiva de direitos”, e dá-se poder ao
órgão proponente do acordo de transacionar, por exemplo, o direito de poluir e de construir
irregularmente.
Em 09 de maio de 2003 foi assinado pela Indústria Cataguases de Papel um Termo de
Ajustamento de Conduta, visando estabelecer apenas medidas emergenciais para evitar a
ocorrência de outros sinistros decorrentes do passivo ambiental existente na Fazenda Bom
Destino, na zona rural do Município de Cataguases - MG, representado pela acumulação em
barragens de contenção de resíduos industriais. Entre as obrigações previstas no acordo,
destaca-se:
6.5. desativar as barragens existentes na Fazenda Bom Destino,
no prazo máximo de 02 anos, com a retirada e destinação adequada de todos
os resíduos industriais, a contar da assinatura do presente termo.

Em laudo de vistoria realizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em
1º de dezembro de 2003, afirmaram os técnicos responsáveis Marta Miranda Camelo, Paula
Santana Diniz e Nadson Souza Carvalho:
Cabe salientar que, conforme estabelecido no TAC, foi
concedido à Florestal Cataguases LTDA um prazo máximo de dois anos
para a desativação e destinação adequada dos resíduos armazenados nas
barragens e, até o presente momento, foi elaborado apenas o projeto básico
da estação de tratamento da lixívia31.
30
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Foi assinado no dia 05 de dezembro de 2003 um aditamento ao TAC, eis que
as medidas necessárias ao cumprimento da cláusula n. 6.5 do
Termo de Ajustamento de Condutas firmado entre o Ministério Público e a
empresa compromissária – Iberpar demandaram a realização de estudos
técnicos e outros encaminhamentos que não foram concluídos nos prazos
inicialmente previstos, bem como que se tornou necessário repactuá-los, em
conformidade com os termos de reunião realizada com a presença de todos
os interessados (privados e órgãos públicos), estabelecem as partes realinhar
seu objeto32.

Nesse novo acordo estabeleceram-se como obrigações da indústria:
6.1 desativar as barragens existentes na Fazenda Bom Destino, no
prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, contados após a liberação, pela
primeira interveniente, do Sistema de Tratamento de Efluentes, cujo projeto
foi protocolado no dia 25 de novembro último33.

No dia 18 de maio de 2004 foi assinado novo aditamento ao TAC34, em razão da
rescisão contratual entre a Indústria e a Empresa Ambiental Pesquisas e Projetos em Meio
Ambiente, que havia apresentado o projeto de tratamento de lixívia contida nos reservatórios
em Cataguases - MG. No segundo aditamento, estabeleceu-se que a nova empresa contratada,
Fundação Mokiti Okada, utilizará a técnica da biorremediação para o tratamento dos resíduos
que estão nos reservatórios.
Em vistoria realizada em 06 de julho de 2004, as técnicas Marta Sawaya Miranda
Camelo e Paula Santana Diniz elaboraram um laudo, no qual afirmaram que “ainda não foi
encontrada uma solução definitiva para o problema da destinação final da lixívia, apesar do
empenho dos dirigentes da empresa neste sentido”.35
32
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Foram enviadas cartas registradas e e-mails para o Ministério Público Estadual de
Minas Gerais, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a FEAM e para a Indústria
Cataguases, requisitando informações sobre o cumprimento do TAC.
Em resposta enviada em 16 de junho de 2005, informou a Sra. Rosangela Gurgel, da
FEAM:
Com relação ao TAC de Cataguases podemos informar que o
TAC vem sendo cumprido. As barragens foram recuperadas, não
significando mais risco ao Meio Ambiente, com relação aos resíduos houve
o rompimento de uma barragem com derramamento de quase todo o volume
armazenado. A outra barragem também foi recuperada e como estava com o
volume acima do nível recomendado, parte foi transferida para a barragem
rompida após a sua recuperação. Um aditivo ao TAC foi assinado
prorrogando o prazo e incorporando o tratamento dos resíduos. As
barragens não foram desativadas.
Com relação ao tratamento dos resíduos remanescentes, foi iniciado um
tratamento in situ utilizando técnicas de biorremediação36 (grifo nosso).

Observa-se que, apesar de informar que o TAC está sendo cumprido, a própria
funcionária da FEAM afirma que passados um ano e seis meses da assinatura do primeiro
aditamento ao TAC, as barragens ainda não foram desativadas, o que contraria o item 6.1 do
acordado. Além disso, verifica-se que, um ano e um mês após ter sido contratada a empresa
responsável pelo tratamento da lixívia, este foi apenas iniciado.
Nota-se que, frente ao visível descumprimento do acordado pela empresa, o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais permanece inerte, não acionando os responsáveis, por
meio da via judicial. Assim, a indústria, ao invés de ser penalizada pelo não-cumprimento do
acordo, recebe o benefício de novos acordos com prazos dilatados.
Com isso, é possível questionar a validade do Termo de Ajustamento de Conduta que,
embora defendido com veemência por muitos dos representantes do Ministério Público como
um instrumento da Política Nacional do meio ambiente para a compensação material referente
a um dano ambiental causado, não conseguiu, no caso em análise, prevenir nem compensar os
danos causados à população e ao meio ambiente.
O Termo de Ajustamento de Conduta analisado é, portanto, um exemplo da nãoimplementação da legislação ambiental brasileira, visto que, embora sejam expressamente
previstas sanções no caso de descumprimento do acordo, nem os órgãos ambientais nem o
Ministério Público e o Judiciário tomam qualquer medida.
É possível afirmar que a catástrofe narrada foi produzida, na medida em que resultou
de omissões, tanto de particulares quanto dos órgãos públicos, administrativos e judiciais.
Houve omissão comissiva, pois se deixou de implementar a lei, através de políticas públicas
preventivas e, sobretudo, de cumprir inúmeras disposições legais. O governo não realizou
ações que pudessem traduzir decisões (expressas na legislação nacional) em medidas jurídicas
e políticas que se coadunassem com as normas adotadas.
A inoperância das normas jurídicas brasileiras no que se refere à questão ambiental
reflete a intenção de não responsabilizar os autores de acidentes como o narrado, eis que
decorrentes de atividades consideradas essenciais para a sociedade e cujos danos não podem
muitas vezes ser mensurados ou individualizados. Ao que parece, o fato de reputar-se uma
atividade como essencial - ou de relevante interesse público ou social - confere imunidade aos
criminosos que, aliás, nunca são chamados assim.
36
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Considerações Finais
Noticiado como “o maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil”37, o vazamento de
Cataguases foi, dois anos depois, esquecido. A empresa funciona normalmente e seus donos
ainda não foram responsabilizados. Parte da população recebeu um valor indenizatório em
razão dos prejuízos decorrentes do desastre, porém não foram realizados estudos
aprofundados sobre os indícios de contaminação por poluentes persistentes nos locais
atingidos. Os dois reservatórios contendo o material proveniente da produção de papel não
foram desativados, permanecendo inadequada a disposição dos resíduos. Há, portanto,
possibilidade de novos vazamentos no local.
Cataguases ganhou visibilidade por alguns fatores: afetou mais de um Estado da
federação; atingiu diretamente um grande número de famílias e ocorreu na região mais rica do
país. Entretanto, o vazamento de Cataguases não foi e não será o maior desastre ambiental já
ocorrido no Brasil. Desde 29 de março de 2003 diversas catástrofes ocorreram no país, tendo
sido noticiadas na mídia e depois, esquecidas38. Isto demonstra que estes desastres são muito
mais freqüentes do que se quer admitir. Não são, portanto, acidentes, mas o produto de
determinadas escolhas sociais e políticas.
O Estado, no qual se inserem os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem
como o Ministério Público, instituição essencial a sua função jurisdicional, declara como
sendo um de seus objetivos a proteção ambiental. Este objetivo faz-se presente nos discursos
oficiais, nos planos institucionais e nos programas elaborados. Em especial no que se refere à
segurança química, são apresentadas diversas políticas públicas, nas diferentes esferas
estatais, que visam ao controle das atividades potencialmente poluidoras.
Entretanto, os mecanismos elaborados revelam-se inócuos para concretizar tais metas,
podendo-se constatar que a omissão é uma forma de política pública do Estado brasileiro. Esta
forma de política pôde ser comprovada na busca por informações a respeito do vazamento de
Cataguases e dos programas relacionados ao controle e à prevenção de desastres ambientais.
Nos raros casos em que houve pronunciamento por parte das autoridades oficiais, observou-se
que as informações eram superficiais e, algumas vezes, contraditórias com a realidade.
Contudo, na grande maioria das vezes, os órgãos públicos permaneceram em silêncio,
demonstrando a dificuldade na obtenção dos resultados das ações estatais.
O fato de não haver no Brasil uma estrutura capaz de lidar com os riscos de catástrofes
ambientais envolvendo a atividade industrial demonstra uma aposta, não apenas estatal, mas
social pelo risco. Esta escolha é dissimulada pelo Estado em forma de políticas públicas
37
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vazias. O vazamento de Cataguases é a caricatura de um risco na medida em que representa o
produto de determinado comportamento social: a tomada de decisões que implicam a
proliferação de atividades reputadas essenciais, mas que colocam em risco a sobrevivência no
planeta.
A impossibilidade de responsabilizar os autores de danos decorrentes de atividades de
risco provém da ideologia de que estas atividades representam o progresso e o
desenvolvimento tecnológico, não podendo, por isso, ser questionadas. O Estado, como
responsável pela realização e efetivação das demandas sociais, através da elaboração e do
cumprimento das leis, é quem toma as decisões finais sobre quais riscos a sociedade está
disposta a correr. A resposta estatal aos desastres ambientais depende da aceitação de que se
deve trabalhar o planejamento de medidas de gestão dos riscos e não apenas de gestão das
catástrofes.
Além de medidas de planejamento de emergências, é essencial que o Estado garanta o
acesso às informações sobre o risco decorrente da atividade das indústrias químicas, bem
como proporcione a conscientização e a participação popular quanto à escolha destes riscos,
como forma de reduzir as conseqüências dos desastres. É fundamental ainda que as indústrias
que produzem, manipulam e emitem substâncias tóxicas sejam responsabilizadas pelos
impactos que causam à saúde humana e ao meio ambiente.
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Rafael Ferreira Filippin1

INTRODUÇÃO
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL pretende, até o mês de dezembro
de 2005, leiloar as concessões para a exploração de dezessete novos aproveitamentos
hidrelétricos2. Dois deles estão previstos para serem instalados no rio Tibagi, estado do
Paraná.
O texto a seguir busca enfocar os procedimentos jurídico-administrativos prévios e
necessários à instalação de um destes empreendimentos hidrelétricos (a Usina Hidrelétrica de
Mauá), a partir de conceitos da teoria da sociedade de risco.
Também, serão avaliadas, criticamente, as falhas destes procedimentos, a fim de que
se possa verificar - ao final - se estes se consubstanciam num exemplo de irresponsabilidade
organizada ou não.
1. A sociedade de risco e a irresponsabilidade organizada
A sociedade contemporânea é caracterizada pela intensa divisão social do trabalho3,
pelo conseqüente crescimento da complexidade4 e, ainda, pela adoção de tecnologias cujas
conseqüências são impossíveis de se medir ou mesmo de se conhecer, sendo por isso
chamadas de riscos5 6.
1

Mestrando em Biodireito e Meio Ambiente pelo Centro de Pós-graduação em Direito da UFSC, membro do
Grupo de Estudos de Relações Internacionais e Meio Ambiente – GERIMA, especialista em Gestão Municipal
de Recursos Hídricos pelo Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFPR, especialista em Gestão e Direito
Empresarial pela FAE Business School, graduado em Direito pela UFPR, professor substituto de Direito
Ambiental e Agrário da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI – Campus São José SC, coordenador
jurídico da associação Liga Ambiental, representante titular da sociedade civil organizada no Conselho Estadual
dos Recursos Hídricos do Paraná – CERH/PR e na Comissão Executiva Descentralizada Atlântico-Sul do Plano
Nacional dos Recursos Hídricos, advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 27.200.
2
Essa informação, amplamente divulgada na imprensa brasileira, no decorrer do ano de 2005, está confirmada
na página mantida pela ANEEL. Disponível em: <http: // www.aneel.gov.br>. Acesso em: em 25 de setembro de
2005.
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FERREIRA, José Maria Carvalho. Globalização, novas tecnologias e comunicação nas organizações. In:
Organização e Sociedade, nº 19, Salvador, p. 91-108.
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MORIN, Edgar e KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Tradução: Paulo Neves. Porto Alegre: Editora Sulina,
2003.
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BECK, Ulrïch. La sociedad de riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998.
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LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2002.
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Em decorrência disso, é lícito denominar de sociedade de risco esta comunidade
humana contemporânea, onde ocorrem os riscos e os fenômenos como o da irresponsabilidade
organizada ou irresponsabilidade geral, assim explicada por Beck, in verbis:
à divisão do trabalho muito diferenciada corresponde uma
cumplicidade geral e a esta, uma irresponsabilidade geral. Cada qual é causa
e efeito e, portanto, não é causa. As causas se diluem em uma

mutabilidade geral de atores e condições, reações e contra-reações
(tradução nossa, p. 39)7.
Assim, a especialização cartesiana das estruturas burocráticas encarregadas do
processo de tomada de decisão, da elaboração e consecução de políticas públicas produz o
fenômeno da irresponsabilidade organizada, pelo qual não se pode determinar com precisão
qual a extensão da responsabilidade de cada um dos órgãos públicos, em razão dos riscos
provocados por sua tomada de decisão.
Esse conceito de irresponsabilidade organizada é, especialmente, útil para a
compreensão do processo de tomada de decisão de instalação de barragens de hidrelétricas
previstas para a Bacia Hidrográfica do rio Tibagi.
Isso porque esta decisão é compartilhada por três sistemas de gestão diferentes e que
têm a competência de decidir em conjunto, onde e como se instala um grande
empreendimento de geração de energia hidrelétrica, cada qual lançando mão de mecanismos
previstos em lei e em regulamentos específicos que condicionam seu agir, segundo o princípio
da legalidade (artigo 37, da Constituição de 1988), ao qual está submetida toda a
Administração Pública.
Outrossim, é oportuno dizer, também, que o direito (positivado nas referidas leis e
regulamentos) não, necessariamente, é um instrumento apto a resguardar a sociedade da
ocorrência do risco, uma vez que a “impossibilidade de jurisdicionar o risco constitui o atual
limite do direito”8.
Assim, está-se diante de uma policrise9 em que o direito posto (como tecnologia
social) é incapaz de dar segurança à sociedade, ao mesmo tempo em que o aparato burocrático
criado para operacionalizar o direito age de modo a impedir que seja possível identificar quem
é responsável pelo risco gerado a partir das decisões.
Para exemplificar o raciocínio acima, relembre-se que o direito positivo brasileiro e
paranaense estabelece três processos administrativos pelos quais os empreendimentos
hidrelétricos, que se pretende instalar no rio Tibagi, devem passar: o do setor elétrico, o do
setor de recursos hídricos e o do setor de fiscalização ambiental.
2. A atuação do órgão federal (setor elétrico) diante das normas de recursos hídricos

7

“a la división del trabajo muy diferenciada la corresponde una complicidad general, y a ésta una
irresponsabilidad general. Cada cual es causa y efecto y por tanto no es causa. Las causas se diluyen en una
mutabilidad general de actores y condiciones, reacciones y contra-reacciones” (p. 39).
8
DE GEORGI, Raffaeli. Direito, Democracia e Risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Sergio Antônio
Fabris, 1998, p. 14.
9
MORIN, Edgar e KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Tradução: Paulo Neves. Porto Alegre: Editora Sulina,
2003.
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A ANEEL é a autarquia (agência reguladora) competente para avaliar e homologar os
inventários de aproveitamento hidrelétrico10 dos rios brasileiros e que, no dia 13 de abril de
2005, publicou, no Diário Oficial da União, o despacho nº 410 de sua Superintendência de
Gestão e Estudos Hidroenergéticos, cujo conteúdo está transcrito abaixo:
“DESPACHO Nº 410: O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO
E ESTUDOS HIDROENERGÉTICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas na
Resolução Normativa n.º 116 e na Portaria nº 145, ambas de 29 de
novembro de 2004, com amparo no artigo 1º do Decreto n.º 4.932, de 23 de
dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto n.º 4.970, de 30 de
janeiro de 2004, e o que consta do Processo n° 48100.000361/94-53,
resolve: I - Aprovar a Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio
Tibagi, afluente pela margem esquerda do rio Paranapanema, que tem uma
área de drenagem total de 25.000 km2, em trecho limitado, a jusante, pelo
nível normal de operação do reservatório da UHE Cebolão (El. 425,00 m),
e, a montante, pelo nível de jusante do canal de fuga da UHE Tibagi (El.
691,30 m), localizado na sub-bacia 64, bacia hidrográfica do Rio Paraná, no
Estado do Paraná, apresentados pela Companhia Paranaense de Energia Copel. II - A presente aprovação objetiva consolidar a composição entre a
proposta de partição de quedas aprovada pela Portaria n° 742, de 11 de
novembro de 1994, na qual definiram-se os aproveitamentos de Jataizinho
(156,0 MW), Cebolão (156,0 MW), Tibagi (47,0 MW) e Santa Branca (67,0
MW) e a presente revisão adotada para o trecho médio que alterou as
características físicas e energéticas dos aproveitamentos de São Jerônimo
(340,0 MW), Mauá (385,0 MW) e Telêmaco Borba (118,0 MW), ambas
elaboradas pela Companhia Paranaense de Energia - Copel. III Identificou-se, neste contexto, um potencial que totalizou 1.291,5 MW,
distribuído em 8 (oito) aproveitamentos em conformidade com o quadro
anexo. IV – O aproveitamento hidrelétrico denominado Salto Mauá, que
nos Estudos de Inventário nas versões de 1994 e 1997 recebeu a
denominação de Presidente Vargas, não poderá ser objeto de solicitação de
registro por terceiros para elaboração de Projeto Básico, devido à vigência
da concessão outorgada a Klabin S.A., pela Portaria n.° 38, de 19 de janeiro
de 1996. V - Os Estudos de Viabilidade da UHE Telêmaco Borba referentes
à antiga configuração da bacia que teve o aceite formalizado, bem como os
registros ativos efetivados para a elaboração dos Estudos de Viabilidade da
UHE Mauá, continuarão mantidos e deverão, onde couber, ser reajustados
aos parâmetros definidos nesta revisão. VI - A presente aprovação não
exime a Companhia Paranaense de Energia - Copel de suas
responsabilidades pelos estudos e seu registro perante o Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e não assegura qualquer
direito quanto à obtenção da concessão ou autorização do aproveitamento
do potencial hidráulico, devendo a mesma atender as disposições da
legislação vigente. VII - Revoga-se, parcialmente, a Portaria n° 742, de 11
de novembro de 1994, somente no que se refere ao trecho exclusivo desta
revisão, nos quais foram definidos os aproveitamentos hidrelétricos
denominados São Jerônimo, Mauá e Telêmaco Borba”.

10

“Art. 1º. Conceituar como inventário hidrelétrico a etapa de estudos de engenharia em que se define o potencial
hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, mediante o estudo de divisão de quedas e a definição prévia do
aproveitamento ótimo de que tratam os § 2º e 3º, do art. 5º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995” (Resolução
ANEEL nº 393/98).
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Por meio do ato administrativo acima, a ANEEL aprovou a divisão do Rio Tibagi em
oito lagos artificiais de usinas hidrelétricas (UHE) formadas por barragens, bem como
estabeleceu a capacidade de geração de cada uma das eventuais usinas e sua localização.
Entretanto, é preciso dizer que, para homologar o inventário de aproveitamentos
hidrelétricos do Tibagi, a ANEEL deveria ter seguido à risca o que dispõe sua Resolução nº
393, de 04 de dezembro de 1998, que “estabelece os procedimentos gerais para Registro e
Aprovação dos Estudos de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas”.
Na mesma norma regulamentar, está dito que é: “dever da ANEEL articular-se com os
Estados e o Distrito Federal, em conjunto com outros órgãos, com vistas ao aproveitamento
energético dos cursos d’água e a compatibilização com a Política Nacional de Recursos
Hídricos”. E mais: o articulado desta Resolução nº 393/98 preconiza que, in verbis:
Art. 13. Os titulares de registro de estudos de inventário
deverão formalizar consulta aos órgãos ambientais para definição dos
estudos relativos aos aspectos ambientais e aos órgãos responsáveis pela
gestão dos recursos hídricos, nos níveis Estadual e Federal, com vistas à
melhor definição do aproveitamento ótimo e da garantia do uso múltiplo
dos recursos hídricos.

Ou seja, para que um inventário de aproveitamento hidrelétrico seja aprovado, é
preciso que haja manifestação prévia dos órgãos públicos de gestão dos recursos hídricos e
fiscalização do meio ambiente, a fim de que se demonstre que os futuros aproveitamentos
hidrelétricos não irão inviabilizar os usos múltiplos das águas nas respectivas bacias
hidrográficas, tampouco causar impactos ambientais proibidos pelo direito brasileiro.
Aliás, é fácil constatar que, por meio de sua regulamentação anterior ao Despacho nº
410, a ANEEL remete, claramente, aos demais sistemas de gestão a tarefa de dizer como pode
ser feito o aproveitamento das águas de uma bacia hidrográfica, de modo que sejam evitados
os conflitos entre os empreendedores do setor elétrico e os demais usuários da água e, ainda,
entre estes e a comunidade local.
E, nesse particular, a Resolução da ANEEL visa simplesmente dar cumprimento ao
que dispõe não só a Lei Federal nº 9433/97 (Lei Federal das Águas), como também a Lei
Estadual nº 12.726/99 (Lei Paranaense das Águas).
Nesse diploma estadual, estão definidas as competências administrativas do Sistema
Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos, ao qual se subordina a gestão da bacia do rio
Tibagi, dado que este é um rio estadual, na definição do art. 26, I, da Constituição da
República de 1988, bem com está demonstrada a preocupação com a integração entre o setor
dos recursos hídricos com o de fiscalização do meio ambiente, in verbis:
Art. 4º - Constituem diretrizes gerais de ação para
implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos: [...]
III. a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
IV. a articulação da gestão de recursos hídricos com o dos setores usuários e
com os planejamentos regional, estadual e nacional;

E, de acordo com o arranjo institucional criado na Lei Estadual nº 12.726/99, o órgão
integrante do sistema criado especialmente para gerir a bacia hidrográfica e que tem
competência para dar concreção aos objetivos, diretrizes e fundamentos elencados acima, é o
Comitê de Bacia. Ou melhor, é o Comitê de Bacia, formado por representantes do Poder
Público, dos usuários e da sociedade civil local, o órgão que tem a competência para deliberar
sobre a forma pela qual se dará o uso da água de uma bacia hidrográfica.
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Isto é, o Comitê aprova o Plano de Uso da Bacia Hidrográfica e diz o quanto de água
será usado por cada setor da economia e em que condições.
Portanto, pelo critério hermenêutico da especialidade (BOBBIO, 1980)11, é o Comitê
de Bacia e não a ANEEL que deve dizer quantos e quais são os aproveitamentos hidrelétricos
que poderão ser feitos na Bacia do Tibagi, com vistas a que não haja uma preponderância nãonegociada de um setor da economia sobre o outro.
O Plano de Uso da Bacia mencionado é um instrumento de gestão que, também, está
definido na Lei Estadual nº 12.726/99, in verbis:
“Art. 6º - São instrumentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos: [...]
II. o Plano de Bacia Hidrográfica; [...]
Art. 8º - O planejamento de recursos hídricos, elaborado por bacia ou
conjunto de bacias hidrográficas do Estado, consubstanciar-se-á,
formalmente, em plano que visa a fundamentar e orientar a implementação
da Política Estadual de Recursos Hídricos e o seu respectivo gerenciamento.

Em suma, este Plano é o documento elaborado e discutido no seio do Comitê de Bacia,
com a participação de todos os setores (público, usuários e sociedade), onde se define qual
utilização será feita da água de uma determinada Bacia Hidrográfica.
Assim sendo, resta forçoso concluir também que é com base neste Plano de Uso da
Bacia que o Inventário de Aproveitamento Hidrelétrico tem de ser elaborado e não o
contrário.
Em outras palavras, a ANEEL somente poderia ter homologado o Inventário de
Aproveitamentos Hidrelétricos do rio Tibagi (Despacho nº 410, de 13 de abril de 2005), caso
o Plano de Uso da Bacia do Tibagi tivesse sido discutido e aprovado pelo Comitê, e mais: este
Plano deveria ter previsto a possibilidade de se instalar as barragens, sem o que não se poderia
autorizar sua instalação.
No entanto, o fato é que o Comitê de Bacia do rio Tibagi ainda não aprovou qualquer
plano de uso da bacia12. Aliás, não existe nem mesmo uma proposta em tramitação no interior
do Comitê.
Portanto, a ANEEL descumpriu o contido no art. 13, da Resolução ANEEL nº 393/98,
ao homologar o Inventário de Aproveitamento do Tibagi sem que o Comitê tivesse se
manifestado a respeito e sem que o Plano de Uso da Bacia estivesse discutido e aprovado com
a participação da comunidade local.
Por conta disso, o Despacho nº 410, de 13 de abril de 2005, foi emitido irregularmente
e não pode gerar efeitos jurídicos.
Caso o despacho homologatório do Inventário de Aproveitamento Hidrelétrico do
Tibagi não seja revogado ou anulado, uma situação de inversão na ordem dos procedimentos
terá sido consumada, pois ao invés de ser descentralizada e participativa (como manda a lei),
por meio da atuação do Comitê de Bacia, a gestão da água do rio Tibagi estará sendo
centralizada e sem qualquer controle social, uma vez que seu uso para geração de energia
elétrica foi decidido em Brasília pela ANEEL, sem que a população que vive na Bacia
Hidrográfica tenha manifestado sobre a conveniência e oportunidade dos empreendimentos.
11

“El tercer criterio, el de especialidad difiere de los primeros hasta ahora examinados porque para poderlo
aplicar es preciso hacer referencia a la materia regulada y, por tanto, con mayor razón, recurrir a la interpretación
jurídica. [...] El procedimiento con el que se tiende a determinar que de dos normas una es general y otra especial
parece garantizar más frente a eventuales errores, y por tanto, una vez más, parece dejar menos a merced de
opiniones personales, que aquel procedimiento con el que se tiene a establecer cuál de las dos normas, ambas
generales es la más justa” (p. 354).
12
Esse artigo foi confeccionado em 25 de setembro de 2005.
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Aliás, a divisão do rio em oito futuros lagos gera riscos, também, aos outros usos da
água, tais como abastecimento humano, diluição de esgotos urbanos, diluição de efluentes
industriais, outros usos industriais (como a fabricação de cerveja em Ponta Grossa), irrigação,
dessedentação de animais, lazer, turismo, mineração de areia e diamantes, pesca entre outros,
fato este que pode causar impactos econômicos que não foram avaliados no Inventário de
Aproveitamento Hidrelétrico.
Ou melhor, ao invés de viabilizar os múltiplos usos que podem ser feitos da água ao
mesmo tempo, a decisão da ANEEL forçará a que os demais usuários da Bacia se submetam à
conveniência do setor elétrico, o que é absurdo, diante do que preconiza a legislação federal e
estadual de recursos hídricos, que manda compatibilizar os usos múltiplos.
É por isso que a Resolução ANEEL nº 393/98 diz expressamente que o Inventário de
Aproveitamentos Hidrelétricos só pode ser homologado se já houver manifestação do Comitê
de Bacia com relação ao Plano de Uso da Bacia (e não o contrário).
Aliás, a própria ANEEL, quando publicou o Atlas de Energia Elétrica do Brasil,
salientou que não pode determinar a localização e o porte de uma barragem de UHE sem que
o Comitê de Bacia dê respaldo à decisão, in verbis:
A implantação de empreendimentos hidrelétricos deve contar
com a avaliação e respaldo de um comitê de bacia hidrográfica, que deve
disciplinar a negociação entre os diversos agentes e usuários da água (p.
47).

Sendo assim, resta demonstrado que a decisão da ANEEL de homologar o Inventário
do rio Tibagi contrariou a lei e política da própria agência reguladora, o que evidencia, ainda,
o fenômeno da irresponsabilidade organizada, pelo qual uma agência reguladora extrapola
suas competências, gera riscos e não, necessariamente, é responsabilizada pelas instâncias
competentes.
Outro fundamento que evidencia a irregularidade do Despacho nº 410, de 13 de abril
de 2005, é o de que este ato administrativo transgride não só o princípio da descentralização e
da participação na gestão dos recursos hídricos, como também o da subsidiariedade
(BARACHO, 1997), por meio do qual se entende que o órgão administrativo mais próximo da
comunidade atingida é o competente para deliberar sobre a conveniência e oportunidade de
determinada providência.
3. A atuação dos órgãos estaduais (do setor de recursos hídricos e de fiscalização
ambiental)
Mesmo diante dessa situação irregular apontada, foi feito o pedido, perante o Instituto
Ambiental do Paraná – IAP, de concessão de Licença Ambiental Prévia para construção da
barragem da UHE de Mauá, conforme Edital de entrada nº 003/2005, publicado no Diário
Oficial do Estado do Paraná, de 28 de janeiro de 2005.
Em razão do que dispõe a Resolução nº 003/04-SEMA (Secretaria Estadual do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Paraná), para que a empreendedora pudesse dar entrada
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no pedido de Licença Ambiental Prévia13, perante o IAP, seria preciso que já tivesse obtido
junto à Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental
- SUDERHSA, autarquia estadual que exerce as vezes de agência de bacia, a Outorga
Prévia14. É o que estabelece o art. 3º da referida resolução, in verbis:
Art. 3.º No procedimento de licenciamento Ambiental para
atividades, empreendimentos, obras e intervenções utilizadoras de recursos
hídricos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
deverá constar obrigatoriamente a Outorga Prévia e a Outorga de Direito de
Uso dos Recursos Hídricos, emitidas pela SUDERHSA, sem prejuízo de
outras licenças, autorizações e concessões pertinentes.
§ 1.º - Nos procedimentos de integração de Licenciamento Ambiental e
Outorga, os estudos a serem apresentados pelo empreendedor deverão ser
elaborados de forma a atender as exigências articuladas entre a
SUDERHSA e o IAP.
§ 2.º - A Outorga Prévia emitida pela SUDERHSA será apresentada pelo
requerimento ao IAP, ao solicitar a Licença Prévia em se tratando de
empreendimentos, atividades ou obras que necessitem de: [...]
IV – usos de recursos hídricos para aproveitamento de potenciais
hidrelétricos;

Essa resolução da SEMA/PR foi tomada em razão da “necessidade de integração de
procedimentos dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos e da Política
Estadual de Meio Ambiente” e da “necessidade de estabelecer os procedimentos a serem
adotados para a emissão de Outorga Prévia e a Outorga de Direito de Uso de Recursos
Hídricos com a finalidade de integrá-los ao procedimento de Licenciamento Ambiental”. No
mesmo sentido, segue o Decreto Estadual (paranaense) nº 4646/2001:
Art. 6º - Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público,
independentemente da natureza pública ou privada dos usuários, os
seguintes usos ou interferências em recursos hídricos [...]
VI. usos de recursos hídricos para aproveitamento de potenciais
hidrelétricos; [...]
Art. 9o – O processamento administrativo dos requerimentos de outorga,
sempre que cabível, deverá articular-se com os procedimentos de
licenciamentos, concessões, permissões e autorizações relativas ao meio
ambiente, aproveitamento de recursos naturais, uso do solo, prestação de
serviços públicos, usos de bens públicos e a outras interferências com
recursos hídricos, com os seguintes objetivos: [...]
Art. 10 – [...]
§ 1º - A outorga prévia é especialmente exigível quando o objeto requerido
é condicionante para a continuidade de outros procedimentos de
licenciamento, em especial a Autorização Ambiental e a Licença Prévia LP, atos administrativos de licenciamento ambiental, regulamentados pela
Resolução SEMA no 31, de 24 de agosto de 1998 e outras normas
13

Licença Prévia: é a licença concedida na fase preliminar do planejamento, viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua
implementação. (RESOLUÇÃO Nº 003/04-SEMA).
14
Outorga Prévia: ato administrativo com finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos
requeridos, que não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a reservar a razão passível de
outorga, possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.
(RESOLUÇÃO Nº 003/04-SEMA).
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concernentes, podendo, em certos casos, a critério do Poder Público
Outorgante, ser dispensada. [...]
§ 4º - No caso dos usos de recursos hídricos para aproveitamento de
potenciais hidrelétricos, a outorga prévia terá, como finalidade precípua,
declarar a reserva de disponibilidade hídrica, para efeito de aplicação do
disposto no art. 77, § 1º, e § 1º, da Lei Federal 9.984, de 17 de julho de
2000, que dispôs sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA.

Entretanto, no caso do Licenciamento Ambiental da UHE Mauá já mencionado, a
empreendedora encaminhou o Pedido de Licença Prévia ao IAP sem que a SUDERHSA
tivesse emitido a Outorga Prévia que, segundo consta na Portaria nº 1124/2005, da
SUDERHSA, só foi emitida em 09 de agosto de 2005. Isto é, mais de seis meses depois de ter
sido protocolado o pedido de Licença Prévia.
E o IAP, por sua vez, deu andamento ao procedimento de Licenciamento Ambiental
da UHE Mauá, convocando e realizando as audiências públicas nos Municípios de Ortigueira
e Telêmaco Borba nos dias 05 e 06 de agosto de 2005 (conforme notícia do jornal “O Estado
do Paraná”, edição de 05/08/2005), sem que a referida outorga prévia existisse.
Ou seja, o IAP deu prosseguimento ao processo administrativo de Licenciamento
Ambiental sem que a empreendedora tivesse apresentado um documento indispensável para a
avaliação da viabilidade ambiental da UHE Mauá por parte da comunidade local que
participou das audiências públicas, desrespeitando, assim, o disposto no art. 3º da referida
Resolução nº 03/2004, da SEMA/PR.
Por outro lado, não se pode olvidar, também, que a SUDERSHA não poderia ter
emitido a Outorga Prévia sem que o Plano de Bacia estivesse aprovado pelo Comitê de Bacia
do rio Tibagi. É o que estabelece a Lei nº 12. 726/99, in verbis:

Art. 14 - Toda outorga estará condicionada às prioridades de
uso estabelecidas nos Planos de Bacia Hidrográfica e deverá respeitar a
classe em que o corpo de água estiver enquadrado bem como a manutenção
de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso.
Parágrafo único - A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o
uso múltiplo destes.

No mesmo sentido, segue o Decreto Estadual nº 4646/2001, in verbis:

Art. 18 – A análise técnica dos requerimentos de outorga de
direitos de uso, a ser coordenada pelo Poder Público Outorgante, está
condicionada, nos termos do art. 14 da Lei Estadual no 12.726/99, aos
seguintes critérios:
I - as prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Bacia Hidrográfica;

Ou seja, para que fosse concedida a Outorga Prévia (reserva de disponibilidade
hídrica) para a UHE Mauá, seria preciso que o Comitê de Bacia do Tibagi tivesse estabelecido
no Plano de Uso da Bacia do quanto de água o setor elétrico poderia dispor.
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No mesmo sentido, segue a norma estabelecida pelo Conselho Nacional dos Recursos
Hídricos – CNRH (Resolução nº 37, de 26 de março de 2004, publicada no Diário Oficial da
União, em 24 de junho de 2004), que estabeleceu “diretrizes para a outorga de recursos
hídricos para a implantação de barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do
Distrito Federal ou da União”, in verbis:
Art. 3º O interessado, na fase inicial de planejamento do
empreendimento, deverá solicitar à respectiva autoridade outorgante a
relação de documentos e o conteúdo dos estudos técnicos exigíveis para
análise do correspondente requerimento de outorga de recursos hídricos.
[...]
§ 2º Os estudos técnicos visam compatibilizar a finalidade, características
da barragem e sua operação com os Planos de Recursos Hídricos,
observando os usos múltiplos, os usos outorgados, as acumulações,
captações, derivações ou lançamentos considerados insignificantes e a
manutenção das condições adequadas ao transporte aqüaviário, quando for
o caso. [...]
Art. 4º O requerimento de outorga de recursos hídricos para a implantação
de barragens será formulado à autoridade outorgante e instruído com, no
mínimo: [...]
§ 3º Nos casos de requerimento de outorga de recursos hídricos que alterem
significativamente o regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água
onde se localiza o empreendimento, deverão ser observadas as diretrizes
emanadas do respectivo comitê de bacia hidrográfica, conforme
competências estabelecidas na legislação específica.
Art. 5º A autoridade outorgante, ao avaliar os estudos técnicos, observará,
no âmbito da respectiva bacia hidrográfica, entre outros: [...]
II - a disponibilidade hídrica para atendimento aos usos previstos para o
empreendimento, considerando-se as demandas hídricas atuais e futuras,
observados os planos de recursos hídricos e as legislações pertinentes; [...]

Portanto, a decisão da SUDERHSA de emitir a Portaria nº 1124/2005, de 09 de agosto
de 2005, transgrediu, frontalmente, as normas que regulam o uso dos recursos hídricos.
Desse modo, mais uma vez, o fenômeno da irresponsabilidade geral ou organizada15 16
se faz presente, na medida em que não há como se precisar a extensão da responsabilidade de
cada um dos órgãos públicos pelos riscos que a eventual instalação da UHE Mauá causará,
uma vez que cada um agiu em desconformidade com as regras postas, mas de acordo com
suas possibilidades institucionais e orientações políticas.
Ademais, o processo de licenciamento ambiental da UHE Mauá, também, transgrediu
a Portaria IAP nº 120, publicada em 24 de maio de 2004. Nesta norma regulamentar consta
que o IAP resolveu, in verbis:
CONDICIONAR, 1) o licenciamento ambiental atinentes (sic)
aos empreendimentos de Geração de Energia Hidrelétrica do Estado do
Paraná, a (sic) realização de avaliação ambiental estratégica relativas às
Bacias Hidrográficas e, principalmente, da execução do Zoneamento
15

BECK, Ulrïch. La sociedad de riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998.
LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2002.
16
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Ecológico – Econômico do território paranaense em elaboração pelo
Governo do Estado do Paraná;

Ou melhor, em razão do relatório final de 08 de março de 2004, da Comissão Técnicojurídica designada pela Resolução Conjunta nº 13/03 PGE/PGJ/IAP/COPEL, isto é, que
contou com a presença de representantes de vários setores do Governo do Estado do Paraná,
todo e qualquer Licenciamento Ambiental de usinas hidrelétricas ficou condicionado à
realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica e ao Zoneamento Ecológico-econômico
do Estado do Paraná, ainda em elaboração.
Nesse ponto, faz-se mister explicar que a Avaliação Ambiental Estratégica é diferente
do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), elaborado pela empreendedora da UHE
Mauá e entregue ao IAP. A definição de Avaliação Ambiental Estratégica é feita pela
doutrina, in verbis:
No âmbito do presente texto, a definição a ser utilizada para a
AAE é aquela utilizada por Sadler e Verheem (1996): ‘AAE é um processo
sistemático para avaliar as conseqüências ambientais de uma política, plano
ou programa, de forma a assegurar que elas sejam integralmente incluídas e
apropriadamente consideradas no estágio inicial e apropriado do processo
de tomada de decisão, juntamente com as considerações de ordem
econômica e social.’ De acordo com a literatura sobre o processo de AAE
(Sadler e Verheem, 1996; e Thérivel e Partidário, 1996) e, também, com a
análise das principais experiências relacionadas com a aplicação prática
desse processo em nível nacional, regional e local (Boer e Sadler, 1996;
Thérivel e Partidário, 1996 e Economic Commission for Europe, 1992), três
tipos principais de ação podem ser submetidos a um processo de AAE: 1)
PPPs setoriais (e.g. energia e transporte); 2) PPPs relacionados com o uso
do território, o qual cobre todas as atividades a serem implementadas em
uma determinada área e; 3) políticas ou ações que não necessariamente se
implementam por meio de projetos, mas que podem ter impactos ambientais
significativos (e.g. política de incentivos ou de créditos).

Por sua vez, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental é previsto constitucionalmente
(Art. 225, da Constituição Federal de 1988) e definido na Resolução nº 237/97, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (que regulamenta o procedimento de licenciamento
ambiental), in verbis:
Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes
definições: [...]
III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e
ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área
degradada e análise preliminar de risco.

Da comparação das definições conclui-se que, enquanto o EPIA é focado nos impactos
ambientais de uma obra ou empreendimento específico, a Avaliação Ambiental Estratégica é
uma análise mais abrangente, levando em consideração a interação entre várias obras ou
empreendimentos que, ao mesmo tempo, fazem parte de uma mesma política ou programa
setorial, no caso, a política de aproveitamento elétrico do rio Tibagi, aprovada pela ANEEL.
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Dessa forma, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental apresentado pela empreendedora
da UHE Mauá ao IAP não pode fazer às vezes de uma Avaliação Ambiental Estratégica, pois
enquanto o EPIA leva em consideração apenas os impactos ambientais da UHE de Mauá, a
Avaliação Ambiental Estratégica deveria abranger a interação dos impactos ambientais
causados pela construção de todas as usinas projetadas para o rio Tibagi, que estão previstas
no Inventário de Aproveitamento Hidrelétrico aprovado pela ANEEL, por meio do Despacho
nº 410, de 13 de abril de 2005.
Assim sendo, o IAP desrespeitou sua própria Portaria nº 120, de 24 de maio de 2004,
ao conduzir o processo de licenciamento ambiental da UHE Mauá sem que fosse elaborada a
Avaliação Ambiental Estratégica por parte da empreendedora e, também, sem que o
Zoneamento Ecológico-econômico do Paraná estivesse concluído e aprovado pelos órgãos
competentes.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, percebe-se que o órgão de fiscalização ambiental (IAP),
encarregado do processo de Licenciamento, não poderia ter dado andamento ao processo de
Licenciamento Ambiental, bem como não poderia emitir a Licença Prévia, assim como a
agência de bacia (SUDERHSA) não poderia ter emitido a Outorga Prévia e a agência
reguladora do setor elétrico (ANEEL), o despacho homologatório do Inventário de
Aproveitamento Hidrelétrico.
Outrossim, em nenhum momento estes órgãos públicos levaram, rigidamente, em
consideração as regras que interligam os procedimentos de tomada de decisão dos setores
elétrico, de recursos hídricos e de fiscalização ambiental, o que confirma a incapacidade do
direito de lidar com as situações de risco17, pois mesmo existindo as normas jurídicas, estas
não são capazes de conformar a realidade de modo a se evitar a ocorrência do risco.
Ademais, por conta da conjuntura descrita, não se pode determinar com precisão de
quem é a responsabilidade pelos riscos gerados a partir da decisão de se instalar a UHE de
Mauá, uma vez que esta responsabilidade está diluída entre órgãos públicos que deixaram de
observar os estatutos aos quais estavam submetidos. Ou seja, não há como se individualizar o
responsável. Este fato - por si só - evidencia a ocorrência do fenômeno da irresponsabilidade
organizada (ou geral) na gestão da água da Bacia do rio Tibagi.

17

DE GEORGI, Raffaeli. Direito, Democracia e Risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Sergio Antônio
Fabris, 1998.
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