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Palavra do Presidente da OAB 
 

 

 

A Comissão Especial de Relações Internacionais da OAB SP desempenha um 
importante papel na criação de mecanismos para a integração da Advocacia 
mundial.  
 

Dada a relevância da responsabilidade jurídica tanto no Brasil, quanto no 
exterior, é de suma importância promover debates, seminários e eventos com 
autoridades e especialistas no assunto, assim como entidades não 
governamentais, repartições consulares e câmaras de comércio, na busca por 
agregar conhecimento e proporcionar o intercâmbio de informações.  
 

Desta forma, a OAB SP tem orgulho em apresentar à Advocacia paulista mais 
uma publicação coletiva sobre temas fundamentais a várias práticas do Direito, 
como a privacidade de dados, uso de medicação off label, melhores práticas 
ambientais, sociais e de governança corporativa na cadeia internacional, direito 
sistêmico, acordo internacional de Previdência Social, vistos de investimento 
para estrangeiros, entre outros.  
 
 
 

 

Caio Augusto Silva dos Santos 

Presidente da OAB SP 
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Prezados Colegas, 

 

O presente e-book foi elaborado por todos os membros da Comissão, e irá 

abordar diversos temas que são de grande relevância para o mundo das 

Relações Internacionais. 

A Comissão tem como objetivo assessorar a Seccional da OAB/SP, sendo 

algumas de suas atividade são: o encaminhamento de matérias de sua 

competência, elaborar estudos, pareceres, promover palestras, seminários 

e eventos que estimulem o estudo e debate da matéria, cooperar e 

promover intercâmbios com outras organizações com objetivos iguais, 

dentre outros. 

À vista disso, gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos a toda 

Diretoria da OAB e membros da Comissão, que durante os últimos 3 anos 

me auxiliaram a cumprir todas as atividades supramencionados com 

maestria. 

Gostaria de agradecer também o apoio institucional da Camara de 

Comércio Brasil-Canadá (CCBB) a esse e-book, e enfatizar a importância 

do Centro de Arbitragem e Mediação da Camara (CAM-CCBC), que possui 

o papel fundamental e de grande destaque no mundo das relações 

internacionais, sempre trazendo soluções inovadores e modernas. 

Esperamos que todos desfrutem da leitura e seja um instrumento de muito 
aprendizado. 
 

 

 

 

São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 

 

Felipe Valente Maluly 

Presidente da Comissão de Relações Internacionais OAB SP 
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A Responsabilidade Jurídica do Encarregado de Dados no 

Brasil, Canadá e Comunidade Europeia 

 

Resumo: A Privacidade de Dados já é uma realidade nos principais países 
capitalistas do mundo. E, de acordo com exigência de cada legislação regional, 
é necessário indicar um profissional específico para que atue de forma diligente, 
sem conflito de interesses, com a função legal de adotar técnicas e 
procedimentos executivos práticos, preventivos e corretivos, visando manter a 
privacidade, sigilo e confidencialidade de empresas que coletam, tratam, 
armazenam e compartilham dados pessoais, bem como reportar aos titulares 
destes dados, além de autoridades nacionais, de forma transparente, as 
motivações e devidos esclarecimentos na gestão destas informações. Neste 
contexto, são abordadas no presente artigo as responsabilidades deste 
profissional, que no Brasil é denominado Encarregado de Dados, diante das 
exigências legais e regulatórias, bem como um estudo comparado à legislação 
Canadense e da Comunidade Europeia. 
 

Palavras Chave: Compliance; Data Protection Officer; Encarregado de Dados; 
Privacidade de Dados; Lei Geral de Proteção de Dados; General Data Protection 
Regulation; GDPR; Personal Information Protection and Electronic Documents 
Act; PIPEDA 

 

Paulo Salvador Ribeiro Perrotti1 
 

SUMÁRIO: I - INTRODUÇÃO II - DA RESPONSABILIDADE DO 
ENCARREGADO DE DADOS III – A FUNÇÃO DO ENCARREGADO DE DADOS 
NO CANADÁ E NA COMUNIDADE EUROPEIA IV - CONCLUSÃO 
 

I - INTRODUÇÃO  
 

Sob forte a influência em diversos aspectos da General Data Protection 

Regulation (GDPR), regulamentação da Comunidade Europeia de proteção de 

dados, à partir de 18 de Setembro de 2020 entrou em vigor a Lei nº 13.709/2018 

(Lei Geral de Proteção de Dados ou, como é conhecida, LGPD) no Brasil, 

passando então a surtir efeitos legais e práticos tanto no que diz respeito à 

Pessoa Jurídica, quanto à Pessoa Física, no que se refere à coleta, tratamento 

                                                             
1 Advogado. Head de Segurança da Informação da LGPD Solution. Presidente da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá de 2017 a 2021. Professor de Cyber Security na Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia 
de Sorocaba (FACENS). Professor de Cibersegurança Ofensiva na Pós-Graduação da ACADITI. 
Especialização em Direito Canadense e de Québec pela Université de Québec à Montreal. MBA pela 
FGV/SP. Especialização em Direito de Informática (LLM) pelo IBMEC/SP. Integrante da Comissão Especial 
de Relações Internacionais da OAB/SP. Membro da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital 
(ANADD). 

https://gdpr-info.eu/
https://gdpr-info.eu/
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/
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e armazenamento de dados pessoais de terceiros, sejam brasileiros ou 

estrangeiros. 

Esta regulação possui amplo alcance, fazendo com que as empresas, 
independentemente do ramo de atuação, comecem a estruturar uma estratégia 
de planejamento sobre a forma de proteção ao tratamento dos dados pessoais 
de seus clientes e colaboradores, a fim de evitar infrações, que certamente irão 
culminar em impactos financeiros e danos na reputação. 
 

Embora a proteção à privacidade já esteja devidamente formalizada em nossa 
Constituição Federal, bem como no Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor, assegurando-se a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra 
e a imagem das pessoas, estabelecendo ainda o direito de requerer indenização 
pelo dano material ou moral sofrido decorrente de violação, a LGPD surge como 
forma de embasar não apenas a proteção dos dados pessoais mas, sobretudo, 
esmiuçar devidamente suas particularidades de forma a manter preservada a 
privacidade de clientes, colaboradores e cidadãos em geral, bem como seus 
respectivos poderes de escolha, intimidade e proteção.  
 

A LGPD prescreve um conceito aberto e amplo a respeito da gestão e proteção 
dos dados pessoais, considerando que toda e qualquer informação relacionada 
a pessoa natural que seja possível identificar o titular do dado, ou seja, 
informações como nome, endereço, telefone, profissão, dentre outros, ou o 
cruzamento de informações que possibilite identificá-lo, deve estar sendo tratado 
de acordo com a legislação em apreço, respeitando-se os limites impostos para 
coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. 
 

Seguindo a linha de raciocínio, a LGPD também trouxe catalogado também os 
considerados dados pessoais sensíveis, quais sejam aqueles sobre origem 
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou 
à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural. 
 

Deste modo, entende-se que o maior propósito a ser atingido pela aplicabilidade 
da Lei Geral de Proteção de dados é a privacidade e a intimidade do indivíduo, 
o tratamento dos seus dados pessoais, bem como seu poder de decisão diante 
da manipulação, da gestão e do destino de seus dados.   
 

Entende-se como tratamento de dados pessoais toda operação realizada com 
os dados pessoais, quais sejam, a coleta, produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 
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II – Da responsabilidade do encarregado de dados 

 

Uma das novidades trazidas pela LGPD foi determinar e especificar os Agentes 
de Tratamento dos Dados, quais sejam, o Controlador e o Operador de dados. 
Esses Agentes de Tratamento têm responsabilidades, deveres jurídicos e 
penalizações específicas, de acordo com a legislação.  
 

O Art. 5º, inciso VI, da LGPD, determina que o Controlador é “pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais”. Em suma, é o Controlador que determina as 
finalidades, condições e meios do processamento de dados pessoais. 
 

Por outro lado, denomina-se Operador aquela Pessoa Física ou Jurídica 
contratada que atua por conta e ordem do seu contratante, e deverá realizar o 
tratamento dos dados pessoais segundo as instruções fornecidas pelo 
Controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas 
sobre a matéria. 
 

Neste sentido, é possível imputar que o Controlador assume responsabilidade 
direta sobre o tratamento conferido por parte do Operador, no que se refere ao 
tratamento de dados pessoais. Assim sendo, se um Operador comete uma 
infração de dados, o Controlador poderá ser impactado de forma direta e 
objetiva. Do ponto de vista jurídico, é possível concluir que a LGPD estabeleceu 
a culpa in eligendo e in vigilando do Controlador sobre as infrações cometidas 
pelo Operador no âmbito da segurança e proteção dos dados pessoais, como 
forma de reforçar a rede de tratamento de dados, cobrando-se uma postura 
colaborativa entre as empresas, para que o compartilhamento de dados seja 
reforçado por todos os elos da cadeia de suprimento, envolvendo desde 
prestadores de serviço a fornecedores de insumo e demais colaboradores 
diretos e indiretos.  
 

Ressalta-se que, quando o tratamento do dado for baseado em legítimo 
interesse, que é a base legal mais subjetiva de todas as estabelecidas na LGPD, 
uma vez que depende de intepretação, o Controlador deverá garantir a 
transparência, registrando e fundamentando a operação adotada, bem como 
justificando a situação, a razão da coleta e o tratamento específico para aquele 
dado. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá solicitar um 
relatório de avaliação de impacto de dados pessoais quando o tratamento tiver 
como fundamento o legítimo interesse. 
 

A GDPR, em sua exposição de motivos quanto ao assunto, determinou que o 
legítimo interesse dos responsáveis pelo tratamento, incluindo os dos 
responsáveis a quem os dados pessoais possam ser comunicados, ou de 
terceiros, podem constituir um fundamento jurídico para o tratamento, desde que 
não prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais do titular, 
tomando em conta as expectativas razoáveis dos titulares dos dados baseadas 
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na relação com o responsável. Poderá haver um interesse legítimo, por exemplo, 
quando existir uma relação relevante e apropriada entre o titular dos dados e o 
responsável pelo tratamento, em situações como aquela em que o titular dos 
dados é cliente ou está ao serviço do responsável pelo tratamento. De qualquer 
modo, a existência de um interesse legítimo requer uma avaliação cuidada, 
nomeadamente da questão de saber se o titular dos dados pode razoavelmente 
prever, no momento e no contexto em que os dados pessoais são recolhidos, 
que esses poderão vir a ser tratados com essa finalidade. Os interesses e os 
direitos fundamentais do titular dos dados podem, em particular, sobrepor-se ao 
interesse do responsável pelo tratamento, quando que os dados pessoais sejam 
tratados em circunstâncias em que os seus titulares já não esperam um 
tratamento adicional. Dado que incumbe ao legislador prever por lei o 
fundamento jurídico para autorizar as autoridades a procederem ao tratamento 
de dados pessoais, esse fundamento jurídico não deverá ser aplicável aos 
tratamentos efetuados pelas autoridades públicas na prossecução das suas 
atribuições. O tratamento de dados pessoais estritamente necessário aos 
objetivos de prevenção e controlo da fraude constitui igualmente um interesse 
legítimo do responsável pelo seu tratamento. Poderá considerar-se de interesse 
legítimo o tratamento de dados pessoais efetuado para efeitos de 

comercialização direta. 2 
 

 

Por fim, estabelece o Art. 41 da LGPD que o Controlador deverá indicar um 
Encarregado pelo tratamento de dados pessoais e que a identidade e as 
informações de contato deste Encarregado deverão ser divulgadas 
publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do 
controlador. A respeito do Encarregado, a  Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as 
atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de 
sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de 
operações de tratamento de dados. 
 

III – A Função do Encarregado de Dados No Canadá e na Comunidade Europeia 
 

No que se refere a responsabilidade do Encarregado quanto à coleta, tratamento 
e armazenamento dos dados por parte do Controlador, no que se refere a LGPD, 
destacam-se as seguintes atividades que devem ser desempenhados por este 
profissional: 
 

 

 Atuar como Porta Voz no que se refere a dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis; 

 Atender as demandas dos Usuários (titulares de dados), tais como 
queixas e comunicações, prestando os devidos esclarecimentos 
necessários com agilidade e eficiência, adotando providências para 
solucionar os casos; 

                                                             
2 Razão 47 da EU Regulação Geral sobre a Proteção de Dados. Disponível em: https://www.privacy-
regulation.eu/pt/r47.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2021. 
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 Orientar os Usuários (titulares de dados), bem como o mercado em geral, 
como a organização trata os dados pessoais; 

 Comunicar qualquer vazamento de dados à ANPD, contendo as seguintes 
informações:  

 Descrição da natureza dos dados pessoais afetados; 
 

 Informação sobre os titulares envolvidos; 
 Indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a 

proteção dos dados, observados os segredos comercial e 
industrial; 

 Riscos relacionados ao incidente; 
 Motivos da demora, no caso da comunicação não ter sido imediata; 

e 
 Medidas que foram ou que serão adotadas para revertes ou mitigar 

os efeitos dos prejuízos. 
 

Da mesma forma, assim se comporta a GDPR, no que se refere às incumbências 
do Data Protection Officer (DPO),  denominação do encarregado de dados de 
acordo com a GDPR. De acordo com o Information Commissioner’s Office, 
autoridade independente britânica, o DPO deve desempenhar as seguintes 
atividades: 3 

 

 

 Os DPOs ajudam a monitorar a conformidade interna, informar e 
aconselhar sobre as suas obrigações de proteção de dados, fornecer 
aconselhamento sobre as Avaliações de Impacto de Proteção de Dados 
e atuar como um ponto de contato para os titulares de dados e a 
autoridade supervisora; 

 O DPO deve ser independente, especialista em proteção de dados, 
possuir recursos adequados e reportar ao mais alto nível de 
gerenciamento; 

 Um DPO pode ser um empregado existente ou designado externamente; 
 Em alguns casos, várias organizações podem nomear um único DPO 

entre elas; 
 Os DPOs podem ajudar a demonstrar a conformidade e devem fazer parte 

da prestação de contas da empresa.  
 

Quanto à participação do encarregado em decisões relevantes, o órgão 
regulador das normas de proteção de dados da Bélgica  multou uma empresa 
de logística em 15.000 euros por não garantir que seu Data Protection Officer 
(DPO),  denominação do encarregado de dados de acordo com a GDPR, 
pudesse exercer as tarefas essenciais à sua função, ficando alheio de reuniões 
estratégicas de tomada de decisões sobre assuntos que remetiam a privacidade 

                                                             
3 Fonte: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-
protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers/ Acesso em 10 de 
agosto de 2021. 
 

https://lgpdnews.com/2021/02/dpo-e-o-conflito-de-interesses-entenda-o-precedente-belga/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers/
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de dados4. Após a abertura de uma investigação sobre o papel desempenhado 
pelo DPO na empresa de logística em questão, foi constatado que o DPO não 
era convidado para reuniões relevantes e que, portanto, não seria possível 
considerar seu envolvimento de forma adequada e em tempo hábil em todas as 
questões relacionadas à proteção de dados pessoais, além de que ele não se 
reportava diretamente ao nível mais alto de gestão da empresa, não garantindo, 
dessa forma, que o DPO pudesse atuar de forma efetiva, isenta e independente, 
sem conflitos de interesse.  
 

Ademais, tomando como base decisões recentes relacionadas à GPDR em 
circunstâncias equivalentes, uma empresa foi multada pelo órgão regulador das 
normas de proteção de dados da Bélgica  por ter nomeado o responsável pelo 
compliance, auditoria e riscos como DPO. Neste sentido, após um incidente de 
segurança, a autoridade daquele país realizou investigação sobre as práticas da 
empresa em matéria de proteção de dados e concluiu pela impossibilidade de 
cumulação das funções de DPO e responsável pelo compliance da empresa, 
uma vez que as rotinas de compliance desta empresa demandavam tratamento 
constante e relevante de dados pessoais, o que inviabilizaria a supervisão 
independente de tais atividades por parte do DPO por se tratar da mesma 
pessoa. Ainda, tal cumulação de cargos, segundo a autoridade belga, revelaria 
um "significante grau de negligência" por parte da empresa investigada, o que 
culminou na aplicação da multa de 50 mil euros5. A conclusão desta decisão é 
que a função do encarregado de dados deve ser isenta e absoluta, hipótese em 
que, mesmo ocupando um cargo no departamento de compliance, se houver 
conflito de interesse, poderá haver infração à legislação e punições poderão ser 
imputadas em razão deste acúmulo de função.  
 

Quanto à legislação Canadense, a Lei de Proteção de Informações Pessoais e 
Documentos Eletrônicos (Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act - Pipeda), estabelece as seguintes diretrizes básicas para o 
Encarregado de Dados: 
  

 Elaborar, estabelecer e disciplinar uma política de privacidade (programa 
de gestão de privacidade);  

 Implementar capacitação, monitoramento, documentação, auditoria e 
denúncia de funcionários;  

 Avaliar, analisar e revisar esses controles de políticas e de programa 
conforme necessário;  

 Participar de todos os processos de tomada de decisão comercial 
aplicáveis da organização que digam respeito ao processamento de 
informações pessoais; e 

 Representar a organização na hipótese de reclamações ou investigações. 
 

Destaca-se, na PIPEDA, a responsabilidade e a participação ativa do 
Encarregado de Dados na tomada de decisões comerciais, o que lhe confere um 

                                                             
4 https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/decisions-fr/2021/Decision-20FR-2021-sous-forme-
anonymisee-.pdf  Acesso em: 10 de agosto de 2021. 
5 Fonte: https://www.migalhas.com.br/depeso/328258/belgica--empresa-e-multada-por-ter-nomeado-
head-de-compliance--auditoria-e-riscos-como-dpo Acesso em: 10 de agosto de 2021. 

https://lgpdnews.com/2021/02/dpo-e-o-conflito-de-interesses-entenda-o-precedente-belga/
https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/decisions-fr/2021/Decision-20FR-2021-sous-forme-anonymisee-.pdf
https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/decisions-fr/2021/Decision-20FR-2021-sous-forme-anonymisee-.pdf
https://www.migalhas.com.br/depeso/328258/belgica--empresa-e-multada-por-ter-nomeado-head-de-compliance--auditoria-e-riscos-como-dpo
https://www.migalhas.com.br/depeso/328258/belgica--empresa-e-multada-por-ter-nomeado-head-de-compliance--auditoria-e-riscos-como-dpo
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status de grande relevância corporativa, uma vez que as principais empresas do 
mercado utilizam algoritmos tecnológicos para a coleta de dados pessoais, 
visando empregar processos de catalogação de hábitos de consumo para a 
customização de ações promocionais, através de técnicas de machine learning 
e inteligência artificial. 
 

III - Conclusão 

 

Além das providências preventivas e corretivas a serem adotadas por parte do 
Encarregado de Dados, no caso de uma infração de dados, não é possível 
ignorar a real necessidade da contratação de um seguro contra ataques 
cibernéticos, a fim de salvaguardar não apenas a corporação, como também o 
próprio profissional responsável pela governança dos dados. Como mencionado, 
mesmo que sejam adotadas todas as diligências possíveis e imagináveis no que 
se refere à segurança da informação e privacidade, uma infração de dados pode 
ocorrer. E, neste sentido, os ativos da corporação, bem como o patrimônio do 
encarregado de dados, no caso da contratação de uma apólice específica, 
ficarão resguardados, hipótese em que o seguro assumirá quaisquer passivos 
relacionados à infração sofrida, seja no que se refere à perda efetiva dos dados 
pessoais, bem como a pleitos indenizatórios dos titulares dos dados, além de 
cobertura referente às próprias multas da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados. 
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Medicação Off Label no Direito Comparado 

 

O que é 

Numa definição bem simples, procedimento médico ou medicação off label são 
aquelas prescritas por profissionais da área médica para utilização diversa 
daquela prevista e recomendada em sua bula ou literatura oficial. 

Há pequenas variações dentre as definições, eis algumas. 

O uso de um medicamento off label é a prática da prescrição de drogas 
farmacêuticas sob condições diferentes das autorizadas; por Daniel Marinho 

CORRÊA e Ana Cláudia Zuin Mattos do AMARAL (3). 

Podemos definir mais precisamente a prescrição off label ou não licenciada como 
a prescrição de medicamentos ou de produtos correlatos para indicações, usos 
e finalidades distintos daqueles constantes na bula aprovada pela autoridade 
sanitária competente; por Patrícia Fernandes da Silva NOBRE (4).  

Luís André Gomes CARDOSO (5) cita “uso de fármacos para uma indicação, 
subgrupo populacional ou numa dosagem/via de administração, não aprovada 
pela entidade reguladora competente, baseando-se no conceito da liberdade de 
decisão pertencente aos médicos, no que consideram ser o mais benéfico para 

os seus pacientes” (Carneiro and Costa, 2013, Epstein and Huang, 2012) (5.4). 

A prescrição de medicamentos off label é aquela que é realizada em condições 
diferentes das indicadas na ficha técnica ou prospecto e, portanto, diferentes 
daquelas para as quais os medicamentos foram originalmente autorizados e 
registrados; por Carlos ZUNINO e outros (7). 

Ainda sem tradução oficial para o português, usa-se o termo off label para se 
referir ao uso diferente do aprovado em bula ou ao uso de produto não registrado 
no órgão regulatório de vigilância sanitária no País, que, no Brasil, é a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); assim definido na Revista da Saúde 
Pública do Ministério da Saúde (8).  

 

Formas de utilização 

Mas não é tão simples.   Quando se fala em prescrição médica diferente 
daquelas contidas na bula, podemos verificar variáveis além da aplicabilidade 
em si do fármaco ou procedimento em relação à patologia da aprovação original, 
como também de formulação e dosagem não usuais, grupo destinado, 
administração por via diferente da oficialmente indicada, em faixas etárias 
diferentes, algumas nas sequer tenham sido testadas, enfim indicação 
terapêutica diversa.    
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Apesar da ausência de aprovação para uma indicação terapêutica não implicar 
que o fármaco seja danoso, pensa-se que o uso off label de medicamentos seja 
uma determinante importante nos efeitos adversos evitáveis (Radley et al., 2006) 
(5.2).  Este tipo de uso/prescrição de medicamentos é legal, uma vez que as 
entidades reguladoras não têm autoridade para controlar a prática médica e os 
médicos têm liberdade de decisão em relação ao que acham melhor para os 
seus doentes (Carneiro and Costa, 2013, O'Malley, 2012) (5.4 e 5.7). Embora se 
pense que este seja feito com suporte na evidência científica, permitindo uma 
constante inovação, o uso off label de medicamentos levanta preocupações 
relativamente aos riscos para os pacientes e aos custos inerentes para os 
sistemas de saúde (Radley et al., 2006) (5.2). Todas citadas por CARDOSO (5). 

No que pese haver normalmente evidência na utilidade, a falta de aprovação 
pela entidade competente na forma de utilização off label indica que o 
medicamento não foi submetido ao mesmo grau de estudo científico daquelas 

com indicações aprovadas. 

E neste sentido CORRÊA e AMARAL descrevem que o uso off label é, por 
definição, não autorizado por uma agência reguladora, mas isso não implica que 
seja incorreto, e em que pese essas disposições legais, a regulamentação sobre 
o uso de medicamentos na modalidade off label é praticamente inexistente.   Vão 
além, dispondo que dentre as poucas manifestações sobre o assunto, a agência 
brasileira de controle de medicamentos, ANVISA (2005), por meio da Gestão de 
Novos Medicamentos, Pesquisa e Ensaios Clínicos, deu a conhecer sua opinião 
.... quando um medicamento é aprovado para determinada indicação, isso não 
significa que esta seja a única possível, e que o medicamento só pode ser 
utilizado para essa indicação. .... enquanto as novas indicações não forem 
aprovadas, o médico pode prescrever um medicamento com indicação ainda não 

aprovada, seja por patologias semelhantes ou análogas (3).  

O que não podemos ignorar é que a prática impõe ao profissional da saúde 
enorme responsabilidade, normalmente o paciente ou seus familiares desejam 
a prescrição de qualquer medicamento que possa proporcionar a cura ou 
suavizar a dor, mas não perdoam erros presumíveis, na dúvida quanto à 
eficiência, aos efeitos e possíveis danos que possam advir de contra indicações, 
o paciente ou seus familiares devem sempre ser consultados detalhadamente e 
assinarem o termo de consentimento que, se não afastar por completo a 
responsabilização do profissional, ao mínimo vai amenizar, justificar sua 

prescrição. 

 

Exemplos: 

CARDOSO (5) cita o uso de ácido acetilsalicílico em síndromes coronários 
agudos, cuja aprovação só ocorreu muito depois de a evidência científica na 

prática clínica ter provado o seu benefício (O'Malley, 2012) (5.7).  

Jones Figuerêdo ALVES por sua vez (1) em relevante trabalho escreve que é 
irrecusável que muitas substâncias concorrem ao uso off label de medicamentos, 
com extraordinário percentual de manejo para determinados pacientes, e 
exemplifica:  (i) A quetiapina, indicada para o tratamento de doenças mentais, 
empregada como um agente de acréscimo ao controle do Alzheimer;  (ii) o uso 
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off label de sofosbuvir, em suspeita de febre amarela, ocorre por uma indicação 
médica pontual, específica e excepcional em desconformidade com a bula e sob 
risco e responsabilidade do profissional que a indicou” (Parecer CRM-MG n. 
160/2018);  (iii) em outra latitude, o canabidiol, substância encontrada na 
maconha, cujo uso tem sido útil ao tratamento de determinadas doenças 
neurológicas, (CFM-Res. 2.113, de 30.12.2014). De boa nota referir a liberação 
pela Lei 13.454, de 23.06.2017, da produção, comercialização e consumo, por 
prescrição médica, de medicamentos aneroxígenos, derivados das anfetaminas, 
com as substâncias anfepramona, frenpoporex e mazindrol, inibidoras do 
apetite, proibidas desde 2011 pela Anvisa;  (iv) o emprego de remédios off label 
designadamente para o combate à obesidade com uso de diversas substâncias 

(algumas delas destinadas a diabéticos) como indicações ao emagrecimento. 

Aqui o parênteses para a citação do uso da caneta contra obesidade com o 
princípio ativo Senaglutida (9), embora aprovada no Brasil contra a diabetes vem 
sendo largamente utilizada COM AVAL MÉDICO, no modo off label, no controle 
da obesidade, condição totalmente fora da indicação prevista na bula. 

Não se pode deixar de citar dentre os exemplos mais atuais, a discussão sobre 
o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, e outros, 
no tratamento da Covid19, sem estudos científicos conclusivos para a validação 
de sua eficácia e sem consenso médico (1).  O uso da Cloroquina ou de seu 
análogo, a Hidroxicloroquina (medicamento liberado pela ANVISA para doenças 
como a malária) para o tratamento dos casos de coronavírus é um exemplo de 

uso assistencial fora da sua indicação terapêutica aprovada (3) :  

O uso “off label” é realizado por um médico assistente tendo em vista o benefício 
que este medicamento, fora de suas prescrições autorizadas, pode acarretar ao 
seu paciente assistencial. Este benefício deve ser cotejado contra os riscos 
associados ao seu uso, que já estão descritos na literatura médica e no próprio 
processo de liberação do produto. A cloroquina é um medicamento muito 
conhecido, quando utilizado nas suas indicações usuais, e apresenta inúmeros 
riscos de eventos adversos graves e esperados, já descritos na sua própria bula 
(GOLDIM, 2020) (3.17). 

 

Medicação Popular, Experimental ou de Pesquisa 

Observe-se no entanto que situações diversas são aquelas de medicação 
popular, ainda não aprovadas ou mesmo em fase de pesquisa.   A medicação 
off label é prescrita por médico ou profissional da saúde competente (médico, 
dentista) ou procedimentais (fisioterapeuta, nutricionista, etc., sem nos adentrar 
a fundo nas respectivas atribuições), o que não se enquadra nas hipóteses 
objeto do presente trabalho são os medicamentos e procedimentos indicados e 
ministrados fora da medicina tradicional, como a popular até porque 
normalmente não se utiliza da medicação convencional aprovada, assim como 
o que for prescrito por curiosos, profissionais de outras áreas, muitas vezes 
através de “consultas” na internet, neste caso classificando-se mais no campo 
da automedicação ou exercício ilegal da profissão .........    

É necessário diferenciar também o uso off label (medicamentos não aprovados 
ou registrados no país), do uso compassivo, que envolve o uso de drogas, no 
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contexto de experimentação dentro ou fora de um estudo clínico, ou para drogas 
não aprovadas. O objetivo desse tipo de uso é facilitar a opção de tratamento 
com medicamentos em fase de desenvolvimento para aqueles pacientes que 
sofrem de uma doença grave para a qual não existe uma alternativa terapêutica 
autorizada satisfatória, ou que não podem entrar em um ensaio clínico. A 
interpretação do uso compassivo pode variar entre os países. Também os 
chamados medicamentos órfãos, destinam-se ao tratamento de doenças que, 
pela sua raridade, a indústria farmacêutica reluta em se desenvolver em 
condições normais de mercado, uma vez que o pequeno grupo a que se destina 
não permitiria a recuperação do capital investido em pesquisa e desenvolvimento 
de produtos. Esses usos não são considerados off label devido ao caráter 
excepcional de suas indicações (Noelia SPERANZA e Gustavo TAMOSIUNAS) 
(6). 

Irrecusável a distinção entre a prescrição off label e o manejo experimental de 
medicamentos, sob pena de a prescrição imbricar-se em uma área experimental, 
desnaturando-se (Jones Figueirêdo ALVES) (1). 

ZUMINO (7) descreve que o uso de medicamentos off label acarreta a 
necessidade de um maior número de pesquisas envolvendo crianças e 
adolescentes, a fim de dar respostas aos seus problemas de saúde específicos. 
É importante promover o desenvolvimento responsável de ensaios clínicos ou 
outros tipos de pesquisas com a proteção necessária para essa população 
vulnerável. Suas contribuições ajudariam a reduzir o uso de tratamentos não 

comprovados ou insuficientemente comprovados nessas faixas etárias. 

De maneira bastante uniforme autores demonstram em seus trabalhos a 
preocupação com a tendência à utilização dos medicamentos off label em 
crianças e grávidas ........ isso mesmo, o índice de utilização neste público é 
maior do que em relação aos demais.   Alguém ousa responder sobre as razões 
?   A resposta é tão simples quanto cruel, medicamentos são menos testados e 
aprovados junto a este público, mais rara é a concordância na submissão do 
usuário (voluntário) das pesquisas dentre este público, redundando que muitas 
drogas são aprovadas para comercialização simplesmente os excluindo, por 
falta de comprovação de eficácia e contra indicações.   Desta forma, um 
contingente maior deste público acaba por ser submetido à medicação off label, 

sem a certeza de estar imune às contra indicações.  

Segundo a Revista da Saúde Pública do Ministério da Saúde (8), esse tipo de 
uso também está mais presente em algumas situações clínicas, como em 
oncologia, e em populações específicas, tais como crianças, idosos e gestantes, 
dada a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de realizar ensaios clínicos com 
esses grupos.   Por vezes se defrontam com situações em que um dado 
medicamento apresenta evidências robustas de eficácia e segurança, a custo 
vantajoso para o tratamento de determinada doença, porém o medicamento ou 
não tem registro no país ou essa indicação não consta na bula do produto 
registrado. Nesses casos há que se considerar a evidência disponível, a 
existência ou não de alternativas de tratamento viáveis e mesmo a gravidade da 
doença para decidir pela incorporação. Certos protocolos para tratamento de 
doenças raras dependem de importação de medicamentos que não têm registro 
no país. Ou aceitamos essa limitação ou deixaremos sem tratamento portadores 
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da Doença de Wilson, por exemplo, pois não há opção terapêutica com registro 
no Brasil. Além da falta de evidências que explicam por que um medicamento 
não está registrado no País ou não possui determinada indicação em sua bula, 

há motivos econômicos muito importantes. 

 

Quem se responsabiliza 

Profissionais da área da saúde aprendem a laborar sob duas óticas éticas : 
beneficência e não maleficência, ou seja, (a) fazer o bem, e (b) evitar prejudicar, 

ou fazer o mal ao paciente. 

NOBRE (4) bem caracteriza a propaganda médica farmacêutica ao descrever 
que o controle da propaganda de medicamentos no Brasil é uma obra em 
andamento cujo ato mais recente é a resolução da diretoria colegiada (RDC) da 
Anvisa 96/200834 , que “Dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e 
outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de 
medicamentos”. Este instrumento regula a propaganda aos prescritores, 
determinando que as referências bibliográficas utilizadas como apoio às 
afirmações estejam disponíveis para consulta em Serviços de Atendimento ao 
Cliente dos produtores, e que estas informações sejam originadas de 
publicações científicas, com nível de evidência I e II. Quanto à promoção formal 
em peças publicitárias dos usos e indicações off label, estes não   são permitidos, 
uma vez que a propaganda deve se ater às informações aprovadas pela 
Anvisa.  Entretanto, a brecha para divulgação se abre na possibilidade de 
distribuição de artigos científicos, livros técnicos publicados, revistas científicas 
e outras publicações utilizadas para atualização profissional, conforme a 
Instrução Normativa nº 5 de 20 de Maio de 2009. A promoção de produtos para 
indicações off label, feita criteriosamente, se caracteriza como disseminação de 
informação e não é vedada pela legislação brasileira atual.   Em outro ponto de 
sua obra descreve que o uso off label é uma conta de risco-benefício feito pelo 
clínico assistente e que tem prós e contras descritos na literatura, ou seja, 

passíveis de avaliação antes de  serem ministrados. 

Bem pondera também CARDOSO (5) que existem várias razões para se recorrer 
ao off label, em primeiro lugar a ausência de aprovação do fármaco para uma 
população específica (grávidas, crianças, obesos, idosos, etc.).  Em segundo 
lugar, a existência de uma doença crônica terminal que leve ao uso de qualquer 
terapêutica medicamentosa, lógica, disponível (nesta fase familiares não medem 
esforços e riscos pelo prolongamento da vida do ente querido).  Em terceiro 
lugar, quando um fármaco de uma determinada classe é aprovado para uma 
determinada indicação, tende-se a usar outros da mesma classe, não aprovados 
para essa mesma indicação. Além disso, quando duas patologias têm 
fisiopatologias semelhantes, se o fármaco estiver aprovado para o tratamento de 
uma delas, há a tendência de arriscar o seu uso para o tratamento da outra 
(Wittich et al., 2012) (5.1).  O off label é legal, e no geral acredita-se ser suportado 
por alguma evidência científica, sendo comum em certos contextos 
clínicos.  Apesar de a sua prática atuar como uma via de inovação, levantam-se 
algumas questões no que toca aos riscos para os pacientes e custos inerentes 
para os serviços de saúde (Radley et al., 2006) (5.2).  Pois, embora a ausência 
de aprovação para uma determinada indicação não implique que o fármaco seja 
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perigoso nessa circunstância, suspeita-se que o off label seja uma determinante 
importante de efeitos adversos de fármacos passíveis de prevenção. De fato, 
quando a tiagabina, um fármaco aprovado para o tratamento de crises parciais 
(epilepsia), foi utilizado off label para o tratamento de patologia psiquiátrica, 
ocorreram convulsões e status epilepticus.  Mais recentemente, o uso off label 
de quinina para o tratamento de cãibras noturnas da perna, resultou em efeitos 
adversos sérios como trombocitopenia e hemorragia gastrointestinal (Eguale et 
al., 2012) (5.3).  O off label abrange quase todas as classes farmacológicas, e 
dentro destas existem fármacos que, apesar de não terem a indicação formal 
aprovada para determinada patologia, apresentam boa evidência científica 
terapêutica.  É importante salientar, que apenas a entidade detentora do registro 
de um determinado fármaco tem autorização legal para modificar ou alterar as 
indicações/especificações do mesmo (Carneiro and Costa, 2013) (5.4).  O 
principal problema no que toca a aprovação de um fármaco para uma 
determinada indicação, é que, como já foi dito previamente, apenas a companhia 
que produz o novo fármaco, pode procurar aprovação para uma indicação em 
particular. Desta forma, se não for do seu interesse investigar um determinado 
uso, este vai permanecer não aprovado, levando ao seu uso off label.  Segundo 
Casali (5.5), é esta dinâmica que está na base da criação da chamada “zona 

cinzenta” da medicina baseada na evidência. 

Ensina CORRÊA e AMARAL (3) que a essas inovações terapêuticas são 
aplicados princípios que dirigem o direito da experimentação em um ser humano, 
de modo que deve existir uma informação precisa ao paciente [...] um “acentuado 
dever de informação”, por respeito ao princípio da autonomia, que mantém toda 
a sua vigência num período de exceção, mesmo em casos em que não há 
medicação autorizada para um vírus novo e, caso o paciente já esteja incapaz 
de consentir, seja assegurada a autorização; o respeito pelo “princípio da 
beneficência”, a implicar que o médico só deve propor uma inovação terapêutica, 
se perante o quadro clínico que tem em mãos não dispuser de um método seguro 
e eficaz já devidamente consagrado; em nome do princípio da transparência, 
deve a prescrição e sua fundamentação ser “registrada no processo clínico” 
(PEREIRA, 2020, p. 141) (3.30).  Nesse contexto, o princípio da precaução 
ganha prestígio, na medida em que uma intervenção médica desvia do seu 
padrão quando utiliza desses medicamentos off label.  Embora seja lícito seu 
uso, tendo em vista o princípio da beneficência e não da maleficência, deve-se 
respeitar a autonomia do paciente.  Diante disso, são elaborados pressupostos 
para utilização desses medicamentos [...] (1) um “consentimento informado 
reforçado”; (2) uma justificada “análise risco-benefício” da sua utilização no 
paciente concreto; (3) com referência a estudos que permitam uma cabal 
“fundamentação científica”; (4) o médico deve “registrar”, pelo menos no caso de 
intervenções com riscos ou consequências secundárias mais graves, um esboço 
dessa fundamentação no processo clínico do doente; (5) a decisão de recurso a 
“prescrição off label” resulte de uma decisão partilhada, primeiro, em “equipe 
médica”, segundo, com o “próprio doente”; (6) só em casos extremos se poderá 
lançar mão do “consentimento presumido”; (7) só se poderá legitimar a inovação 
terapêutica após uma cuidadosa “ponderação custo-benefício”; e (8) em caso 
algum se pode privar o doente de tratamento fundamental (PEREIRA, 2020, p. 

142) (3.30).  
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E continua CORRÊA e AMARAL (3) ........ Ampla problemática há a respeito das 
relações entre médico-paciente na prescrição off label de medicamentos.  A 
atividade do profissional liberal, especificamente a atividade do médico, em 
regra, constitui-se em “uma obrigação de meio e não de resultado, por não 
comportar o dever de curar o paciente, mas sim o de prestar-lhe os cuidados 
conscienciosos e atentos conforme os progressos da medicina” (DINIZ, 2013, p. 
299) (3.14).  Portanto, o médico se obriga a dispor de meios para chegar a um 
resultado extrínseco ao contrato.  Em relação à atividade médica, a importância 
primária do assunto deve-se ao fato de que tanto as clínicas quanto os médicos 
estão sujeitos à imputação de responsabilidade por qualquer dano causado por 
erro cometido durante a prática dos procedimentos a que forem contratados, em 
decorrência do descumprimento de obrigações assumidas.  O paradigma da 
medicina baseada em evidências, aliado ao adequado julgamento clínico, 
permite ao médico exercer uma prática diligente na prescrição de 
medicamentos.  A resposta e a adesão ao medicamento prescrito devem ser 
avaliadas de acordo com a história particular de cada paciente “cuando el médico 
desoyendo las advertencias suficientes del producto, se aparta de éstas y asume 
el riesgo de prescribirlo: en este caso es responsable (GUTIÉRREZ, 1997, p. 16) 
(3.19).  O erro do médico ao prescrever um medicamento com efeitos nocivos 
reconhecíveis constitui um inequívoco indesculpável, uma vez que as 
informações prestadas pelo fabricante, juntamente com o dever de atualização 
permanente, por meio da bibliografia disponível e do acesso ao sistema de 
farmacovigilância, são elementos disponíveis para o profissional responsável 
pelo tratamento.   O ato médico de prescrição de medicamentos deve ser 
realizado com adequado conhecimento do perfil farmacológico, segurança, 
eficácia, efetividade, qualidade, conveniência e custo das alternativas 
medicamentosas existentes e aprovadas pelos órgãos reguladores.  Por outro 
lado, situações excepcionais, extraordinárias e inevitáveis (casos fortuitos ou 
força maior), afastam a imputação da responsabilidade ainda que se adote a 
teoria do risco, pois não estaríamos em uma situação de risco integral 
(CASTRONOVO, 2018, p. 458) (3.7).  O que muda, em cenário de crise 
decorrente por exemplo de uma pandemia, é o menor rigor na análise da 
correção ou incorreção da conduta profissional na execução do ato médico.  Na 
situação de crise, como a ocasionada pela pandemia da COVID-19, não é 
possível exigir do médico que use medicamentos prescritos precisamente para 
essa doença, enquanto esses não existirem.  Por outro lado, nesse caso, deve 
ser considerado admissível que o médico prescreva o uso específico aos 
pacientes sob os seus cuidados, de medicamentos existentes e aprovados pelos 
órgãos regulatórios, necessariamente off label.  Essa conduta será lícita se 
praticada de boa-fé, em dosagem adequada e com a segurança admissível em 
uma situação atípica como essa pandemia da COVID 19.  Por isso, pode-se dizer 
que antivirais podem ser considerados como alternativas de possível uso, assim 
como medicamentos utilizados no tratamento das manifestações decorrentes da 
contaminação pela COVID-19, como por exemplo, antibióticos (SOARES, 2020, 
p. 149) (3.33).  Logo, conclui-se que quando o médico se depara com situações 
que demandam uma atuação de criatividade técnica (como a pandemia do 
coronavírus), não cometerá um ato ilícito quando prescrever ou administrar 
esses medicamentos off label.  Por outro lado, mesmo nessa situação, a 
responsabilidade do clínico não se extinguiria por “uma cláusula de não 
indenizar”.  Sob o aspecto da responsabilidade civil, pode-se assegurar que os 
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danos suportados pelo paciente em face da prescrição off label, não podem ser 
imputados ao laboratório fabricante.  No tocante a relação obrigacional entre 
médico e paciente, ainda que a administração dos medicamentos não seja 

proibida, essa pretensão acabará sempre dirigida ao médico. 

NOBRE (4) acrescenta que os benefícios mencionados na literatura do uso off 
label e que costumam fundamentar seu uso por médicos são: 1. Os padrões de 
melhor prática mudam mais rapidamente do que o tempo que as autoridades 
regulatórias costumam levar para aprovar novos usos ou emitir novas 
autorizações;  2. Em muitos casos as “melhores práticas” estabelecidas por 
governos ou listas oficiais falham em beneficiar os pacientes, de modo que o 
recurso aos medicamentos em uso off label e aos resultados de novas pesquisas 
sobre medicamentos já existentes se torna mais benéfico na abordagem 
clínica;  3. O uso off label é comum no tratamento de doenças órfãs e de 
populações específicas como crianças, nas quais a indústria farmacêutica pouco 
investe em amplos testes para a fase de aprovação de medicamentos.  Os 
opositores da prática de prescrição off label argumentam que esta poderia ser 
utilizada como uma forma de burlar esse processo de aprovação de 
medicamentos lento e caro.  Acrescentam que esse tipo de prescrição pode 
gerar efeitos perversos sobre o sistema regulador, permitindo que as empresas 
optem por registrar seus produtos pela via ou indicação que apresente maior 
facilidade durante os estudos clínicos, mesmo que já se saiba de antemão que 

o público alvo incluirá outras finalidades não contempladas nesses estudos.  

 

Nossos Tribunais 

O acórdão de número 2021/0130533-5 do Superior Tribunal de Justiça, no 
Pedido de Unificação de Interpretação de Lei  (PUIL) (2) definiu a interpretação 
sobre fornecimento de remédio pelo poder público para tratamento de lúpus 
eritematoso sistêmico. O medicamento é registrado na Anvisa, mas a agência 
não reconhece seu uso especificamente para essa doença.  A recomendação 
médica, no entanto, era exatamente de uso off label.  A Turma Recursal manteve 
a sentença de procedência e afastou a tese de impossibilidade de utilização off 
label do remédio por entender que seria ele o único capaz de manter a saúde e 
a vida da autora da ação.   No que diz respeito aos planos de saúde, tanto a 3ª 
Turma quanto a 4ª Turma têm jurisprudência no sentido de que as operadoras 
devem pagar pela medicação mesmo se o tratamento para o qual foi indicada 

não constar na bula (2). 

 

 

 

 

Outros países   

Continuando as ponderações pesquisadas sobre o tema, agora adentramos 
especificamente no que tem sido possível comparar da prática em alguns países, 
cujas realidades e costumes assemelham-se bastante às brasileiras. 
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Segundo SPERANZA e TAMOSIUNAS (6), a aprovação de comercialização 
depende das agências reguladoras de medicamentos. Em nosso país esta 
função é desempenhada pelo Ministério da Saúde Pública.  Em outros países, 
existem agências específicas, como a Food and Drug Administration (FDA) nos 
Estados Unidos, ou a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de 

Saúde (AEMPS) na Espanha. 

Iniciamos pelas considerações de Patrícia NOBRE (4), no Brasil o fornecimento 
de medicamentos à população é de responsabilidade estatal, via Sistema Único 
de Saúde. Cada Estado tem o poder de gerir o seu sistema de assistência 
farmacêutica, havendo uma superposição de normas de aceitação em 
programas governamentais, listas de medicamentos essenciais de acordo com 
realidades locais, formas de compras etc..  O mesmo vale para os municípios, 
de acordo com o seu nível de gestão dentro do Sistema de Saúde.  O resultado 
é um cenário onde há  uma lista básica federal que serve de referência para as 
listagens das outras esferas da administração, adaptadas às suas realidades 
locais, bem como programas específicos do governo direcionados a problemas 
como saúde mental, HIV/Aids, doenças sexualmente transmissíveis etc..  As 
formas de acesso aos medicamentos desses programas variam de acordo com 
as normas que os regulamentam.  O uso off label tende a não ser aceito, mas 
sim combatido nesses casos.  E tal fato pode acarretar descontrole ao sistema 
de saúde, em função de gastos em medicamentos e correlatos não previstos. 
Prescrição off label tem a ver também com incorporação de tecnologia e 
protocolos custeados pelo sistema de saúde, que precisa estabelecer critérios 
claros para acesso e pagamento.   No Brasil e nos Estados Unidos da América 
(EUA) os órgãos de vigilância sanitária de produtos não têm competência legal 
para intervir na prática médica em si e não podem restringir a prescrição off label 
para além das ações educativas.  Nos EUA, assim como no Brasil, ocorre a 
peculiaridade de que se uma droga é aprovada para alguma finalidade, não é 
ilegal a prescrição para outra diferente fora de protocolos experimentais 
específicos.  Opositores da liberdade de prescrever off label, e que são a favor 
do teste de todas as indicações e associações antes da liberação para o 
mercado, parecem avaliar de forma pouco realista as implicações de uma política 
de testar cada indicação e cada combinação de drogas.  Como a combinação de 
drogas é muito comum, o FDA não poderia testar todas as combinações em uso 
sem um aumento maciço de pessoal, sem reduzir significativamente a adoção 
de drogas e sem aumentar os custos de inovação.  Porque a maioria das 
combinações são seguras e eficientes, o aumento dos testes de combinações, 
provavelmente reduziria, mais do que melhoraria, a saúde dos 
pacientes”.  Testes exaustivos ou excessivos podem trazer complicações 
regulatórias tais como: aumento do tempo de aprovação de produtos para 
comercialização, custos imensos de desenvolvimento de produtos pois existem 
milhares de substâncias e novas são descobertas todos os dias – estes fatores 
combinados contribuiriam para a demora da chegada de importantes produtos 
ao consumidor, que não seria beneficiado de maneira alguma.  Em países como 
os EUA, o pagamento de medicamentos e correlatos prescritos off label se 
encontra previsto nos programas Medicare e Medicaid, e pelas legislaturas de 
diversos estados norte-americanos, que estabelecem regras próprias para 
custeio de produtos nesta categoria por seguros de saúde.  A racionalidade não 
passa pelo acesso a medicamentos como um direito social, mas como uma 
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responsabilidade securitária, parte intrínseca da prestação de saúde como um 

contrato.  

CORRÊA E AMARAL (3) descrevem que no Brasil, o Código de Ética Médica 
brasileira (2018), em seu artigo 20, traz normatização semelhante ao diploma 
português, proibindo que médico permita que interesses “pecuniários, políticos, 
religiosos ou de quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior 
hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde”, 
intervenham na opção das melhores vias de “prevenção, diagnóstico ou 
tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do 
paciente ou da sociedade”.  Trazendo contribuições do direito comparado, em 
Portugal, a possibilidade da prescrição off label deriva do princípio da liberdade 
profissional do médico, bem como do princípio da liberdade de escolha dos 
meios de diagnóstico e tratamento, dispostos no art. 7º do Código Deontológico 
da Ordem dos Médicos (2016): Artigo 7.º - Isenção e liberdade profissionais : 1. 
O médico só deve tomar decisões ditadas pela ciência e pela sua consciência; 
2. O médico tem liberdade de escolha de meios de diagnóstico e terapêutica, 
devendo, porém, abster-se de prescrever desnecessariamente exames ou 
tratamentos onerosos ou de realizar atos médicos supérfluos.  De seu turno, nos 
Estados Unidos da América, país do common law, tem-se no julgamento do caso 
Klein v. Biscup, proferido em Ohio em 1996, a garantia de que cumpre ao médico 
instituir a prescrição do medicamento off label, tendo este tão somente a 
obrigação de comunicar ao paciente sobre o status regulamentar da droga 
perante a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora semelhante 
a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), no Brasil.  Por outro lado, 
caso o clínico atue com negligência no uso desses medicamentos, estaria sujeito 
à responsabilidade.  Esse precedente norte-americano, em que pese não obrigar 
o médico ao fornecimento de informações completas aos pacientes a respeito 
dos potenciais riscos dessas drogas, não o exime do dever de noticiar aqueles 
perigos na sua administração (EUA, 1996). 

CARDOSO (5) discorre sobre os procedimentos administrativos em Portugal e 
perante a União Europeia : As entidades reguladoras como a U. S. Food and 
Drug Administration (FDA) e a EMA (e no caso português o INFARMED, I.P.), 
regulam o mercado do medicamento mas não as prescrições propriamente ditas 
(Dal Pan, 2012) (5.6).  Após a conclusão dos ensaios clínicos é enviado um 
pedido de AIM para que o medicamento possa ser colocado no mercado. 
Existem quatro procedimentos de AIM, o Procedimento Nacional e três 
procedimentos pertencentes ao Sistema Europeu de Avaliação de 
Medicamentos (SEAM) - Procedimento Centralizado, Procedimento de 
Reconhecimento Mútuo e Procedimento Descentralizado. O Procedimento 
Nacional, a cargo do INFARMED, I.P., é para quando se pretende que o 
medicamento seja aprovado para introdução no mercado português.  Sendo 
Portugal membro integrante da União Europeia (UE), a avaliação e aprovação 
de medicamentos, mesmo sendo para o mercado nacional, tem de se reger pelas 
normas do SEAM.  O Procedimento Centralizado é gerido pela Agência Europeia 
do Medicamento (EMA) e a avaliação do pedido de AIM é feita por um comité 
científico de peritos (CHMP).  A decisão tomada é válida e vinculativa para todos 
os Estados-membros da UE.  No Procedimento de Reconhecimento Mútuo o 
passo inicial é a obtenção de uma AIM de um Estado-Membro da UE, Estado-
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Membro de referência (EMR).  Após a aprovação a nível nacional por parte do 
EMR os outros Estados-Membros podem reconhecer e aceitar a AIM.  Após uma 
avaliação técnico científica o medicamento é autorizado nos países envolvidos 
no procedimento.  Por fim, no Procedimento Descentralizado o pedido de AIM é 
feito em simultâneo em vários países da UE, sendo que um deles assume o 
papel principal de avaliação (o EMR) enquanto todos os outros vão 
acompanhando e comentando essa mesma avaliação (INFARMED, 2014).  A 
necessidade persistente do uso off label constitui uma preocupação central para 
a Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), que considera que no ato 
do off label o médico é obrigado a assumir uma responsabilidade especial, 
estando formalmente a usar um fármaco que a entidade reguladora não assumiu 
como seguro e eficaz, podendo ser chamado a responder legalmente por isso 
(Casali, 2007) (5.5).  O espectro do off label é vasto, incluindo fármacos 
recomendados por normas de orientação clínica (ácido acetilsalicílico na 
profilaxia da doença coronária), fármacos de 1ª linha (gabapentina na neuropatia 
diabética) e fármacos de última linha (tacrolimus nas doenças autoimunes) 
(Carneiro and Costa, 2013) (5.4).  Segundo um estudo norte-americano de 
Radley et al. (5.2), em 2001 foram realizadas 150 milhões de prescrições off label 
(POL) nos EUA, constituindo 21% de todas as prescrições 
medicamentosas.  Este tipo de prescrição era mais comum na terapêutica 
cardiológica e anticonvulsivante, ambas com uma taxa de POL de 46%, e 
também nos medicamentos para o tratamento da asma (42%), e menos comum 
nos medicamentos para Uso off Label de medicamentos de controle da Diabetes 

Mellitus.  

Curiosa (e preocupante) é a pesquisa realizada por ZUMINO e outros no Uruguai 
(7), em relação à pediatria.  Com o objetivo de investigar o conhecimento que os 
pediatras e estudantes de pós-graduação em pediatria têm sobre a prescrição 
off label, aplicando-se como materiais e métodos uma pesquisa anônima 
realizada com pediatras e estudantes de pediatria que trabalham no CHPR, 
Associação Espanhola e na Médica Uruguaia.  Perguntado sobre o 
conhecimento do termo off label, sobre sua definição e práticas de prescrição 
habitual, foram selecionados cinco medicamentos de prescrição frequente e 
pesquisado o seu uso fora do folheto informativo.  Descrevem o resultado : 
pesquisamos 63 médicos, 34 pós-graduandos e 29 pediatras; 25 (40%) referiram 
conhecer o termo off label; desses 25, 10 não sabiam o significado do mesmo; 
eles conseguiram identificar usos off label de: adrenalina 18, domperidona 17, 
loratadina 13, omeprazol 8 e ondansetrom 8.   Chegaram assim à conclusão de 
que a maioria dos entrevistados não tem conhecimento suficiente sobre o uso 
off label de medicamentos em pediatria.  Isso representa um problema na 
prescrição de medicamentos que deve ser mitigado com o fortalecimento da 
formação de recursos humanos em saúde.  No Uruguai não existe um marco 
regulatório que regule este tipo de uso. Apesar disso, é necessário sensibilizar e 
informar os profissionais de saúde, e principalmente os pediatras, sobre o uso e 

a prescrição de medicamentos nessas condições. 
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Conclusões 

Cita-se o resumo esclarecedor tendo como pano de fundo a pandemia COVID 
19, do excelente trabalho produzido por CORRÊA e AMARAL (3) : Em tempos 
pandêmicos ocasionados pelo coronavírus, verifica-se a ausência de 
tratamentos eficazes; com a urgência e a necessidade nascidas da 
desesperança, muitos recorrem para o uso de terapias não comprovadas, como 
a hidroxicloroquina, para as quais existem poucas evidências de eficácia.  Nesse 
cenário, constata-se que não existe distinção na responsabilidade por prescrição 
off label na conjuntura pandêmica e fora desta, no que concerne às suas 
consequências jurídicas no campo da responsabilidade civil. Utilizando-se o 
método dedutivo, confirma-se que as regras legislativas presentes no sistema 
jurídico brasileiro vão ao encontro do disposto no direito comparado, caminhando 
para a responsabilidade objetiva do médico.  A responsabilidade civil do médico 
não pode ser extinta por uma “cláusula de não indenizar”, e por tais motivos, não 
é possível, nessas relações, a estipulação de cláusula que restrinja um dever de 
reparação, uma vez que o paciente tem direito de ser inteiramente indenizado 
pelos danos sofridos.  A sinceridade, por meio de atitudes transparentes do 
médico, assim como a boa-fé são condutas essenciais para que se possa 
realizar o equilíbrio entre a necessária recepção do paciente, a fundamental 
técnica-médica, as obrigações e os limites das estruturas de atendimento em 

saúde, com o desígnio de sobrepujar a pandemia do melhor modo possível. 

Da Revista da Saúde Pública do Ministério da Saúde (8) solicitar a autorização 
de registro de um medicamento é prerrogativa da empresa produtora.  Uma 
empresa pode desistir de fazê-lo por razões comerciais que vão desde a falta de 
interesse nesse mercado até acordos entre as empresas compartilhando os 
nichos de mercado e reduzindo assim a concorrência. Sob essa ótica, há que se 
rever a utilização do termo e desmistificar o uso off label, que é muito mais 
comum do que se imagina ou se registra. Quando a ausência de registro se deve 
a razões de mercado, a incorporação ou prescrição poderá ser feita, desde que 

cientificamente embasada. 

De ALVES (1), a importante citação da diferenciação feita por C. Barbosa e 
Mafalda Matos (1.1) destacando que “na prescrição off label, assiste-se a uma 
efetiva intervenção terapêutica, a uma intenção de debelar a doença que aquele 
doente, em concreto, apresenta”. Mais precisamente: “se a prescrição é feita 
para obter um benefício direto para aquele paciente concreto, procurando uma 
efetiva melhoria da sua saúde e bem-estar, motivada tão só pelo interesse do 
doente, aí já entramos no campo terapêutico e estaremos em sede de um uso 
off label do medicamento.”  Em suas conclusões no trabalho ALVES passa a 
descrever (1) : não há negar os esforços médicos para as práticas de tratamento 
medicamentoso fora de bula, em busca da chance de uma cura por meio de 
prescrições médicas atípicas.  Eles harmonizam a demanda atual de fazer da 
saúde e direito à vida direitos fundamentais de todas as pessoas. Nessa diretiva, 
o diálogo de fontes torna-se urgente entre direito e medicina, no enfrentamento 
por exemplo da pandemia da Covid-19.  Anota-se, de logo, na expressão do 
ministro Luís Felipe Salomão que o off label corresponde ao uso “essencialmente 
correto de medicação aprovada em ensaios clínicos e produzida sob controle 
estatal, apenas ainda não aprovado para determinada terapêutica” (REsp. 
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1.729.566).  Por tal diretiva, consoante a Declaração de Helsinque II, “no 
tratamento da pessoa doente, o médico deve ter liberdade para usar uma nova 
medida diagnóstica ou terapêutica se, em seu julgamento, esta oferecer 
esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento”.  O 
Código de Ética Médica (artigo 32), exalta que o médico deve usar todos os 
meios disponíveis de tratamento a seu alcance, em favor do paciente.  A 
liberdade terapêutica constitui princípio fundamental da prática médica 
lecionando Carla Barbosa e Mafalda Francisco Matos (1.1), juristas portuguesas: 
“a prescrição off label tem, seu fundamento, precisamente, nessa faculdade do 
médico”, importando que a esta liberdade terapêutica liga-se, neste sentido, a 
liberdade de prescrição.  Expressam, com precisão cirúrgica: “O médico é livre 
de prescrever aquele que considera ser o melhor tratamento para a saúde do 
seu paciente, para o melhor benefício do mesmo e é, pois, nesta medida que se 
justifica que exista uma prescrição como a que é feita a título off label.  Esta 
prescrição deve ser feita de forma livre e serena, não se encontrando motivada 
por influências e vicissitudes estranhas à saúde daquele paciente 
concreto”.  Cabe ressaltar que, havendo cobertura para a moléstia cujo 
tratamento depende do uso da medicação pleiteada, não pode a requerida 
afastar a prescrição do médico que acompanha o paciente  que, na qualidade de 
profissional, detém o conhecimento e a técnica para avaliar corretamente a 
necessidade do tratamento em questão.”  Odioso e inaceitável prejuízo à vida do 
paciente enfermo será negar-lhe medicamento off label, quando medicamentos 
convencionais não lhe socorram ao processo de cura.  Recolhe-se a 
ponderação: “ainda que não tenha uma definição uniforme, o CFM entendeu que 
o uso off label ocorreria por indicação médica pontual e específica, sob o risco 
do profissional que o indicou”.  Assim, cumprirá ao médico assinalar 
motivadamente em prontuário a opção ou a necessidade extrema do uso, 
legitimando a conduta, para além de dispor do consentimento informado do 
paciente (pessoal ou por diretivas de testamento vital).  Colocadas estas 
observações, questiona-se: em não havendo comprovação cientifica, como deve 
ser tratada a prescrição de medicamentos sem a devida formulação em bula 
?  Daí, a Avisa divulgou que os medicamentos registrados no Brasil recebem a 
aprovação da agência para uma ou mais indicações e uma vez este 
comercializados, o seu uso off label é feito por conta e risco do médico que o 
prescreve” (23.5.2005).  Aliás, o Conselho Federal de Medicina, pelo Parecer 
13/2004, de 14 de abril, ditou que esta prescrição será considerada como 
pesquisa médica combinada com cuidados profissionais, depois, definiu que o 
uso off label de medicamentos é de responsabilidade do médico, devendo arcar 
ética, criminal e civilmente pelas consequências de suas ações, já que ciente de 
que a utilização do fármaco é indicada para outras finalidades” (Parecer de 
537/2015, de 21 de outubro).  Lado outro, o artigo 7º da Lei 12.842/2013, de 10 
de julho (Lei do Ato Médico), dispõe que “compreende-se entre as competências 
do Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter 
experimental de procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua 
prática pelos médicos”.  Antes disso, a Resolução CFM 1.982/2012, de 20 de 
janeiro, adotou normas éticas para o reconhecimento de novos 
procedimentos/terapias médicas pelo Conselho Federal de Medicina. Em outro 
giro, no Parecer de 02/2016-CFM, de 20.1.2016, observou-se que “Os 
procedimentos médicos off label são aqueles em que se utilizam materiais ou 
fármacos fora das indicações em bula ou protocolos, e sua indicação e 
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prescrição são de responsabilidade do médico.  Julgamento paradigma ocorreu 
no REsp. 1.279.241 (Rel. p/Acórdão Min. Raul Araújo; j. em 2.10.2014) decidindo 
o STJ que em situações onde os tratamentos convencionais não forem 
suficientes ou eficientes, e em existindo tratamento experimental, idôneo porque 
sediado em instituição de reputação cientifica reconhecida, este tratamento 
passará a ser o único de real interesse para o contratante segurado, 
configurando o tratamento mínimo garantido pelo artigo 12 da Lei 
9.656/1998.  Ou seja, o entendimento de que "os planos de saúde podem, por 
expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, 
mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os 
medicamentos experimentais." (STJ – 4ª Turma, Ag. Reg, no Agravo em REsp. 
2015/0173692-6, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. em 15.9.2015).  Indiscutível 
que os benefícios potenciais de novos medicamentos em usos off label ou de 
procedimentos médicos experimentais devem ser sopesados em relação às 
vantagens dos terapêuticos atuais.  Decisão significativa ofereceu o STJ (RESp 
668.216, Rel. Min. Menezes Direito, 15.3.2007): “1. A abusividade da cláusula 
reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em 
razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método 
mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta. 

E CARDOSO (5) arremata que off label é legal, mas acarreta problemas 
importantes.  Para o clínico, a responsabilidade de uma prescrição fora das 
indicações aprovadas incrementa de forma importante a responsabilidade 
civil/criminal, relativamente a uma prescrição normal.  Desta forma, torna-se 
importante agir sempre de forma íntegra, respeitando os princípios básicos da 
bioética, sendo imperativo o consentimento informado, sempre na forma escrita. 

Longe de se cogitar o esgotamento das abordagens sobre o complexo tema, as 
práticas no países comparados (Portugal, EUA e Uruguai), ainda que de forma 
sutil, mostram-se muito semelhantes às brasileiras na aplicação off 
label.   Trouxemos subsídios que demonstram que o fato do profissional poder 
prescrever medicamento para utilização diversa daquela prevista em bula, não 
significa em nenhuma hipótese que não deva manter o paciente ou familiares 
informados e em expressa concordância, e sobretudo atentar para os possíveis 
efeitos negativos que possa ocasionar, dentro dos princípios médicos não é 
possível aceitar que os efeitos negativos ou colaterais do qual tenha obrigação 
de ter conhecimento (nas próprias observações do fabricante) possam passar 
desapercebidos, podendo sim incorrer em responsabilidades na falta de 
observação e informação, diga-se de passagem, evitável seguindo-se regras de 
bom senso e prática profissional saudável. 
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Integração dos Princípios Esg na Cadeia de Valor Internacional 

 

1. Desafios para integrar os princípios ESG ao núcleo do negócio 

2. Quais são os benefícios da integração dos princípios ESG? 

3. Proposta de integração dos princípios ESG em cadeias de valor 

 

Muito tem se discutido a respeito de ESG na contemporaneidade. Apesar de um 
conceito já bastante conhecido no mercado, para alguns ainda trata-se de 
novidade. ESG, environmental, social and corporate governance, é uma sigla 
que se refere às melhores práticas ambientais, sociais e de governança 
corporativa de um negócio. Sob esse aspecto tem se observado que um novo 
modelo econômico mais sofisticado, em que o propósito social da empresa 
esteja integrado com a estratégia corporativa das empresas é possível. Mas este 
propósito não deve se originar da caridade das organizações, ao contrário deve 
advir de uma compreensão profunda do valor compartilhado que exista por trás 
desse modelo. Não se trata, portanto, de apostar em uma filantropia empresarial, 
mas ao contrário em assumir um comportamento motivado pelo interesse próprio 
baseado na criação de mais valia e valores econômicos, enquanto, 
simultaneamente, se cria valor para a sociedade. 

 

Em consonância com esta abordagem, algumas das conclusões a que se pode 
chegar, após analisar organizações que implementaram estratégias com 
sucesso de ESG, observamos um padrão recorrente estruturado em três fases 
consecutivas, através das quais, as organizações costumam responder ao 

desafio que se supõe integrar a sustentabilidade em sua estratégia: 

 

 

 Em uma primeira etapa, as organizações assumem e envidam esforços 
para reduzir o risco derivado de práticas e atividades não sustentáveis, 
procurando garantir o cumprimento das normas sociais e ambientais para 
reduzir o risco de reputacional. 

 Em continuação, evoluem para práticas sustentáveis que melhoram a 
eficiência operacional da empresa. 
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 Por fim, e no grau máximo de desenvolvimento deste novo paradigma, as 
empresas estabelecem ações voltadas para o alcance de estratégias de 
inovação sustentáveis que lhes permitam, entre outras, desenvolver seu 
negócio, expandir sua participação no mercado e aumentar o número de 
clientes e vendas. 

 

Mas quais são as razões pelas quais as empresas estão encontrando 
dificuldades para implementar este exercício? E por que as empresas devem 
abordar estas questões? Existe nisso um benefício concreto para as empresas? 
As seções seguintes fornecem as respostas a tais perguntas: 

 
1. Desafios para Integrar os Princípios - Esg no Centro do Negócio 

Apesar da crescente pressão social e regulatória e da intenção manifesta dos 
órgãos de governo, ainda há uma longa história de melhoria para prosseguir com 
a incorporação de Princípios ESG na gestão de organizações. As causas desta 
falta de desenvolvimento são múltiplas e complexas. De forma não exaustiva, o 

seguinte pode ser identificado e enunciado: 

 

 

 Gestão: Até agora, e nas últimas décadas, a relação entre a empresa e a 
ação social têm se materializado, em muitos casos, por meio do 
desenvolvimento de atividades e processos dirigidos pelos 
departamentos de Responsabilidade Social Corporativa - áreas 
dependentes dos Departamentos de Recursos Humanos. 
Consequentemente, essas atividades têm sido realizadas em paralelo 
com o desenvolvimento de negócios, tornando a sustentabilidade um 
elemento pouco considerado ao tomar decisões estratégicas. 

 Atividades não mensuráveis: Além disso, as organizações estão 
experimentando certas dificuldades no momento de quantificar o impacto 
direto em termos financeiros gerados para este tipo de atividade. Foram 
processos carregaram um alto custo (econômico e humano), sem a 
consequente contrapartida da geração de um retorno financeiro, além do 
impacto indireto relacionados à melhoria da reputação da empresa no 
mercado. Por tudo isso, e até este momento, o pensamento empresarial 
neoclássico acabou considerando que, as respostas às necessidades do 
tipo social, eram atividades ineficientes do ponto de vista econômico, o 
que significa aumento dos custos enquanto ocorre uma redução de 
benefícios e de lucros. 

 Mudança cultural: Integração total na gestão da empresa implica superar 
a visão reducionista que considera a sustentabilidade como prática 
alternativa, descobrindo que elas podem se tornar uma alavanca para a 
geração de novas oportunidades de negócio. Para conseguir isto, se 
requer uma profunda mudança cultural que permita superar a visão 
empresarial em que a criação de valores se limita à otimização do 
desempenho financeiro no curto prazo, enquanto se enaltecem as 
necessidades mais importantes dos clientes que determinam o êxito no 
longo prazo. 
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 Desconhecimento e falta de formação: O exercício estratégico para este 
processo de integração dos princípios ESG na gestão de uma empresa, 
parte de um profundo conhecimento do negócio e, ao mesmo tempo, das 
oportunidades que oferecem uma nova realidade associada a conceitos 
como economia circular, finanças sustentáveis, o 
intraempreendedoríssimo social etc. A mudança de mentalidade referida 
acima, permite descobrir este novo paradigma, mas um conhecimento 
profundo sobre este, apenas é possível por treinamento e experiência 
nestas novas correntes econômicas. Consequentemente, a falta da 
mesma, acarreta falta de conhecimento técnico, bem como competências 
neste sentido, podendo converterem-se em barreiras que impeçam essa 
integração. Para superar este aspecto, é necessário o comprometimento 
dos responsáveis pelo negócio, com experiência e visão que sejam 
capazes de tomar decisões incorporando a sustentabilidade como um 
eixo-chave. 

 Falta de homogeneidade: Apesar dos esforços multilaterais para unificar 
critérios e padrões - como vimos na seção anterior - ainda há uma 
considerável falta de padronização de critérios, metodologias e 
ferramentas. Isso torna difícil objetivar e comparar os resultados, que 
constituem a base do monitoramento de qualquer ação ou estratégia no 
ambiente empresarial. 

 

2. Quais são os benefícios da integração dos princípios ESG? 

 

As oportunidades oferecidas por este novo paradigma, voltado para o 
desenvolvimento sustentável dos negócios, e não apenas limitada à iniciativa por 
consciência das empresas, acabam enfrentando desafios de se tornarem 
agentes econômicos de mudanças sociais e ambientais. Neste sentido, aqui 
estão alguns dos exemplos onde os benefícios de integração dos princípios ESG 
na estratégia são efetivamente atraentes e lucrativos para as empresas: 

 De acordo com a teoria estratégica, se uma empresa deseja ter sucesso, 
deve criar uma proposta de valor diferencial que satisfaça as 
necessidades do cliente através do desenvolvimento de uma vantagem 
competitiva. Neste exercício que visa definir uma solução única, a grande 
maioria das empresas se esquecem das oportunidades que oferecem ao 
mercado através das necessidades fundamentais da sociedade e do 
planeta. Uma correta interpretação das mesmas pode levá-las a descobrir 
novos nichos nas quais lhes permita diversificar e expandir sua 
participação no mercado, atrair novos clientes e aumentar o número de 
vendas, capturando todos os benefícios do mercado, enquanto 
simultaneamente abordam os problemas sociais, ambientais e de 
governança. 
 

 Por outro lado, há uma série de eficiências operacionais derivadas deste 
tipo de atividade. Até muito recentemente, as empresas não 
consideravam ou controlavam os custos derivados indiretos de certas 
práticas comerciais, como o consumo excessivo de alguns recursos 
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naturais (água, energia etc.), emissões de gases poluentes, a geração de 
resíduos, ou problemas relacionados à saúde, segurança e tratamento 
igualitário de trabalhadores, entre outros. Estas são as chamadas 
externalidades, elementos aparentemente não relacionados à principal 
atividade de negócios de cada empresa, mas que ainda assim podem 
acabar gerando custos indiretos no longo prazo. A incorporação de tais 
custos indiretos para a área de controle interno das empresas, usando 
diferentes métodos de gestão (por exemplo, contabilidade social), permite 
reduzir os custos indiretos e não quantificados até o momento, 
melhorando, consequentemente, os lucros das empresas. 
 

3. Proposta de integração de Princípios ESG em cadeias de valor 

A tese levantada ao longo de todo este estudo defende a necessidade de 
promover desenvolvimento de uma empresa mais consciente quanto às pessoas 
e ao planeta, sendo capaz de integrar os princípios de ESG em suas práticas de 
gestão. 

Para tanto, partimos da abordagem desenvolvida por M. Porter (2011), segundo 
a qual existem três maneiras pelas quais as empresas podem implementar e 
desenvolver o valor compartilhado reconhecido, um conceito que incentiva a 

relação entre o progresso econômico e o desenvolvimento social: 

 O repensar de novos produtos e mercados: através do desenvolvimento 
de novos produtos e mercados; e através do desenvolvimento de novos 
produtos e serviços, as companhias podem dar resposta a certas 
problemáticas de natureza ambiental ou social. 

 A redefinição da produtividade em toda a cadeia de valor: as empresas 
podem maximizar seus benefícios se apostarem no desenvolvimento de 
um conjunto de práticas e atividades baseadas no referido conceito de 
eficiências operacionais. 
 
O desenvolvimento de clusters locais: a empresa é parte de um 
ecossistema que deve promover e que pode favorecer através do 
desenvolvimento de ações colaborativas, alianças e acordos 
estabelecidos com o resto dos acionistas. 

 

4 – Conclusão 

O contexto global e, consequentemente, o ecossistema de negócios, estão 
mudando e evoluindo a uma grande velocidade impulsionada pela influência de 
um cliente que é cada vez mais consciente do poder que detém na decisão de 
compra, por parte de um investidor que aposta naquelas empresas que 
respondem de acordo com critérios de sustentabilidade, e tudo isso, 
impulsionado por uma onda regulatória que busca redefinir as regras de um novo 
modelo econômico. 

Enquanto isso, e durante as últimas décadas, os esforços feitos pelas empresas 
para tentar responder a essas necessidades, partiram da atividade dirigida pelos 
departamentos não integrados no núcleo de negócios das empresas. No 
entanto, neste momento, as empresas superaram esta abordagem, e estão em 
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posição de reconhecer seu propósito como agentes de desenvolvimento 
econômico, social e ambiental, e de assumir o protagonismo nesta adaptação da 
economia, aproveitando a sua capacidade de impacto e escalabilidade para 

transformar comunidades e os ecossistemas em que operam. 

Por seu lado, o modelo ESG, um marco constituído por um conjunto de princípios 
ambientais, sociais e de governança corporativa, que nascem como 
consequência da tendência global onde neste novo mercado se oferece um 
padrão de referência, para estas organizações empresariais sejam capazes de 
redirecionar suas estratégias através das atividades de identificação, medição e 
relato desses impactos. Apesar deste conjunto de práticas, e adoção de um 
modelo apenas focado no exercício de divulgação e relatórios, acaba por 
desperdiçar a oportunidade de oferecer uma resposta abrangente à essência de 
seus princípios, afora a enorme possibilidade para evolução do modelo, melhora 
de ambiente, rating da empresa, certificação, cumprimento com metas e 
objetivos próprios e em um cenário mundial, atração de capitais, investidores, 
parceiros e projetos. 

Para isso, neste estudo se apresentou uma tese baseada em uma lista não 
exaustiva de exemplos de algumas das melhores práticas que ilustram diferentes 
maneiras de transformar atividades e processos de negócios com base em um 
exercício de integração desses princípios ESG ao longo das cadeias de valor de 

cada empresa. 

É evidente que tanto o planeta quanto a sociedade como um todo precisam 
urgentemente de proteção e apoio para continuar progredindo. E é neste ponto 
que a empresa pode aproveitar a oportunidade de desenvolver negócios 
equilibrados, sustentáveis e lucrativos que ofereçam respostas a determinadas 

necessidades sociais e ambientais, gerando impacto para mudar o mundo. 

 

Luis Carlos Szymonowicz 

 

Contratos: da Promessa à Execução, uma Abordagem 
Intercultural e Sistêmica. 

Antes de entrar diretamente no assunto é preciso esclarecer e sintonizar os 
nossos leitores à uma definição que começa pelo Direito Sistêmico. O que 
seria...? Porque num acordo é tão importante entender e trazer um pouco deste 
esclarecimento; do porquê o Direito Sistêmico seria tão relevante para a área de 
contratos ou ainda em uma negociação, seja das mais complexas, onde 
envolveria o comercio exterior entre nações ou numa simples negociação 
composta por duas partes apenas...  

Não há uma área especifica que trata do Direito Sistêmico, porque a percepção 
e a estrutura sistêmica devem interagir sempre com outras áreas: penal, 
trabalhista, empresarial etc, ou ainda, questões de percepções culturais, porque 
na realidade existe uma costura de diversos âmbitos de saberes, por isso o 
pensar sistêmico é transdisciplinar.  
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É uma postura agregadora e não separatista. Não é combater ou ainda excluir o 
perdedor. O pensar sistêmico é uma percepção da vida, de modo a colaborar na 
transformação do conflito, que pode se adequar a uma divergência de ideias em 
estipular o que será aceitável para ambas as partes. É uma abertura para que 
um construtor jurídico, no caso o advogado, possa colaborar, nessa 
transformação ou pacificação ou solução nessa troca de ideias de um acordo e 
assim se utilizar de outras áreas de conhecimentos e por isso uma é 
comunicação intercultural. Há uma transdisciplinaridade inerente ao ser 
sistêmico.  

Portanto, não é um ramo do direito e sim uma postura do profissional que está à 
frente do problema que chega pra ele. É uma postura de autoconhecimento do 
próprio profissional de questões existenciais para depois sim, ser um 
colaborador. Eu cheguei a mencionar em especial o advogado, mas evidente 
que pode se estender ao promotor, magistrado e claro, conciliador, mediador e 

arbitro existente nas câmaras arbitrais.   

Pois então... a aplicação das leis sistemas nada mais é do que uma leitura do 
comportamento social, seja no primeiro contato que corresponde ao pré-contrato 
ou ainda posteriormente em questões de conflitos judiciais ou extrajudiciais.   

A mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação, a facilitação..., não deixa 
de ser instrumentos com metodologias diferentes, mas o pensamento sistêmico 
por agregar outros saberes, não pode criar categorias especificas e limitadas ou 
ainda delimitar campos de saber. Então por isso, o pensamento sistêmico deve 
abranger outras áreas, seja a jurídica, ou ainda se estender para outras ciências, 
nas quais sejam possíveis tornar mais claro o problema apresentado, ou seja, 
procurar obter todas as informações que forem necessárias para que a questão 

em si, seja resolvida. 

Essa postura deve tratar muito mais do ser que a pessoa é, que compreende a 
busca pela paz do que de regramentos que reduz a condição da dignidade da 
pessoa, então precisamos ser sistêmicos na fala, no agir, no pensar.  

Sistêmicos na fala, devemos observar a importância do diálogo, na qual ambos 

devem esclarecer o que está por trás do objeto do contrato no intuito de construir 
um ambiente de confiança. Quais seriam as expectativas que ambos esperam 
do negócio? Quais os valores que devem ser preservados e respeitados para 
cada um? 

Sistêmicos no agir, as próprias partes devem colaborar na construção das 

cláusulas, inclusive em propor uma possível solução de conflito, caso haja 
alguma divergência no decorrer dessa relação. Com isso, gera um mecanismo 
de comprometimento, em como as partes gostariam de conduzir os momentos 
desafiadores que podem surgir.  

Então para simplificar, esta relação a ser construída dará o tom e a base de 
sustentação. O Direito entra como uma colaboração com uma linguagem mais 

acessível.  

Sistêmicos no pensar, deve-se priorizar que o contrato seja um documento vivo 
que caminha e se adequa às mudanças que os envolvidos venham a sofrer 
durante a relação contratual. Com uma linguagem atrativa onde ambos 
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entendam a comunicação junto a um visual instigante para ambos, ou seja, que 
só de olhar o contrato seja possível enxergar e identificar informações que 
necessitem recorrer no momento.  

E essa visualização fica mais clara e objetiva com o recurso do Legal Designer 

ou o Visual Law.  

Para isso, cabe algumas explicações:   

O Legal Designer ou Visual Law é uma abordagem que tem como objetivo central 
desenvolver a escrita junto com um visual mais atrativo para os usuários, que 
atenda as motivações e as necessidades do cliente.  A sua aplicação é centrada 
no ser humano junto ao mundo do direito, a fim de tornar os serviços jurídicos 
mais satisfatórios focado nas pessoas. A perspectiva desse método aumenta o 
acesso à informação, não se restringindo somente ao ponto de vista dos 
advogados.  

Portanto, a proposta do Legal Design é fazer com que todas as partes 
envolvidas na confecção e execução de contratos passem igualmente a serem 
levadas em consideração, pois possibilita a comunicação aos usuários de seus 
direitos e deveres de forma mais clara e compreensível. E nisso, todos podem 
ter uma experiência que promova uma tomada de decisão bem informada. 

Na materialização de contratos o paradigma somos nós mesmos, partes e 
advogados. Ou seja:  

 O poder está na relação e não no papel e, por isso, permite com que os 
envolvidos possam se enxergar, deixar claro quem são as pessoas, seus 
valores e suas necessidades, e assim criar um ambiente de confiança.  

 Deve-se alinhar também as expectativas e trocas de informações entre as 
partes, tais como, quais seriam os horários para essas trocas..., por qual 
meio..., se seria por e-mails, por telefone ou ainda por aplicativos de 
mensagens etc. 

 
Abordagem Intercultural  

Para uma abordagem intercultural dentro de contratos é necessário explicar 
como se dá a dinâmica entre sistemas jurídicos diferentes, por isso uma visão 
geral é necessária para poder entendermos que esse sistema não deixa de estar 
relacionado com a vida e ao comportamento das pessoas. 

O direito é decorrente de um processo gradativo de desenvolvimento histórico, 
com influências conquistadas através de comportamento sociológico dos povos. 
E essa cultura chega até nós por uma série de condutas fragmentadas e por 
isso, não existe uma única maneira de enxergar o Direito, pois é uma ciência 
humana que está atrelada a fatores culturais e históricos e tem a ver com o modo 
de como a pessoa entende esse Direito. 

Portanto há diversos sistemas jurídicos que se formam de acordo com 
determinado povo ou determinada época, então temos, exemplificados pelo 
mapa abaixo, as regiões e seus sistemas jurídicos: o que estamos mais 

acostumados de nos deparar é o civil law e o common law 
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O Civil Law – sistema romano germânico 

Nesse sistema jurídico baseia-se no texto escrito representado pela Lei, então, 
o entendimento do Direito é um conjunto de códigos que positiva as normas, um 
grupo de regras. 

O Common Law 

A origem é no direito inglês e é a busca da lei comum. A Lei não é a principal 
fonte do direito, e sim os precedentes, que são os costumes que ao longo do 
tempo são cristalizados por esses precedentes. E em como deve ser aplicado 

no determinado tempo e na determinada causa.  

Agora quanto ao Direito Islâmico, explicarei um pouco mais, porque a sua 

aplicabilidade é utilizada mais no oriente médio, mas também representa o 
comportamento de um povo.  

É um Direito específico porque traz as bases de uma origem de revelação divina, 
através do Arcanjo Gabriel interpretadas pelo profeta Maomé. O Direito islâmico 
tem como base sagrada os versículos do Alcorão.  

Nessas ordens religiosas não há procedimentos específicos, o conteúdo 
normativo é focado em aspectos objetivos, substancial. A sacralidade está ligada 
no conteúdo. O Consenso são dados pelos sábios religiosos, os interpretes do 
alcorão. São eles que identificam as normas. 

Os artigos no Direito Islâmico não mudam por processos legislativos, o que difere 

do direito moderno, ocidental, assim dizer.  

Tradições e representações jurídicas deve se levar em conta além da analogia 
e razão humana. A consolidação se dá em quatro grandes escolas jurídicas 

sunita e uma escola xiita.  

A aplicação desse direito não tem delimitação territorial, nesse sentido é 
universal, mas não necessariamente corresponde ao Direito aplicado 
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globalmente. Esta relacionado como cada estado lida com o direito islâmico. 

Direito de minorias podemos dizer.  

As partes podem optar de acordo com as suas vontades. Cabe mais no direito 
internacional privado: por exemplo, o direito de família, comercial, finanças 

islâmicas, ordem pública, direitos fundamentais.  

Agora no Direito internacional público a aplicação deve ser feita desde que não 
se direcione contra direitos costumeiros, desde que não viole regras, como as 
de direitos humanos por exemplo.  

Deve se levar em conta os procedimentos de Direito comparado ao utilizar os 
mecanismos regionais. As particularidades abrem seus caminhos para novas 
visões. 

Direito Internacional Aplicado 

O fato de existir normas internacionais não significa determinar regras 
universais, portando, deve haver certa discussão a respeito, caso não haja 

campo para aplicação.  

E no internacional público, por meio de um diálogo intercultural pautado nas 
diferenças culturais entre os indivíduos, atua como um verdadeiro instrumento 
fundamental para construção dos direitos humanos comuns entre os povos 
principalmente nos momentos de recessão. 

A explanação deste panorama dos tipos de Ordens jurídicas adotadas em certos 
territórios foi para dizer, do como é importante o intermediário, como o advogado, 
ter uma visão global e se esforçar para compreender que cada parte tem sua 
visão de mundo, sua visão cultural e sua criação. Adequar e tentar alinhar o 
máximo possível suas vontades para que uma negociação seja prospera com 
base na confiança mutua, para assim se tornar duradoura.  

Saber a história é entender o passado para compreender o presente e adequar 
o que for preciso para que a relação se torne solida, de modo que um respeite a 
visão do outro. 

E indo mais adiante, podemos encontrar respaldo na agenda 2030, que trata de 

um desenvolvimento global sustentável.  

Mais especificamente em seus objetivos:  

16. Na qual trata da Paz, Justiça e Instituições eficazes, cujo objetivo é promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e 
manutenção da paz.  

Art. 16.7 O intuito é garantir a tomada de decisão responsável, 
inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.  

e 17 que aborda parcerias e meios de implementação. Cujo objetivo, fortalecer 
os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

 



 

 38 
 

 
http://www.agenda2030.org.br/  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável só serão realizados mediante um 
compromisso renovado de cooperação entre a comunidade internacional e uma 
parceria global ampla, que inclua todos os setores interessados e as pessoas 
afetadas pelos processos de desenvolvimento. Os meios de implementação e as 
parcerias para o desenvolvimento sustentável são vitais para o crescimento e 
para o desenvolvimento sustentável das nações.  

Art. 17.16 diz que deve reforçar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável complementada por parcerias 
multissetoriais, que mobilizem e compartilhem conhecimento, 
experiência, tecnologia e recursos financeiros no intuito de apoiar 
a realização dos (ODS) objetivos de desenvolvimento sustentável 
em todos os países, particularmente nos países em 
desenvolvimento.  

Sendo assim, podemos mencionar até o transconstitucionalismo ou 
neoconstitucionalismo. Ao dizer que, mais uma vez, a preocupação deve ser com 
o que as partes realmente almejam quando se resolvem se unir. Este é o micro 
da questão. Como elas querem ser tratadas, quais os seus pontos relevantes a 
serem expostos na construção de seus itens dentro de um contrato.  

O relacionamento deve trazer a confiança para que não haja a sobrecarga de 
problemas e assim sobrecarregar o judiciário para tentar resolver aspectos que 
muitas vezes elas mesmas podem ser capazes de resolver. E com isso, obter 

um relacionamento saudável.  

E eu acredito que tudo o que foi mencionado se pararmos para pensar, se 
estende a todo tipo de relação humana, como ao matrimônio ou a uma relação 
de trabalho também. E por isso, é importante sabermos onde está o nosso lugar 
quando nos relacionamos com o outro, seja em qualquer que for o tipo de 
negócio que iremos realizar.  

E tudo isso, se estende ao macro no sentido que cria uma sociedade mais 
organizada, sem a presença de tanta dicotomia e tão polarizada como vemos 

http://www.agenda2030.org.br/
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nos tempos atuais, porque cada um respeitaria o espaço do outro e adequaria 

os pontos onde são convergentes. 

 

Os principais pontos, aos brasileiros, do acordo internacional de 
Previdência Social firmado entre o Brasil e o Japão aos 
brasileiros. 
 

Pouquíssimos brasileiros possuem o conhecimento da existência do acordo 
internacional de Previdência Social firmado entre a República Federativa do 
Brasil e o Japão. 
 

O objetivo principal deste acordo é garantir benefícios previdenciários aos 
brasileiros, geralmente descendentes de japoneses, que foram ou vão ao Japão 
para trabalhar (dekassegui) e dos japoneses expatriados que trabalham ou 
trabalharam em nosso país. 
 

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, de junho de 
2021, (fonte: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-
consular/arquivos/ComunidadeBrasileira2020.pdf>. Acessado em 28.11.2021),  
no mundo, o Japão é atualmente o 5º país mais visado pelos brasileiros, sendo 

na Ásia o principal destino: 

 

 

 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/arquivos/ComunidadeBrasileira2020.pdf
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/arquivos/ComunidadeBrasileira2020.pdf
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Portanto, para os brasileiros, nada mais louvável a celebração do mencionado 
acordo, tendo em vista o número expressivo de imigrantes naquele país. 
 

O Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Japão 
foi celebrado em Tóquio, em 29 de julho de 2010 e ratificado pelo Brasil por meio 
do Decreto nº 7.702, de 15 de março de 2012, nos termos do inciso IV, da nossa 
Constituição Federal, com aprovação prévia do Congresso Nacional em 30 de 
setembro de 2011, pelo Decreto Legislativo nº 298. 
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“Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e 

Considerando que a República Federativa do Brasil e o Japão 
firmaram, em Tóquio, em 29 de julho de 2010, o Acordo de 
Previdência Social; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo, por 
meio do Decreto Legislativo nº 298, de 30 de setembro de 2011; 

Considerando que o Acordo entrará em vigor para a República 
Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 1º de março de 
2012, nos termos de seu Artigo 27; 

Decreta: 

Art. 1º O Acordo de Previdência Social firmado entre a República 
Federativa do Brasil e o Japão, firmado em Tóquio, em 29 de julho 
de 2010, apenso por cópia a este Decreto, será executado e 
cumprido tão inteiramente como nele se contém. 

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer 
atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim 
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso 
I do caput do art. 49 da Constituição, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de março de 2012; 191º da Independência e 124º da 
República. 

DILMA ROUSSEFF e Antonio de Aguiar Patriota Garibaldi Alves 
Filho” 

As tratativas deste acordo, tanto técnicas como diplomáticas, não foram simples, 
já que teve início em 2006 e concretizado em 2012, ou seja, levou-se 6 anos 
para sua finalização, principalmente pela ausência de unicidade das legislações 
previdenciárias nos países envolvidos. 
 

No Brasil, o órgão responsável é a Previdência Social (antigo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social) e no Japão é o Shakai Hoken ((社会保険). 

 

Segundo este acordo, serão garantidos os seguintes benefícios aos brasileiros: 
aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art49i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art49i
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A aposentadoria por idade será garantida ao beneficiário que completar 65 
(sessenta e cinco anos) de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher. 
A carência mínima exigida será de 180 (cento e oitenta) contribuições, 
considerando a data da inscrição do beneficiário na Previdência Social. 
 

Já a aposentadoria por invalidez será devida ao beneficiário que esteja incapaz 
ao trabalho ou atividade que lhe garanta a subsistência. Esta incapacidade deve 
ser atestada por meio de um exame médico pericial da própria Previdência Social 
A carência exigida é de 12 contribuições, não podendo haver perda da qualidade 
de segurado. 
 

E a pensão por morte será garantido aos dependentes, qualificados pela 
legislação brasileira, do segurado que falecer, sendo ele aposentado ou não. 
 

Portanto, um brasileiro que reside e trabalha no Japão poderá se filiar e contribuir 
no sistema previdenciário japonês e terá a garantia de receber futuramente tais 
benefícios. 
 

A Previdência Social já designou uma agência especial para receber os 
beneficiários deste acordo: a Agência da Previdência Social de Atendimento de 
Acordos Internacionais São Paulo - APSAISP, localizada na cidade de São 
Paulo, situada na Rua Santa Cruz, nº 747, 1º subsolo, Vila Mariana, CEP: 
041.21.000. 
 

Há outros detalhes e pontos neste acordo, como os benefícios dos japoneses, 
os pagamentos, os conceitos, as aplicações pessoais e materiais, as exceções, 
as disposições especiais, o empregado a bordo no navio, os membros de 
missões diplomáticas, de postos consulares e os servidores, os beneficiários, as 
coberturas, as taxas e os emolumentos, os recursos, as declarações, os 
requerimentos e os cálculos. 
 

Por todo o exposto, observa-se que o acordo celebrado entre as mencionadas 
nações é de fundamental importância, principalmente para garantir benefícios 

previdenciários às pessoas brasileiras e japonesas. 

 

 

O Discurso do Presidente do Brasil na ONU:  

Os possíveis impactos no cenário internacional 

 

O Presidente da República Federativa do Brasil, sr. Jair Bolsonaro, 
discursou na Assembleia Geral da ONU no dia 21 de setembro de 2021, e por 
aproximadamente 12 minutos, esclareceu a posição do país na economia, meio 

ambiente, saúde e outros temas de relevância.  
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Como é sabido, desde a criação da ONU, foi dada ao Brasil a cortesia 
de realizar o primeiro discurso na abertura da Assembleia Geral, realizada na 
terceira semana de setembro, a cada ano. E o Brasil tem feito isso desde então. 

O fato é que o Brasil deve se utilizar de um poder suave, de empatia, 
de colaboração internacional, isso porque ele não possui um poder militar para 
assumir outra postura. Mas não foi o que aconteceu, já que o Presidente atacou 
outros presidentes, e também se colocou numa posição defensiva, pelo que 

escancarou os graves problemas de sua gestão. 

Importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988 permitiu que 
o Brasil, nos últimos anos, pudesse se destacar com um posicionamento mais 
aberto, com diálogos multilaterais. Assim, nos encontramos no contexto das 
Relações Internacionais, que trata de estudos sistemáticos das relações políticas 
e econômicas que transcendam as fronteiras; da Política Internacional, que é o 
diálogo internacional; da Política Externa, que é o posicionamento político 
interno, a diplomacia (que executa a política externa); e por fim, do Direito 
Internacional, que são normas que regulam as relações externas dos países na 
sociedade internacional. 

O Itamaraty sempre teve pluralidade de posições e debate interno, à 
exceção do período da ditadura militar (1964-1985), além de um esforço de 
respeito ao direito internacional (RICUPERO, 2017). Mas não foi o entendimento 
do Presidente desde o início do seu mandato, e o que se confirma no seu 
discurso na ONU. Desde o início, especialmente com a chegada do ex-Ministro 
das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, até os nomes de departamentos foram 
alterados. Por exemplo, a subsecretaria de política multilateral, passou a se 
chamar de Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional; já em documentos 
oficiais a expressão desafios globais foi substituída por desafios em comum; e 
em manifestações, a expressão sistema internacional foi substituída por sistema 

de nações ou Estados-membros. 

Na condição de Presidente da República houve uma satisfação de 
certas exigências e uma qualificação para discursar, o que se compreende como 
a rarefação do sujeito (FOUCAULT, 1999, p 37), e apesar de muitas áreas do 
discurso não serem facilmente penetráveis, já que em muitas delas há 
necessidade de um conhecimento especializado ou técnico, temos que o 
discurso genérico do Presidente possa dar conta, pois o mesmo não se encontra 
no contexto da sociedade de discurso onde existe uma limitação de quem fala e 
até onde o discurso poderia ser transmitido. Pelo contrário, o seu discurso 
pareceu estar no campo da doutrina, o que bastaria aos receptores que 
reconhecem as mesmas verdades e aceitem as mesmas regras (FOUCAULT 
1999, p 42). Pode-se evidenciar, dos apoiadores do seu discurso, uma militância, 
pois muitos seguem um ideário comum e se constituem como uma comunidade 
(VEIGA-NETO 2012, p 273). 

Claramente as práticas discursivas estão relacionadas às regras que 
estabelecem ou autorizam nossos discursos. Em relação às escolhas temáticas, 
aos objetos aceitáveis e as modalidades enunciativas aceitáveis pelo sujeito. Ou 
seja, o discurso não é o linguístico na manifestação, mas as condições sobre as 
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quais algumas manifestações linguísticas são possíveis, enquanto outras não. 
Não podemos dizer o que queremos, da maneira que queremos e para quem 
queremos (MASCIA, 2020). 

O Presidente iniciou o discurso noticiando que no período de dois 
anos e oito meses de seu mandato, não houve comprovação concreta de casos 
de corrupção, e apesar da mídia apontar diversos escândalos envolvendo a 
família Bolsonaro em esquemas supostamente criminosos, a verdade criada no 
discurso é resultado do exercício de poder, e a contestação feita pela resistência 
a esta verdade, partirá, do mesmo modo, de outro exercício de poder. Pois não 

existem lados que tenham o poder e outros não (FOUCAULT 2021, p 17). 

O discurso seguiu e a próxima afirmação foi de que o Presidente 
acreditava em “deus”, o que seguiu uma determinada lógica quando mais adiante 
informou que o Brasil está preocupado com a questão relacionada ao 
Afeganistão, e que por isso, tem discutido a concessão de vistos humanitários à 
diversos afegãos, sendo que uma das condições para o recebimento de tal visto 
era a de ser cristão. Na Ordem do Discurso (FOUCAULT 1999, p 13) 
encontramos os procedimentos da ordem do discurso: os internos, como já 
mencionado anteriormente quando da posição daquele que discursa (rarefação 
do sujeito); e também os externos ao discurso, como esta exclusão pela 
valorização material e simbólica que exclui outras formas de saberes, a vontade 
de verdade. 

Ainda fez questão de evidenciar que valoriza a família e que deve 
lealdade ao seu povo. Há aqui muito mais do que está dito, isto é, o não-dito, 
porque quando se afirma valorizar a família e que deve lealdade ao seu povo, o 
pressuposto é que tais coisas não existiam antes, não existiam no governo 
anterior, que a família era desvalorizada e o povo traído. O posto (o dito) traz 
consigo necessariamente esse pressuposto (não dito, mas presente) (ORLANDI 

2020, p 80). 

Aliás, quais os sentidos produzidos no discurso do Presidente? O 
discurso tem um efeito ideológico que produz uma ilusão da estabilidade da 
relação língua/mundo e da literalidade dos sentidos. Dessa forma, para Pêcheux 
não há um sentido preso às palavras, isto é, o sentido é produzido nas relações 
de metáfora (ORLANDI, 2020, p 24). O discurso do Presidente só fará sentido 
quando interpretado, e é na necessidade de interpretação de cada indivíduo que 
encontramos a presença da ideologia (ORLANDI, 2020, p 43). 

O Presidente ainda afirmou que o Brasil estava à beira do socialismo 
e que as estatais davam grandes prejuízos. Ressaltou que o Banco de 
Desenvolvimento brasileiro financiava obras em países comunistas e sem 
quaisquer garantias. Claramente a estratégia discursiva utilizada é a falta, pois 
omitiu elementos interdiscursivos (memória discursiva) que eram esperados, 
mas que não ocorreram, e notadamente foram percebidos por aqueles que o 
ouviram. Assim, encobre os seus pressupostos ideológicos ameaçadores, além 
de um contingenciamento discursivo, pois são necessárias outras ciências 
sociais (histórico) para esclarecer tais apontamentos (ERNST-PEREIRA 2009). 



 

 45 
 

Por outro lado, nos dias atuais as estatais dão lucros, se utilizando de outra 

estratégia discursiva: o excesso.  

Notou-se que quando o Presidente afirmou que o Brasil tem uma 
economia crescente e que para o ano que vem há uma condição de aumento 
em até 5% (cinco por cento), apesar do próprio relatório da ONU afirmar que o 
Brasil em 2022 é a nação que menos crescerá entre as dezoito principais 
economias do mundo; que os brasileiros têm uma fonte de energia renovável de 
83% (oitenta e três por cento); que possui uma agricultura sustentável; que tem 
a melhor legislação ambiental do mundo; e que o Brasil alcançou uma 
credibilidade maior no mundo; houve uma evidente demonstração de que o 
discurso na ONU foi um jogo estratégico para a manutenção de sua política, e 
por isso indissociável do exercício do poder, e com efeito poderoso aos 
brasileiros, considerando a língua e o visual que constitui a materialidade do 

discurso. 

As afirmações presentes no discurso do Presidente se situaram na 
metáfora da “casa” de Gaston Bachelard (VEIGA-NETO 2012, p 268), pois é no 
porão que os arquétipos estão guardados, o preconceito, os entendimentos, as 
compreensões, e neste âmbito é preciso um esforço da razão (VEIGA-NETO 
2012, p 269), lugar que o discurso revela não ter visitado pelo Presidente e seus 
assessores. Por outro lado, o sótão pareceu ser o lugar preferido para a origem 
do discurso, haja vista ter caminhado para voos imaginários e utopias, passando 
a ser um agenciamento mal fundamentado, ou seja, pura militância (VEIGA-
NETO 2012, p 272). 

Demais disso, temos presente no discurso as questões relativas à 
saúde, especialmente no tocante à pandemia do Covid-19. Vale salientar que 
neste tema, a OMS, a Agência Americana, e demais órgãos, se manifestaram 
acerca da não funcionalidade do tratamento inicial. Mas o Presidente insistiu que 
não entende porque a mídia no mundo todo foi contra o tratamento precoce. 
Assim, defendeu a autonomia do médico no tratamento precoce, e se colocou 
como exemplo, já que foi, nas palavras dele, um daqueles que fez o tratamento 
inicial. E ainda se posicionou contrário ao passaporte sanitário, concluindo que 

a história e a ciência saberão responsabilizar a todos. 

Tais afirmações sobre o Covid-19 pareceram ter relação com os 
estudos realizados por Foucault na História da Loucura e no Nascimento da 
Clínica, já que naquela a questão institucional e política estão mais presentes, 
assim como no discurso proferido na ONU. O tratamento precoce parece saber 
sobre a pessoa infectada pelo vírus e menos sobre o próprio vírus, da mesma 
forma que ocorreu na análise histórica das condições de possibilidade da 
psiquiatria, em que o próprio desenvolvimento da pesquisa apontou o saber 
sobre o louco – diretamente articulado com as práticas institucionais do 
internamento – como mais relevante do que o saber teórico sobre a loucura 

(FOUCAULT 2021, p 9). Vale salientar ainda que a história não se desvia dos 
acontecimentos (FOUCAULT 1999, p 55), o que não afasta, portanto, a 

responsabilidade dos gestores de determinada época. 
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Por último, a afirmação de que a manifestação do dia 7 de setembro 
de 2021 foi a maior da história do país, escancara uma série de signos e 
significantes que suprimem a realidade do próprio discurso (FOUCAULT 1999, 
p 47). Aliás, conforme Pêcheux, o discurso não espelha a realidade, ele constrói 
a realidade. 

O Brasil tem uma tradição de política externa pautada em três grandes 
eixos: alinhamento pelo direito internacional e pela solução pacífica de 
controvérsias; credibilidade na proteção dos direitos humanos, consolidada após 
o fim da ditadura militar; e a proteção internacional do meio ambiente e o 

desenvolvimento dessa matéria (CASELLA, 2020). 

O discurso foi radical e com um objetivo muito claro: alcançar a sua 
base de apoio, incluindo militares e religiosos, além de tentar atrair investidores 
internacionais. Mas apesar de ter evitado um confronto aberto com outros 
países, se utilizou de muitos dados equivocados e imprecisos para passar uma 
imagem de que o Brasil também protege o meio ambiente. Não há dúvida de que 
a crise econômica mundial terá maior impacto no Brasil, especialmente pela crise 
política em que vivemos aqui. 
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Vistos de Investimento para Estrangeiros no Brasil – A Novidade 
do Visto Imobiliário 
 
Por Olavo Caiuby Bernardes e Milena Monticelli Wydra 
 
I – Introdução  
 
A despeito de desde a década de 80, o Brasil deixou de ser um país de 
imigrantes, para ser um país de emigrantes, os anos 2000 trouxeram um 
interesse renomado pelo país, o que levou à nova legislação referente à 
residência por investimentos estrangeiros ser aprovada. 
 
 A questão de vistos imigratórios no país, ainda se faz complexo, e no tocante a 
nova Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), que veio a revogar por completo o 
Estatuto dos Estrangeiros (Lei nº 6.815/1980), dispositivo normativo da época do 
Regime Militar com fortes vínculos à Doutrina da Segurança Nacional, por 
dispositivo com caráter humanista com relação à questão de refugiados e ao 
tratamento de estrangeiros no Brasil, é, porém pouco prático no que concerne a 
questão de vistos profissionais, como vistos de sócios e funcionários 
estrangeiros de empresa, e vistos de investimento. 
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II – Vistos de Investimento na Nova Lei de Migração 

 
A nova Lei de Migração estabelece as seguintes categorias de vistos no Brasil 
(art. 12): I - de visita; II - temporário; III - diplomático; IV - oficial; V - de cortesia. 
(grifo nosso) 
 
Entre vistos temporários, pode-se citar (art. 14): I - o visto temporário tenha como 
finalidade a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; b) tratamento de saúde; 
c) acolhida humanitária; d) estudo; e) trabalho; f) férias-trabalho; g) prática de 
atividade religiosa ou serviço voluntário; h) realização de investimento ou de 
atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural; i) 
reunião familiar; j) atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo 
determinado; II - o imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos; III 
- outras hipóteses definidas em regulamento. (grifo nosso) 
 
Ainda sobre a Lei de Migração, pode-se citar o artigo 30:  
 
“Art. 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao 
residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes 
hipóteses: 
 

 I - a residência tenha como finalidade: (...) 

h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, 
científica, tecnológica ou cultural; (...)  

 
III - outras hipóteses definidas em regulamento. (grifos nossos) 
 
No mais, o Decreto nº 9.100/2.017, que regulamenta a Lei de Migração, de 2.017, 
estabelece em seus artigos 42 e 151: 
 
“Art. 42. O visto temporário poderá ser concedido à imigrante pessoa física que 
pretenda, com recursos próprios de origem externa, realizar investimento em 
pessoa jurídica no País, em projeto com potencial para geração de empregos ou 
de renda no País. 
 
§ 1º Entende-se por investimento em pessoa jurídica no País: 
 
I - Investimento de origem externa em empresa brasileira, conforme 
regulamentação do Banco Central do Brasil; 
 
II - Constituição de sociedade simples ou empresária; e 
 
III - outras hipóteses previstas nas políticas de atração de investimentos 
externos. ” (grifo nosso) E,  

“Art. 151. A autorização de residência para fins de realização de investimento 
poderá ser concedida à imigrante pessoa física que pretenda realizar ou já 
realize, com recursos próprios de origem externa, investimento em pessoa 
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jurídica no País, em projeto com potencial para geração de empregos ou de 
renda no País. 

§ 1º Entende-se por investimento em pessoa jurídica no País: 

I - Investimento de origem externa em empresa brasileira, conforme 
regulamentação do Banco Central do Brasil; 

II - Constituição de sociedade simples ou empresária; e 

III - outras hipóteses previstas nas políticas de atração de investimentos 
externos. (grifo nosso) 

Nessa seara, vistos de investimento tendem a ser regulamentados por órgãos 
específicos, como o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), vinculado ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (criado pelo agora revogado, Estatuto 
dos Estrangeiros, de 1980, e renovado pelo Decreto nº 9.873/2019, da 
Presidência da República), órgão responsável por formular uma política nacional 
de imigração (inciso I). 
 
III – Competência do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) Para Emitir 
Resoluções  
 
Um exemplo concreto é a Resolução Normativa CNIg nº 118 DE 21/10/2015, que 
regulamenta o visto de investimento para estrangeiros no Brasil, sendo este “em 
montante igual, ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante 
apresentação de Plano de Investimento” (art. 2º). No mais, a Coordenação-Geral 
de Imigração – CGIg do MTPS, poderá autorizar a concessão de visto 
permanente, “quando o valor do investimento estiver abaixo de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), e desde que não seja inferior a R$ 150.0000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), para o empreendedor que pretenda fixar-se no Brasil com 
o propósito de investir em atividade de inovação, de pesquisa básica ou aplicada, 
de caráter científico ou tecnológico” (art. 3º). (grifos nossos). 
 
Vistos de investimento para a obtenção de residência temporária, ou permanente 
em determinado país são uma realidade presente em diversos países ditos 
“desenvolvidos”, como países da América do Norte – a exemplo dos Estados 
Unidos (EB-5 Program) e Canadá (Start Up Visa Program) –, e do continente 
europeu – a exemplo do Portugal (Atividade de Investimento em Portugal – ARI) 
e Espanha (Visado para inversores en España).  
 
Falando particularmente no caso dos programas de investimento na Portugal e 
Espanha, ambos popularmente conhecidos por Golden Visa, uma das 
modalidades mais conhecidas de investimentos naqueles países é o 
investimento na área imobiliária (na casa de 500 mil euros, podendo havendo 
haver diminuição por esses valores em situações específicas, como geração de 
empregos, ou investimentos em áreas defasadas daqueles países).  
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Esses programas vêm sendo bem populares, no caso de Portugal, com 
nacionais da China, Rússia e, claro, Brasil, que assim obtém permanência no 
território português, e, por conseguinte livre circulação dentro dos países da 
União Europeia/Espaço Schengen, o que resultou, em grande parte, na ajuda da 
reativação da economia portuguesa após a Crise de 2008, ainda que, segundo 
os seus críticos, tenha gerado a inflação de preços e imóveis em Portugal. 
 
IV – Resolução Normativa CNIg nº 36, de 2018/Autorização de Residência 
por Investimento na Área Imobiliária 

 
Sobre a situação particular do Brasil, seguindo uma tendência mundial, e em 
consonância com os dispositivos supracitados da Lei de Migração, de 2017, e 
de seu Decreto Regulamentador (cabendo ainda citar o artigo 35)  6, o visto de 
investimento para estrangeiros, com base no investimento imobiliário, já se faz 
uma realidade com a Resolução Normativa CNIg nº 36, de 2018.  
 
Os valores para investimento em imóveis, localizado em área urbana, em 
montante igual ou superior estão na ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) (artigo 2º, ‘caput’), podendo ser inferior até 30% do total disposto desse 
valor, quando se tratar de aquisição de imóveis nas regiões Norte e Nordeste do 
País (artigo 2º, § 1º). 
 
Referido valor de investimento na área imobiliária podem ser a somatória de mais 
de um imóvel (artigo 2º, § 2º). Ademais os imóveis, podem ser a) bens imóveis 
construídos; ou, b) bens imóveis em construção. 
 
Ao adquirir imóvel, havendo interesse em autorização de residência prévia, o 
pedido será analisado pelo Ministério do Trabalho (atualmente englobado pelo 
Ministério da Economia, Artigo 3º), mediante a apresentação de documentos tais 
como (I): a) Registro Geral do Imóvel, atestando a propriedade do bem imóvel 
do investidor, livre de ônus ou encargos; e b) declaração de instituição de crédito 
autorizada ou registrada em território nacional junto ao Banco Central do Brasil, 
atestando a transferência internacional de capital para a aquisição dos bens 
imóveis; (II) a) Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel, 
devidamente registrado; b) declaração de instituição de crédito autorizada ou 
registrada em território nacional junto ao Banco Central do Brasil, atestando a 
transferência internacional de capital para aquisição dos bens imóveis ou para o 
pagamento, a título de sinal no Contrato de Promessa de Compra e Venda; c) 
Alvará de Construção expedido nos termos da legislação brasileira; d) Memorial 
de Incorporação devidamente registrado, (III) outros documentos previstos na 
Resolução Normativa nº 01, de 2017, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) 
(resolução que trata de Autorização de Residência). 
 

                                                             
6 Artigo 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou 
autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para realização de 
investimento” (grifo nosso) 
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Cabe ainda copropriedade, desde que cada coproprietário tenha investido o 
valor mínimo no artigo 2º (R$ 1 milhão, ou R$ 700 mil para imóveis no 
Norte/Nordeste) (artigo 3º, § 1º).  

Igualmente poderá o investimento imobiliário ser financiado no montante que 
exceder o valor previsto no artigo 2º (artigo 3º, § 2º).  

 
Cabe ao próprio Ministério do Trabalho fiscalizar a realização do investimento 
(artigo 3º, § 3º).  Por fim, cabe mencionar que a autorização de residência é 
válida por 2 (dois) anos (artigo 3º, § 4º), após convertida em residência 
permanente, conforme regras trazidas pelo artigo 2º, da Resolução Normativa nº 
01, de 2017, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), artigo 30, I, h), da Nova 
Lei de Migração. 
 
A despeito do programa ser bem-intencionado, seus resultados vêm sendo 
incipientes, em parte devido à ausência de conhecimento do programa por 
profissionais do mercado imobiliário, advogados e corretores, como uma opção 
válida a ser oferecida, inclusive por falta de anúncio, promoção e instrução do 
governo federal a esse respeito. Nesse sentido, em pouco mais de um ano de 
programa, o Brasil concedeu nove autorizações de residência para estrangeiros 
que compraram propriedades. Para efeitos comparativos, em Portugal, as 
autorizações que são concedidas em sua maioria para quem adquire imóveis, 
somaram quase 500, entre outubro de 2012, quando o programa de lá começou, 
e o ano seguinte.7  
 
V – Nossas Conclusões  
 
Ao contrário do que muitas vezes se imagina, a legislação federal brasileira 
possui uma ampla categoria de vistos de investimento para a residência e 
eventual obtenção de nacionalidade por cidadãos estrangeiros. Vale a pena a 
divulgação, como ora se faz pelo presente artigo, do programa de visto por 
investimento imobiliário, entre outros, a fim de levar a comunidade jurídica e à 
eventuais interessados/as suas especificações e normativas, facilitando a 
obtenção dos vistos necessários, de acordo com seu caso específico, ou de seu 
cliente. No mais, como operadores do Direito, reforçarmos que consulte sempre 
um profissional habilitado para verificação e direcionamento de seus direitos, a 
fim de se evitar dispêndios e consequências desnecessárias. Era o que tínhamos 
a relatar! 
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A Arbitragem Comercial Internacional no Direito Italiano 

 
 Margareth Vetis Zaganelli 

 
Introdução 

 
A arbitragem internacional é um método alternativo para a solução pacífica dos 
conflitos internacionais. No âmbito do comércio internacional, possui diversas 
vantagens: celeridade, caráter sigiloso, possibilidade de escolha dos árbitros, 
além da especialização, dentre outras.  
 
Se inicialmente era destinada somente a demandas de alto valor econômico, 
atualmente o panorama mudou e a arbitragem configura-se uma das formas de 
resolução de controvérsias mais utilizadas em praticamente todos os 
continentes.  
 
 Por meio da arbitragem, as partes podem eleger um árbitro, com conhecimentos 
técnicos, com o fito de alcançar uma solução célere, sigilosa e segura. Prolatado 
o decisum, o tribunal é desfeito e as partes se submetem à sentença arbitral 
exarada.  
 
A arbitragem vem sendo frequentemente utilizada no âmbito empresarial italiano, 
com o    reconhecimento dos laudos estrangeiros por parte do Poder Judiciário. 
Dentre os países europeus, a Itália obteve no ano de 2017 a quarta posição 
quanto ao número de arbitragens com sede na London Court of International 
Arbitration. 
 
Isto posto, considerando a reconhecida relevância da arbitragem no sistema 
jurídico italiano no contexto mundial, a presença empresarial italiana no Brasil e 
o expressivo intercâmbio comercial Brasil-Itália, aborda-se neste breve trabalho 
os traços distintivos da arbitragem italiana, mormente internacional, como um 
mecanismo eficaz   para dirimir os conflitos internacionais. A metodologia, de 
natureza qualitativa, utiliza pesquisa bibliográfica e análise legislativa sob a 
perspectiva do Direito italiano. 
 
2. A Arbitragem Internacional: Definição e Breve Contextualização 
Histórica 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51055373/do1-2018-11-21-resolucao-normativa-n-36-de-9-de-outubro-de-2018-51055283
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51055373/do1-2018-11-21-resolucao-normativa-n-36-de-9-de-outubro-de-2018-51055283
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51055373/do1-2018-11-21-resolucao-normativa-n-36-de-9-de-outubro-de-2018-51055283
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/12/15/visto-gold-brasileiro-tem-baixa-procura.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/12/15/visto-gold-brasileiro-tem-baixa-procura.htm


 

 54 
 

 
A arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias mediante a 
intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma 
convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem intervenção do 
Estado, a decisão destinada a assumir eficácia de sentença judicial. A definição 
aplica-se tanto à arbitragem interna como a internacional, porquanto a diferença 
entre uma e outra reside no fato de buscar-se a solução de interesses inseridos 
em contratos nacionais ou internacionais.   

A arbitragem internacional soluciona controvérsias de caráter internacional, 
seja porque as partes possuam domicílio em diferentes países, seja porque o 
objeto do contrato se situe em outra ordem jurídica, seja, ainda, porque o 
pagamento deva transitar de um país para outro. A relação jurídica controvertida 
envolve mais de uma ordem jurídica nacional, embora possa ser regida por uma 
lei nacional. 

 
Quanto à arbitragem estrangeira, esta, se distingue da internacional pois há 
aplicação material advinda de ordenamento alienígena. A arbitragem 
internacional encontra supedâneo em duas ou mais leis nacionais, que se 
entrelaçam para a aplicação no caso concreto.  
 
O nascedouro da arbitragem pode ser identificado na Grécia, a partir de um 
tratado firmado entre Esparta e Atenas em 455 a. C., tendo sido utilizada pelas 
civilizações da antiguidade, como no Egito e na Babilônia.  
 
A arbitragem também obteve relevo nas relações feudais e comercias dos 
séculos XI e XII, momento em que os comerciantes almejavam dirimir entre si as 
controvérsias à luz dos costumes mercantis.  
 
O instituto da arbitragem passou por transformações e no século XX foram 
aperfeiçoadas as regras atinentes, com a ratificação de tratados sobre a matéria 
e a sua inserção na grande maioria dos sistemas jurídicos nacionais.  
 
A partir do século XX os Estados perceberam que as suas respectivas jurisdições 
não eram capazes de solucionar os conflitos surgidos em sua integralidade, 
fazendo com que se buscasse medidas alternativas para o decréscimo das 
demandas e de modo a compatibilizar-se com a economia globalizada. 
 

Em 1926 foi criado o Instituto para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) 
pela Liga das Nações, trazendo os Princípios Relativos aos Contratos 
Comerciais Internacionais, com a sua posterior reestruturação em 1940, com 
supedâneo em um acordo multilateral que criou a instituição e estabeleceu o seu 
respectivo Estatuto.  

 
O Instituto para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) possui sede em 
Roma, tendo como objetivo contribuir para a criação de uma legislação uniforme 
na seara do Direito Civil, com aplicação especial no Direito Comercial 
Internacional. 
 
A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 
(UNCITRAL) traz em seu órgão diversas disposições a respeito da Lei Modelo 
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sobre Arbitragem Comercial Internacional, por intermédio da Resolução 40/72, 
amparada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 
 
Devido às soluções céleres concedidas aos problemas recorrentes, a arbitragem 
passou a se posicionar como um método eficaz e promissor na resolução dos 
litígios. A reunião dos princípios do UNIDROIT deveu-se à prática comercial 
internacional constante, de modo a suprir as demandas advindas desse cenário 
e na concessão de maior segurança jurídica nas relações privadas. 
 
3. A Disciplina da Arbitragem Interna e Internacional Italiana 
 
Existem controvérsias doutrinárias sobre a natureza jurídica da arbitragem. As 
duas principais correntes consistem na teoria negocial e teoria processual. A 
primeira, adverte que o teor da arbitragem é de caráter essencialmente negocial, 
sem nenhuma intervenção feita com a função jurisdicional estatal.  
 
Em contrapartida, de acordo com a corrente negocial, o compromisso arbitral se 
baseia num negócio jurídico de direito privado, com o condão de produzir efeitos 
processuais imediatos. Em consequência, a natureza da arbitragem e os 
poderes conferidos aos árbitros se encontram na vontade da lei, não tendo o 
instituto total ausência regulamentadora legal em seu funcionamento. 
 
No ordenamento jurídico italiano, a arbitragem - interna e internacional - 
encontra-se disciplinada no Codice di Procedura Civile, no Livro IV, Título VIII, 
especificamente nos artigos 806 a 840 do mencionado codex. 
 
 O sistema jurídico italiano adota um modelo monista e aplica idêntica disciplina 
tanto às arbitragens nacionais quanto às internacionais, com exceção de 
aspectos 
relativos às consequências da anulação do laudo, que possui uma disciplina 
específica. 
A partir da regulamentação da arbitragem no diploma processual civil italiano 
procederam-se várias reformas legislativas, mormente nos anos de 1983, 1994 
e 2006. Com a entrada em vigor do Decreto Legislativo nº 40/2006, modificando 
o Livro IV, Título VIII, avançou-se na regulamentação e aprimoramento do 
instituto. 
 
Com a reforma de 2006, vislumbra-se uma expansão da vontade negocial das 
partes no desenrolar do procedimento arbitral, conferindo uma maior 
independência do processo jurisdicional. 
 
Uma outra novidade trazida pela reforma processual de 2006, foi a eliminação 
da distinção entre arbitragem interna e arbitragem internacional, reflexo da teoria 
monista do tipo “internacionalizante”, que apresenta um diploma único com 
regras especiais para as arbitragens.  
 
A arbitragem internacional gozava de um tratamento distinto em relação à 
arbitragem puramente interna. Aquela, direcionava maior liberdade às partes que 
se adequassem a esse tipo de arbitragem. O Decreto Legislativo nº 40/2006 
extinguiu essa categoria, estendendo às partes, sem distinções, a valorizada 
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importância conferida à autonomia da vontade na condução do procedimento 
arbitral. 
 
O ordenamento jurídico italiano traz a previsão de dois tipos diferentes de 
arbitragem: a arbitragem ritual, suscetível de gerar efeitos semelhantes aos da 
jurisdição civil estatal; e a não-ritual a qual se baseia em uma simples declaração 
de natureza negocial.  

 
O Código de Processo Civil italiano disciplina à arbitragem ritual nos artigos 806 
a 831, encontrando fundamento em cláusula compromissória, tendo as principais 
disposições sobre a matéria com respaldo encontrado na lei. Já a arbitragem de 
caráter não-ritual encontra sua regulamentação nas próprias regras de 
negociação, em que as partes atribuem a forma do procedimento a um árbitro 
mediante um ato de negociação, em que o árbitro externará a vontade das partes 
negociantes. 
 
A arbitragem não-ritual foi introduzida por meio do Decreto Legislativo nº 
40/2006. De acordo com a redação do artigo 808 ter, em caso de dúvida a 
respeito da interpretação das partes quanto à escolha da forma de arbitragem, 
deve-se qualifica-la como ritual.  
 
Assim, a arbitragem não-ritual possui natureza comercial, e apesar de não ser 
dotada dos efeitos da jurisdição civil estatal, possui eficácia à luz do artigo 1372 
do Código Civil italiano. Com isso, não fica à mercê dos descumprimentos 
recaídos à parte responsável, sendo que o desrespeito de uma decisão prolatada 
constitui rompimento do contrato estabelecido entre as partes, sendo possível 
levar a causa para apreciação do Judiciário.  
O Direito italiano prevê ainda formas de arbitragens específicas em direito 
trabalhista (regulamentada pela Lei no 183, de 4 de novembro de 2010, direito 
societário (disciplinada pelos arts. 34 a 36 do Decreto Legislativo no 5, de 17 de 
janeiro de 2003), e relacionada à “obras públicas” (regida pelo Decreto 
Legislativo no 163, de 12 de abril de 2006). 
 
Em 2017, a “Comissão Guido Alpa” elaborou propostas normativas em tema de 
arbitragem, tais como a introdução da possibilidade de um “recurso per saltum” 
à Corte Suprema de Cassação, nos casos de ação anulatória para a impugnação 
do laudo arbitral inválido, e a extensão dos poderes do árbitro de conceder 
medidas cautelares, no caso de arbitragem administrada.  
  
4. Considerações finais 
 
No mundo globalizado, tecnológico e dinâmico, a arbitragem é um meio eficaz e 
célere na solução dos litígios internacionais. Suas características e intenções 
estão em sintonia com os anseios por   métodos alígeros na busca da solução 
privada de controvérsias. 
No que concerne à prática da arbitragem na Itália, em 1987 foi criada a Câmara 
Arbitral Nacional e Internacional da Câmara de Comércio de Milão com uma 
constante expansão nas arbitragens internacionais.  
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O regulamento da Câmara Arbitral Nacional e Internacional da Câmara de 
Comércio de Milão foi reformulado em 2010, introduzindo liberdade das partes 
na escolha de diversos aspectos da arbitragem administrada e a presença da 
câmara arbitral com o objetivo de garantir a independência e imparcialidade dos 
árbitros e a duração dos procedimentos. 
Assim, se o sistema jurídico da Itália era considerado tradicional e ineficaz no 
que concerne à disciplina da arbitragem comercial internacional, esse quadro se 
transformou. Nos últimos anos, tem se verificado um posicionamento respeitoso 
por parte da justiça estatal, com amplo reconhecimento dos laudos arbitrais 
estrangeiros. Com isso, cada vez mais o setor da arbitragem vem atraindo 
interessados em todo o território italiano. 

 

Operador Econômico Autorizado e a sua Relevância para a Segurança do 
Comércio Internacional 

 

Por Gabriela Cardoso Tiussi 
 
No final da década de 1990, na Suécia, o então agente aduaneiro Lars Karlsson 
percebeu que não havia um critério de seleção de empresas com base no grau 
de risco aduaneiro que ofereciam nas suas operações de comércio internacional, 
sendo assim não havia o devido direcionamento dos recursos da fiscalização 
aduaneira para operações específicas, aquelas que de fato pudessem 
representar riscos para o controle alfandegário.  
 
Identificada tal necessidade, desenvolveu o “Starway Concept”, que veio a ser a 
diretriz para o Programa Operador Econômico Autorizado (OEA) e, neste 
formato, se tratava de uma certificação voluntária de operadores que 
atendessem determinados requisitos e controles internos. Tais requisitos se 
relacionavam com a conformidade aduaneira em temas como classificação 
tarifária, valoração aduaneira, regras de origem, tributação, regimes aduaneiros 
especiais e outros. Para as empresas certificadas como confiáveis, era 
concedida então maior agilidade nos procedimentos aduaneiros. 
 
Posteriormente, especificamente após os ataques às torres gêmeas em 11 de 
setembro de 2001, foi identificada a necessidade de melhoria da segurança da 
cadeia de fornecimento global, uma vez que o comércio internacional era o meio 
utilizado por grupos terroristas e pelo crime organizado para o embarque e 
transporte internacional originários de transações ilícitas. 
 
Em novembro do mesmo ano foi instituído pelo governo norte americano o 
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), que é um dos mais 
avançados programas relacionados a segurança nacional e segurança da cadeia 
logística. Assim como o programa brasileiro (surgido posteriormente), também é 
de adesão voluntária e garante aos operadores certificados a facilitação na 
movimentação de cargas, com inspeções menos rígidas e frequentes, uma vez 
que o nível de confiabilidade da empresa certificada já fora verificado. 
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Assim, em 2005 foi revisto o “SAFE Framework of Standards”, da Organização 
Mundial das Aduanas (OMA) e o Brasil se comprometeu a adotá-lo, sendo que 
o OEA passou a ser a principal ferramenta para se efetivar o controle e garantir 
a segurança da cadeia de fornecimento internacional. 
 
A Estrutura Normativa SAFE da OMA determina padrões, métodos de trabalho 
e procedimentos que devem ser adotados por particulares e por administrações 
aduaneiras para a simplificação e uniformização de procedimentos de forma a 
resultar na garantia da segurança e facilitação do comércio internacional. 
 
Referida Estrutura Normativa SAFE se baseia em três pilares: a relação aduana-
aduana; a parceria aduana-setor privado e o trabalho entre aduana e outras 
agências do governo e de outros governos. 
 
O segundo pilar, que trata da parceria aduana-setor privado, preconiza o trabalho 
em conjunto e o reconhecimento daqueles operadores que representam elevado 
grau de segurança em suas operações, pelo qual para estes possam ser 
concedidos benefícios em razão de tal condição. Ou seja, de um lado o 
interveniente comprova que possui baixo grau de risco nas suas operações, com 
relação ao cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras e/ou segurança 
da cadeia logística, e por outro lado as Aduanas adotam medidas que facilitam 
e simplificam o fluxo logístico destes operadores: 
 
“The cornerstone of successful Customs-to-Business Partnerships relies on 
several critical factors, accompanied by a mutual respect for each other’s roles 
and responsibilities in this regard” (SAFE FRAMEWORK, IV – Pillar Customs to 
Business, Chapter 2). 
 
O desenvolvimento do Programa OEA se mostra como uma mudança de 
paradigma da relação entre setor privado e aduanas: uma relação que sempre 
foi de desconfiança e interesses opostos passou a ser de parceria e confiança, 
uma vez que a parceria entre setor público e privado é essencial para a 
efetividade do programa em uma relação “ganha-ganha”. 
 
No Brasil, o Operador Econômico Autorizado é um parceiro estratégico da 
Receita Federal, sendo assim certificado após comprovar o cumprimento de 
determinados requisitos e critérios do Programa OEA, pelos quais é 
demonstrado que tal parceiro representa baixo grau de risco nas operações 
aduaneiras e, consequentemente, gozará de benefícios oferecidos pela Aduana 
brasileira com relação à maior agilidade e previsibilidade de suas cargas no fluxo 
de comércio internacional. 
 
O Programa OEA brasileiro é regido pelos seguintes princípios: I – facilitação; II 
– agilidade; III – simplificação; IV – transparência; V – confiança; VI – 
voluntariedade; VII – parceria público-privada; VIII – gestão de riscos; IX – 
padrões internacionais de segurança; X – conformidade aos procedimentos e à 
legislação; e XI – ênfase na comunicação por meio digital. 
 
A adesão ao Programa é voluntária, ou seja, não se trata de requisito 
indispensável para operar no comércio exterior, tal como a habilitação para 



 

 59 
 

operar no SISCOMEX (“Radar”). Se trata, portanto, de certificação que depende 
da inciativa do interveniente em se aproximar da Aduana e comprovar o baixo 
grau de risco das suas operações – por óbvio o operador que não possui este 
perfil não buscará referida certificação.  
 
Não há requisitos objetivos de volume ou de valor das operações de importação 
e exportação a serem observados pelos operadores que pretendam a 
certificação, assim como não há condicionantes referentes a receita e porte da 
empresa, existindo tão somente delimitações de atividades passíveis de 
certificação; que a empresa esteja exercendo atividade econômica e recolhendo 
tributos há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses e que atue como interveniente 
em atividade passível de certificação por igual período. No Brasil, podem ser 
certificados o Importador, Exportador, Transportador, Agente de Carga, 
Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro em recinto alfandegado, 
Depositário em Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação 
(Redex), Operador Portuário e Operador Aeroportuário. 
 
Desde a sua implementação no país, em 2014, o Programa OEA vem se 
mostrando como uma moderna ferramenta de controle aduaneiro e a 
concretização da parceria entre aduana e particulares que representem 
capacidade de gerir os riscos relacionados à segurança da cadeia logística e 
cumprimento das normas tributárias e aduaneiras.  
 
O Programa atualmente é regulamentado pela Instrução Normativa RFB 
1.985/2020 e recentemente foi incluído no Regulamento Aduaneiro, Decreto 
6.759/2009. O projeto foi composto por três etapas que abordam 
respectivamente segurança, conformidade e integração. Por este motivo, a 
certificação é dividida nas seguintes modalidades, de acordo com o artigo 6º da 
IN RFB 1.9585/2020: 
 
 
 OEA-Segurança (OEA-S), com base em critérios de segurança aplicados à 

cadeia logística no fluxo das operações de comércio exterior; e 
 
 
 OEA-Conformidade (OEA-C), com base em critérios de cumprimento das 

obrigações tributárias e aduaneiras. 
 
Há ainda a terceira fase do Programa Brasileiro de OEA, que prevê a 
incorporação do programa às agências reguladoras de Estado relacionadas com 
os procedimentos aduaneiros, como MAPA, ANVISA, INMETRO e outros. Esta 
fase está baseada no terceiro pilar da Estrutura Normativa SAFE, da OMA, e se 
trata de moderno conceito alinhado com as diretrizes do órgão internacional. 
 
A certificação é concedida por modalidade e de acordo com a função do 
interveniente na cadeia logística, sendo que aquele que simultaneamente for 
certificado nas modalidades segurança e conformidade poderá utilizar a 
denominação “OEA Pleno” (OEA-P). Podem ser certificados o importador, 
exportador,  
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As diferentes modalidades são resultado dos primeiros estudos sobre a 
implementação de medidas para a facilitar o comércio internacional e, ao mesmo 
tempo, manter o rigor do controle de cargas, o que resultou no Programa objeto 
deste artigo. 
 
Dentre os diversos aspectos que estão relacionados com os requisitos mínimos 
para certificação, há o estabelecimento de procedimentos internos eficazes, que 
assegurem e evidenciem que determinada empresa possui a devida gestão de 
seus processos, de maneira que seja possível também identificar, tratar e 
monitorar os riscos relacionados com cada etapa das suas atividades. 
 
Com relação a modalidade Segurança do Programa OEA (OEA-S), para a 
certificação são considerados os seguintes critérios: segurança da carga, 
controle de acesso físico, treinamento e conscientização de ameaças, segurança 
física das instalações e gestão de parceiros comerciais. Para a certificação como 
OEA-S, portanto, são verificados, dentre outros, os procedimentos utilizados 
para: inspeção das unidades de carga e veículos, utilização de lacres e demais 
dispositivos de segurança, verificação da integridade e controle de transporte da 
carga ao longo da cadeia logística, armazenamento das unidades de carga, 
controle de acesso de pessoas e veículos às instalações do operador, 
monitoramento de parceiros comerciais, dentre outros. A recomendação é que, 
caso tais procedimentos não atendam aos requisitos mínimos do programa, 
devem ser adequados para se prosseguir com a certificação. 
 
Com relação a modalidade Conformidade (OEA-C), são considerados os 
seguintes critérios para a certificação: descrição e classificação fiscal de 
mercadorias, operações indiretas (caso haja), base de cálculo dos tributos, 
origem de mercadorias, imunidades, benefícios fiscais e suspensões, 
qualificação profissional e controle cambial, sendo que deve haver procedimento 
formal (escrito), de aplicação obrigatória para todas estas atividades. 
 
Um dos objetivos do Programa Brasileiro OEA é firmar Acordos de 
Reconhecimento Mútuo (ARM) entre programas equivalentes e que atendam 
aos interesses do país, para que as certificações fornecidas pela aduana de um 
país sejam reconhecidas pelo parceiro e que o operador certificado no Brasil 
tenha tratamento prioritário das cargas com a consequente redução de custos 
de armazenagem no pais com o qual fora firmado o acordo. Além disso, com a 
assinatura do ARM, há o comprometimento recíproco da oferta de benefícios 
compatíveis e a melhora na competitividade das empresas OEA no comércio 
internacional. 
 
Neste sentido, durante a Fase 1 do Plano de Trabalho Conjunto entre Brasil e 
Estados Unidos foi identificada 90% (noventa por cento) de compatibilidade entre 
os programas brasileiro e norte americano, sendo que a aduana brasileira deve 
promover adequações para que a compatibilidade com o programa dos EUA seja 
integral. Atualmente, além dos EUA, o Brasil possui acordos de reconhecimento 
em negociação com México, Regional e Mercosul + Aliança do Pacífico. 
Possuímos ARM firmados com o Uruguai, China, Mercosul, Bolívia e Peru. 
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Com a ratificação do Acordo de Facilitação do Comércio, o Brasil se 
comprometeu em simplificar e desburocratizar as atividades e procedimentos 
relacionados ao comércio exterior e, dentro dos objetivos, tem a ampliação do 
diálogo e cooperação público-privada. Para que haja tal cooperação, é 
necessário que haja credibilidade de ambas as partes, o que se confere por meio 
da certificação OEA, que nada mais é do que um programa de confiabilidade. 
 
O Programa OEA vem ganhando espaço em diversos países e se espera que 
no Brasil o número de empresas certificadas continue aumentando, o que 
garantirá a evolução na segurança da cadeia logística e cumprimento de 
obrigações aduaneiras, com o consequente impacto positivo na tendência global 
de facilitação do comércio. 
 
Importante ressaltar que com a evolução e transformação das operações, em 
especial após a pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), houve 
também alterações na legislação aduaneira de forma a se adequar à realidade 
dos operadores. Como exemplo temos a possibilidade de entrega antecipada de 
produtos importados, mesmo antes da conferência aduaneira em áreas 
alfandegadas, ou ainda a possibilidade de conferência remota de mercadorias. 
 
Os desafios crescentes surgidos com a globalização, com o aumento do volume 
de transações internacionais, com as novas tecnologias e novas formas de se 
comunicar e negociar, podem representar obstáculos para a equação entre 
facilitação do comércio e a manutenção do controle e segurança das operações. 
Desta forma, a confiança estabelecida entre aduana e setor privado se mostra 
importante, sendo que o Programa OEA reflete tal aproximação de forma 
legítima e eficaz. 
 
Com o sucesso do Programa, é possível observar que a administração pública 
precisa apoiar, fomentar, facilitar e simplificar procedimentos e que com isso a 
sociedade se beneficiará, uma vez que se estimula o diálogo, a aproximação 
entre setor público e privado e muda a forma de se enxergar os operadores, o 
que contribui com o estabelecimento de um ambiente de negócios fértil e 
promissor.  
 
Recentemente houve, por ocasião dos cinco anos do Programa, um evento em 
conjunto entre aduana e iniciativa provada, com a presença de toda a Equipe 
OEA, onde foram apresentados dados que comprovam o impacto do Programa: 
as empresas certificadas à época (dezembro/2019) representavam quase 25% 
de todas as declarações registradas no mês e o objetivo é atingir o percentual 
de 50%. 
 
A expectativa é que o objetivo da Aduana com relação ao volume de empresas 
certificadas seja atingido, uma vez que a referida certificação se mostra uma 
tendência mundial que beneficiará operadores certificados em diversas 
localidades do globo e já se mostra como diferencial competitivo para aquelas 
empresas certificadas em face às que não possuem tal certificação e são, 
portanto, alvo de fiscalização mais rígida. 
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As empresas que se certificam como OEA são consideradas como aquelas que 
seguem as melhores práticas do mercado, que conduzem seus processos e 
atividades em geral de maneira robusta, segura e transparente, o que 
naturalmente resulta em uma somatória de efeitos positivos cujos resultados se 
refletem no aumento da competitividade internacional.  
 
Ou seja, o esmero nos cuidados com o cumprimento da legislação e segurança 
da cadeia logística se reverte em vantagens para o operador, muito além dos 
benefícios diretos do Programa OEA. 
 
 
 

Dos Tratados de Direitos Humanos e dos Direitos Políticos 

Human Rights Treaties and Political Rights 

 

Ana Carla Vastag Ribeiro de Oliveira8 

Everson Tobaruela9  
 

Desde quando o Homem passou a entender necessária a convivência em 
grupos, sempre houve a escola de um dominante que se impunha pela força, 
pela simpatia ou por ser escolhido como aquele que os iria liderar. As sociedades 
se expandiram, cresceram em tamanho e a necessidade de compartilhar o 
poder, para mantê-lo, exigiu mecanismos de escolha, seja para a qualificação de 
quem exerceria o comando, seja para a qualificação de quem participaria do 
processo de escolha destes comandos. Com o enfraquecimento e a derrubada 
dos regimes absolutos e autoritários, as sociedades estabeleciam em suas 
revoluções os mecanismos para quem seria escolhido no comando e quem 
poderia participar da escolha dos comandantes, limitando àqueles que eram 
considerados capazes e excluindo escravos, analfabetos, pobres, mulheres e 
crianças. 

 
A visão no mundo moderno permite evoluir no entendimento da liberdade 

de pensamento político e a consequente participação nas decisões políticas. A 
evolução étnica, linguística, religiosa e social das civilizações e as influências 
econômicas e políticas constrangem a liberdade do cidadão e 
consequentemente a liberdade política. O inconformismo e a insatisfação com 
as reformas e a castração de direitos econômicos e políticos, as evoluções das 

                                                             
8 Doutora e Mestre pela PUCSP, Especialista, pelo Brasil, em Direito Tributário, Direito Político, 
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di Macerata, e em Arbitragem pela Universidade de Miami. Presidente da Comissão de Direito 
Internacional da 116ª Subseção da OAB – Jabaquara/Saúde, Membro da Comissão de Relações 
Internacionais da Seccional de São Paulo. Primeira mulher membro do clube de professores 
húngaros do Brasil, Advogada no Brasil e em Portugal. Professora universitária e autora de 
diversos artigos jurídicos. Instagram:@prof.ana_vastag. 
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garantias de liberdade impostas pela convivência globalizada, seja constitucional 
no Estado membro, seja a decorrente de Tratados Internacionais, nos estimula 
na perseguição de uma perfeição imaginada e imposta pelo poder econômico, 
quase um trabalho dantesco e utópico em idealismo de perfeição. 

 
Em uma perspectiva internacional, muitas vezes a cooperação entre os 

Estados se trata de mera coordenação e de simples ordenamento para a 
coexistência pacífica – ou seja, de mera delimitação dos âmbitos das soberanias 
nacionais, hoje relativizada –, no campo do Direito Constitucional nacional, tal 
fenômeno, por si só, pode induzir, ao menos a tendências que apontem para um 
enfraquecimento dos limites entre o interno e o externo, gerando uma concepção 
que faz prevalecer o direito comunitário sobre o direito interno. 

 
Os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos consagram direitos 

inerentes à natureza humana, assegurando direitos e garantias extremamente 
importantes, que baseiam a produção normativa de grande parte dos países do 
mundo. 

 
Tais Tratados são fruto de uma construção coletiva de vários Estados e, 

por isso, representam a preocupação global com os Direitos do ser humano. 
Além disso, o grande número de tratados celebrados no período posterior à II 
Guerra Mundial tornando-os fontes primordiais do Direito Internacional 
contemporâneo, além de refletir uma tendência de globalização e 
universalização dos direitos. 

 
Em razão dessa relevância inestimável, surge uma preocupação mundial 

de se definir qual a hierarquia que os tratados internacionais assumem no 
sistema jurídico interno dos Estados. Entretanto, no Brasil, o status dos Tratados 
de Direitos Humanos não é identificável de plano, havendo, sim, ampla 
divergência a respeito, incerteza esta que gera uma incrível e desnecessária 
insegurança jurídica. 

 
A questão é tão polêmica quanto essencial para a solução do problema 

proposto: pode a Constituição Federal padecer de inconstitucionalidade (formal 
ou material)? 

 
Apresenta-se a seguinte provocação: haveria a possibilidade de que 

normas constitucionais possam ser tidas como inconstitucionais, em função de 
contrariar ou macular algum tipo de essência jurídica absoluta, ou, até mesmo, 
o sistema interno do texto constitucional, de modo a alterar o ―sentido de seu 
conteúdo? 

 
Propõe-se afirmar o direito para além da própria constituição, não sendo, 

como de conhecimento público e notório, uma tese acolhida pelo próprio Tribunal 
Constitucional Federal. 
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A título de exemplificação, o Tribunal Constitucional Federal Alemão 
(Bundesverfassungsgericht)10 tomou para si a legitimação da guarda e 
interpretação da Lei Fundamental, que ficou conhecida como ―jurisprudência 
dos valores, com severas críticas de que fora um período em que houve ―perda 
das certezas jurídicas, ao se propiciar a abertura da estrita legalidade que 
sempre imperou no território germânico. 

 
Nessa época, foram criados e redefinidos institutos como as cláusulas 

gerais, os conceitos jurídicos indeterminados, normas em branco e os próprios 
princípios constitucionais.11  

 
Tenha-se certo, todavia, que a realidade brasileira é outra. A Constituição 

Federal de 1988 foi promulgada após longa discussão e participação de 
inúmeros setores sociais; alguns bem representados, outros nem tanto; mas que 
não padece de vício de legitimidade, ao menos aparentemente. 

 
Está-se falando aqui da Constituição em sentido material, não formal, 

portanto, a discutida inconstitucionalidade fica limitada a um plano material, de 
conteúdo valorativo e axiomático. 

 
A conceituação material de Constituição presume que se leve em conta o 

Direito Natural e dessa afirmação resulta a característica de autonomia ilimitada 
do poder constituinte originário, somente persistindo diante das vinculações 
supralegais.  

 
A violação de direito supralegal, destarte, acarretaria a alcunha de 

inconstitucionalidade e esse direito material constitucional seria composto por 
normas que antecedem a existência do Estado, que não se referem tão somente 
aos direitos naturais dos indivíduos. 

 
Sua pré-existência, para os defensores, impõe a observância por todos os 

Estados, independentemente da positivação na Constituição.  
 
O que interessa ao deslinde da problemática em questão disposta neste 

item diz respeito à possibilidade de se terem normas inconstitucionais em virtude 
de contradição com normas constitucionais de grau superior. 

 
A visão política é enriquecida pela ação justa que o próprio homem político 

exerce. O bem comum envolve o bem de todos aqueles que participam da 
sociedade política. Ora, toda a ação deve ter em vista o bem da polis. Agora, em 
uma sociedade em que o vício e a discórdia permeiam entre os cidadãos, 
evidentemente atinge a comunidade política, bloqueando o seu 
desenvolvimento, vilipendiando a dignidade humana dos seres e atingindo 
diretamente a essência dos seres. 
                                                             
10 Aqui levando-se em consideração que se posicionou-se com base no sistema jurídico alemão 

do pós-guerra, que teve um governo de transição e uma constituição outorgada em 1949, 
chamada Grundgesetz. 
11 STRECK, Lênio Luis. Normas Constitucionais Inconstitucionais. In: Conjur. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2009-jul-19/confiar-interpretacao-constituicao-poupa-ativismo-
judiciario> Acesso em: 20 jan. 2013. 
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Kant12 parte do pressuposto de que o Homem não pode ser tratado como 

um objeto, como um meio para atingir um determinado fim. Parte do pressuposto 
da autonomia do ser humano que, racional por natureza, deve ser tratado como 
um fim em si mesmo, diferentemente dos animais13 ou objetos, que possuem um 
preço equivalente.  

 
O direito de tomar parte na condução dos assuntos públicos especialmente 

por meio de eleições, exige, para ser significativamente exercido, o gozo de 
outros meios internacionalmente protegidos14, havendo neste contexto, uma 
direta vinculação entre Política e os Direitos Humanos. 

 
Todos esses direitos, inclusive o de tomar parte no governo, devem ser 

abertos a desfruto igual, sem qualquer tipo de distinção, como raça, cor, sexo, 
idioma, opinião política ou outras, origem nacional ou social, propriedade, 
nascimento ou outras condições. Por fim, um Governo Democrático – com a 
garantia de eleições livres e justas – é por si mesmo um elemento essencial no 
pleno gozo de uma variedade de Direitos Humanos15. 

 
A vida política é o ponto mais alto da universalidade concreta16, e aqui já 

se pode tocar no elemento que o estado utiliza para atrair as massas, tomando 
as mediações como elementos centrais: a utilização do espírito comum e 
universal – próprio da burocracia que se faz Estado –, a propriedade privada – a 
mediação entre o cidadão e a família –, a liberdade racional –  que para Hegel17 
está no Estado e nas leis –, enfim, todos esses elementos para formar um corpo 
social que defenda a sociedade, que expresse abertamente seus sentimentos 
criados por ela, para ela e para fora dela. 

 
A norma constitucional contestada como inconstitucional é a regra de 

inelegibilidade dos analfabetos, na forma do §4º, do art. 14, da Constituição 
Federal, referendada integralmente pelos Tribunais Eleitorais do País, em 
especial o Tribunal Superior Eleitoral. 

 
As normas constitucionais de grau superior em tese ofendidas são os 

princípios constitucionais relacionados à ampla participação democrática, 
acesso aos poderes do Estado e ao sufrágio universal sem exclusão dos 
analfabetos, tal como proposta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

                                                             
12 Apud WEYNE, Bruno Cunha. 2013.p.200 
13 Aqui excluem-se as inovações quanto ao Direito dos Animais e que não são objeto do presente 

estudo. 
14 Entre estes há o Direito à liberdade de opinião, de expressão e associação, e direitos à 
assembleia pacífica e livre de medo de intimidação. 
15 DAVID. Cláudia Benetes. p.11,14,26,31-33, 42. 
16 HEGEL. 2009.p.280 
17 Onde, se levássemos em conta que é uma reinterpretação de um conceito de Rousseau, 

deveríamos traduzi-la por vontade geral. Hegel, porém, distingue a vontade universal, 
manifestação plena do espírito objetivo, o racional em e para si da vontade”, e a vontade comum 
que nasce da comunhão das vontades individuais. A vontade geral de Rousseau configura pois, 
segundo Hegel, a conjunção de vontades individuais e abstratas, enquanto o seu conceito faz 
dessa conjunção uma manifestação superior do espírito universal que transcende o nível das 
relações jurídicas. 
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e praticada pela grande maioria dos países integrantes da ONU, bem como pelo 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, recepcionado internamente 
no Brasil pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. 

 
É aparentemente paradoxal e incongruente, considerando uma norma 

elaborada pelo poder constituinte originário seja inconstitucional, pois uma lei 
constitucional não pode violar a si mesma. 

 
Contudo, há a seguinte distinção: de um lado, estão as normas de 

significado secundário, meramente formal, e, de outro, aquelas de grau superior, 
que contém preceitos materiais fundamentais para o próprio existir estrutural e 
principiológica da Constituição. 

 
Nesse diapasão interpretativo, as normas ditas inferiores que 

contrariassem aquelas superiores seriam inconstitucionais ou não vinculativas, 
carecendo, portanto, de obrigatoriedade jurídica, já que a sua efetivação poderia 
ferir direito supralegal. Desta forma, acredita-se que não é sempre que se 
encontra uma pretensa incompatibilidade entre normas constitucionais de graus 
diversos, que se estará diante de uma inconstitucionalidade, pois há a 
possibilidade do legislador constituinte originário, autônomo, criar exceções ao 
direito estabelecido. 

 
Não se trataria, nesse caso, de uma contradição do legislador 

constitucional, mas sim de regra e exceção. Ao se admitir exceções, o 
constituinte deve ter certa dose de cautela para não infringir normas de direito 
supralegal, pois até mesmo o poder constituinte originário, pode sofrer limitação 
quanto à sua legitimidade. Ou seja, não se admite que sejam criadas normas 
excepcionais sem concordância com os princípios constitucionais basilares, já 
que faltaria legitimidade ao legislador – caracterizando arbitrariedade –, sendo 
essas normas, portanto, inconstitucionais (não vinculativas). 

 
Existe, também, a possibilidade de o legislador, sem perceber, criar uma 

disposição constitucional inferior contrária a uma de grau mais elevado.  
Como não há possibilidade de se provar que uma contradição surgiu por 

erro do legislador – uma interpretação constitucional deve ser baseada na 
vontade objetiva deste –, nesse caso, há uma contradição insolúvel 
(inconstitucionalidade), por não se tratar de regra e exceção. 

 
De qualquer modo se entende não haver justificativa sóbria o suficiente 

para o legislador constituinte originário ter deixado, seja por mero descuido, ou 
por vontade expressa (tese mais aceitável), que o cidadão seja ceifado do direito 
de ampla participação política, cabendo a aquele que escolhe definir se A ou B 
se encaixa como representação de si. 

 
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, recepcionado no 

Brasil pelo Decreto nº 592, de 06 de julho de 199218, dispõe de maneira 

                                                             
18 BRASIL. Planalto. Decreto 592 de 06 de julho de 1992. Pacto Internacional sobre direitos civis 

e políticos. Promulgação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/ D0592.htm> Acesso em: 12 jan. 2017. 
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irretorquível o direito supralegal; agora aceito internamente pelo direito pátrio; de 
ampla participação política sem limitação19, e o artigo 26 da referida carta ainda 
prevê expressamente o princípio da igualdade civil e política.20 

 
Há de se ressaltar que o Estado, sustentado na tripartição dos poderes de 

Montesquieu, veio para ficar em definitivo. Não há Democracia moderna que não 
seja estruturada na ideia da tripartição de poderes independentes e harmônicos, 
cada qual exercendo uma função de Estado sem conflitos, e cada qual em seu 
campo específico de atuação, completando a obra de outro poder do Estado 
Democrático. A Democracia moderna assegura a proteção dos fracos, pois tais 
pessoas21 correspondem, numericamente, a grande quantidade de pessoas. O 
Estado, em uma Democracia Moderna atua de modo a assegurar o equilíbrio e 
reprimir os abusos, dentre estes está o do Poder Econômico, pautando a 
repressão desta influência no texto normativo constitucional. 

 
O conceito de Democracia é um termo multivalente e, portanto, enganoso, 

por isso, quando esta menção é feita, quase sempre se entendida em oposição 
a todas as formas de governo autocrático. Este conceito leva necessariamente 
às seguintes perguntas: Quem está autorizado a tomar decisões coletivas e em 
que condições? 

 
O país restringe através da aplicabilidade da Lei Complementar 64/90, a 

ampla participação política passiva, e o acesso em condições gerais de 
igualdade, às funções públicas disponíveis por meio de eleições direitas, 
contrariando ferozmente as disposições do Pacto Internacional sobre direito civis 
e políticos, pois, como norma internamente recepcionada com força de emenda 
constitucional, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 5º da Constituição Federal, 
propiciada pela Emenda Constitucional nº 45, denominada Reforma do 
Judiciário, deveria haver aplicação imediata.  

 
O povo enquanto fundamento da cidadania ativa, pressupõe que o mero 

fato de que as pessoas se encontram no território de um Estado é tudo menos 
uma situação irrelevante. Compete-lhes, juridicamente, a qualidade de ser 
humano, a dignidade humana, a personalidade jurídica. 

 
Como portadoras de todas essas qualidades inatas do Homem, 

especialmente pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Pacto 
Internacional sobre Direitos civis e políticos, sendo que o Brasil tem tradição em 
pautar suas orientações legislativas em observância às internacionais. 
                                                             
19 ARTIGO 25 Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de 
discriminação mencionadas no artigo 2° e sem restrições infundadas: a) de participar da 
condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente 
escolhidos; b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio 
universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; 
c) de ter acesso em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 
20 ARTIGO 26 Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, 

a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e 
garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 
21 NAZAR, 2007.p.93 
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A cidadania é parceira da dignidade humana, estando ligada a historicidade 

da implementação do valor humano nos textos, sejam eles religiosos ou 
primitivos da democracia moderna, como por exemplo, a Declaração de 
Virgínia.  

 
O humanismo traduzido nas legislações constitucionais, especialmente na 

brasileira de 1988, encontra fundamento primeiro nas Declarações Francesa, de 
1789 e da ONU, de 1948 e também no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, com isso os Estados-membros assumiram a condição de coadjuvantes 
partícipes da paz. 

 
Essa crítica à exclusão do analfabeto do jogo político também se justifica 

pela função promocional dos direitos humanos pelo direito, que se entende como 
o começo da concreta efetivação de norma jurídica se dá com a sua plena 
correlação com os valores existentes na sociedade. 

 
O Brasil, dentro do sistema internacional de promoção e garantia dos 

Direitos Humanos, não pode continuar permitindo a exclusão dos analfabetos, 
vítimas históricas do descaso nacional, sob pena de continuar, nesse aspecto, 
na contramão da evolução legislativa humanista. 

 
Constitucionalmente, o Decreto Presidencial nº 592 de 06 de julho de 1992 

decorreu da aprovação pelo Congresso Nacional do Decreto Legislativo nº 226, 
de 12 de dezembro de 1991, cumprindo assim, todos os atos do procedimento 
interno constitucional de adoção de um pacto internacional vigentes na 
Constituição de 1988, ex vi dos artigos 49, inciso I, quanto à aprovação 
parlamentar, e art. 84, inciso VIII, quanto à competência do Presidente. 

  
O disposto no artigo 5º, §2º, da CF/88 demonstra a nova tendência seguida 

pelas Constituições latino-americanas atuais, preocupadas em conceder um 
tratamento diferenciado no ordenamento jurídico interno no que diz respeito aos 
direitos e garantias individuais consagrados no âmbito do direito internacional. 

 
Ora, se para a internalização dos tratados internacionais em geral é exigida 

a intermediação por decisão do Poder Legislativo através de ato com força de 
lei, outorgando vigência e obrigatoriedade às disposições; nos casos dos 
tratados internacionais de Direitos Humanos em que o Brasil é parte, os direitos 
fundamentais neles garantidos passam a integrar o rol dos direitos 
constitucionalmente consagrados e assim, exigíveis de maneira direta e imediata 
no âmbito da ordem jurídica interna. 

 
Ao determinar tratamento especial à matéria de Direitos Humanos, essas 

Constituições sul-americanas reconhecem automaticamente a relevância desta 
categoria de proteção internacional, e entendem a importância das 
consequências deste tipo de proteção internacional para o âmbito interno. 

 
Todo esse arcabouço caracteriza a proteção internacional dos Direitos 

Humanos nessa confluência de valores que une diversos direitos, através destes 
vasos comunicantes, promovendo uma troca incessante entre eles e, em 
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consequência, permitindo que se fortaleçam no objetivo maior de proteção aos 
Direitos Humanos. Como afirmado anteriormente, a Emenda Constitucional nº 
45 de 2004, no que diz respeito aos Direitos Humanos, traz ainda o §3º parágrafo 
ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

 
Em se tratando de normas jurídicas de Direitos Humanos, os tratados 

internacionais ratificados pelo Estado brasileiro deveriam ser colocados em um 
patamar de norma constitucional, além de aplicação imediata, não podendo ser 
revogados por lei ordinária posterior. 

 
Desta forma, todos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

ratificados e com vigência no Brasil, deveriam se encontrar no mesmo nível em 
que se encontram as normas constitucionais, seja por hierarquia material – com 
status de norma constitucional –, seja pelo material e formal – com equivalência 
de emendas constitucionais –. 

 
A condição de cláusula pétrea das garantias dos Direitos Humanos, após o 

transcurso de um longo período pós-guerras e milhões de baixas, não pode ser 
resumida a vontade política ou jurídica de alguns Estados ou Soberanias. A 
Constituição Brasileira em parte inspirada na Carta Portuguesa (1976) e Lei 
Fundamental da Alemanha (1949) se alinha à diversidade terminológica 
presente na doutrina e no Direito Positivo22. Respeitando posições diversas, 
inexiste quórum qualificado de aprovação para internação de tratado quando se 
trata de garantia de Direitos Humanos, seja pela impropriedade das disposições 
do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal brasileira, sejam pelas 
disposições do Inciso III e V do artigo 1º, do inciso II do artigo 4º e Dos Direitos 
Políticos, Capítulo IV, (gênero), do Título II Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, (espécie) todos da Constituição Federal brasileira. 

 
As decisões do Supremo Tribunal Federal de 200823, que reconheceram o 

valor supralegal dos tratados de Direitos Humanos, embora respeitada pela 

                                                             
22 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: 
Conceitos, significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. 
23 (...) diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção 

dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, 
por meio do procedimento de ratificação previsto na CF/1988, tem o condão de paralisar a 
eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. 
Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da CF/1988 sobre os atos 
normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, 
LXVII) não foi revogada (...), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses 
tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (...). Tendo em vista 
o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional 
posterior que com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. (...) Enfim, desde a 
adesão do Brasil, no ano de 1992, ao PIDCP (art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa 
Rica (art. 7, 7), não há base legal para aplicação da parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988, ou 
seja, para a prisão civil do depositário infiel. [RE 466.343, voto do rel. min. Cezar Peluso, P, j. 3-
12-2008, DJE 104 de 5-6-2009, Tema 60] 
A matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a temática da (in)admissibilidade da 
prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro no período posterior ao 
ingresso do Pacto de São José da Costa Rica no direito nacional. 2. Há o caráter especial do 
PIDCP (art. 11) e da CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), ratificados, sem 
reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2343529&numeroProcesso=466343&classeProcesso=RE&numeroTema=60
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evolução do entendimento firmado na decisão de 197724, proferida em questão 
comercial, ainda é refém do direito comprado25 acrescido de imposições do 
direitos interno, a mercê da vontade do legislador para garantir o status 
constitucional aos Tratados de Direitos Humanos que afirmem garantia de 
Direitos Fundamentais, fixando quórum qualificado de aprovação criado por 
emenda constitucional. 

 
O que se observa é a que as Cartas, Acordos, Declarações, Pactos e 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos que tratem dos Direitos Políticos, 
pela repercussão na evolução da defesa dos Direitos Fundamentais, merece 
tratamento internacional diverso e status constitucional em todos os Estados e 
Soberanias, a partir da sua aprovação internacional, não como instrumento 
supraconstitucional26 a ser imposto, mas admitido no mesmo nível em 
planificação das as normas constitucionais escritas ou não. Neste contexto foram 
objetos de análise a eficácia e a efetividade dos Direitos Humanos e 
Fundamentais no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969, San José, Costa Rica), 
na Convenção sobre Direitos Políticos da Mulher (1953) e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (2000) e sua versão consolidada (2016).  

 
Efetivamente, os Direitos Humanos geram instrumentos de garantias para 

o exercício cotidiano da Democracia, construindo assim a expansão da 
cidadania, e garantindo a realização dos direitos de primeira dimensão (direitos 
políticos, civis e cívicos) que por sua vez balizam o poder de ação do estado, os 
direitos de segunda dimensão (direitos sociais, econômicos e culturais) 
objetivando uma ação positiva do estado e os direitos de terceira dimensão os 
quais se referem à coletividade. 

 
Para que a cidadania exista é preciso que estes direitos reconheçam a 

condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, 
desenvolvendo assim a civilização e reiterando que destes direitos nenhum 
homem poderá ser despojado. 

 

                                                             
reservado o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da CF/1988, porém acima 
da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele 
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. 3. Na atualidade a única hipótese 
de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor de alimentos. O art. 5º, § 2º, da Carta Magna 
expressamente estabeleceu que os direitos e garantias expressos no caput do mesmo 
dispositivo não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O Pacto de São José 
da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, 
expressamente, só admite, no seu bojo, a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos 
e, consequentemente, não admite mais a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. 4. 
Habeas corpus concedido. [HC 95.967, rel. min. Ellen Gracie, 2ª T, j. 11-11-2008, DJE 227 de 
28-11-2008.] 
24 RE n° 80.004/SE, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ 29.12.1977. Reconhece o status de lei 

ordinária a esse tipo de documento internacional. 
25 Art. 25 da Constituição da Alemanha; art. 55 da Constituição da França; art. 28 da Constituição 

da Grécia. 
26 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. O §2º do art. 5° da Constituição Federal. In: 
Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
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Sobrelevar-se a importância da educação política, é trabalhar o conceito de 
igualdade política como reconhecimento do indivíduo no processo político-
decisório de seu país, bem como da igualdade de condições de vida, deixando 
para traz os costumes, as mentalidades e os valores que se opõem a esta 
construção passional e irracional da sociedade. 
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Da Insolvência Transnacional no Brasil e a Recente Alteração 
da Lei N. 11.101/05.  

Camila Crespi Castro27 

 

Uma das consequências lógicas do mundo globalizado é a ausência 
de limites territoriais entre empresas e a formação de verdadeiros grupos 
econômicos multinacionais. Isto, porque a globalização impulsionou as 
negociações mundo afora, facilitou a comunicação e a troca de informação entre 
países, assim como a atuação das empresas, que deixaram de se restringir às 
suas sedes originárias.  

Além disso, no mundo globalizado há a possibilidade que tais 
empresas incorporem no seu dia a dia inovações que melhoram as suas 
atividades empresariais. Porém, da mesma forma com que a globalização 
permite uma maior interação entre as empresas mundo afora, ao longo dos anos 
surgiu a necessidade de aplicação das mesmas regras de integração entre as 

empresas que se encontram em crise econômico-financeira.  

No Brasil, a legislação falimentar (Lei n. 11.101/05) em seu texto 
original não previa a hipótese de procedimento fora da jurisdição brasileira. Já 
que, conforme prediz os artigos 1º e 3º da citada Lei, a jurisdição brasileira possui 
competência para julgar os processos de recuperação judicial e falência de 
empresas e suas filiais brasileiras, bem como empresas e filiais de empresas 

estrangeiras que estão situadas no Brasil, como principal estabelecimento.  

Dessa forma, a Lei n. 11.101/05 desde que entrou em vigor não previa 
as hipóteses de insolvência transnacional, isto é, regras específicas sobre o 

                                                             
27 Camila Crespi Castro, advogada atuante nas áreas de Recuperação de Empresas e Falimentar, Direito Civil, Processual Civil e 

Direito Empresarial. Pós-graduada em Direito Constitucional, pela Escola Paulista de Direito. Especialista em Reestruturação 
Empresarial, Recuperação de Empresas e Falência pela Fundação Getúlio Vargas (FGV Law SP) e em Direito Societário (PUC-SP). 
Membro da Comissão Permanente de Direito Falimentar e Recuperacional do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP. 
Membro efetivo do TMA-Brasil (Turnaround Management Association), associada à INSOL (International Association of 
Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals - Londres), IWIRC Brazil, e das Comissões de Relações Internacionais e  de 
Estudos de Direito Empresarial da OAB/SP. 
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procedimento a ser adotado quando os ativos da empresa devedora estão 
localizados em diferentes jurisdições ou quando os credores não estão situados 
no país em que é conduzido processo principal, de modo que há múltiplas 

jurisdições no procedimento. 

Antes da reforma introduzida pela Lei n. 14.112/20, que se verá mais 
adiante, ainda que houvesse competência de jurisdição estrangeira no processo 
de recuperação judicial ou falências, tal sentença somente teria efeitos no 
ordenamento jurídico brasileiro após a homologação pelo Superior Tribunal de 
Justiça, em inteligência ao que prevê o artigo 105, inciso I, alínea “i” da 
Constituição Federal e artigo 961 do Código de Processo Civil. Tal competência 
não foi alterada, no entanto, o procedimento para a atuação no Brasil de 
representantes estrangeiros restou facilitado e sem grandes formalidades. 

Assim, a insolvência transnacional se mostrou uma fermenta útil e 
necessária em no ordenamento jurídico pátrio como forma de cooperação entre 
credores e devedores, que se encontram em países de jurisdições diferentes, 
para fins de assegurar maior segurança jurídica nas relações negociais. 

Diante da lacuna que existia até então na legislação falimentar, a Lei 
n. 14.112/20 introduziu em seu Capítulo VI-A, ora composto pelos artigos 167-A 
a 167-Y, os procedimentos da insolvência transnacional, como instrumento de 
cooperação entre juízes e demais autoridades, desburocratizando as medidas 
de apoio e com a finalidade de preservar a atividade empresarial e tornar o 
procedimento mais célere. Resumidamente, tal alteração legislativa serviu para 
“regular a necessidade de prática de procedimento falimentar e recuperacional 
de sociedades estrangeiras cujos bens e débitos estejam no Brasil, assim como 
de sociedades brasileiras cujos bens e obrigações estejam fora do país28”. 

O modelo adotado originariamente pelo legislador, em seu artigo 3º 
da Lei n. 11.101/05, é o territorialista, ou seja, a competência para homologar o 
plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a 
falência é do juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial 
de empresa que tenha sede fora do Brasil. Assim, em não havendo qualquer tipo 
de proibição legal, as empresas estrangeiras poderiam se submeter ao 
procedimento recuperacional ou falimentar no Brasil, desde que possuíssem 
ativos no país. 

Ocorre que tal modelo adotado na legislação falimentar era um 
verdadeiro entrave jurídico para o modelo de insolvência transnacional que se 
pretendia ser adotado.  

Com a reforma da Lei n. 11.101/05, o legislador adotou nos casos de 
insolvência transnacional o modelo da UNCITRAL, ora criado pela Comissão das 
Nações Unidas sobre Direito Mercantil Internacional, com o objetivo de orientar 
os países em suas leis locais sobre o tema, criando uma verdadeira rede de 
cooperação internacional. O objetivo da criação desse modelo é a existência de 
um corpo legal especializado em matéria envolvendo direito internacional do 

                                                             
28 Cf. SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência. 
2.ed.São Paulo: Saraiva Educação, 2021.p. 626 
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comércio, concebido para auxiliar processo de uniformização do Direito 

Comercial Internacional. 

Não se trata, portanto, de uma norma cogente e de observância 
obrigatória entre os Estados signatários, mas sim um modelo de orientação a ser 

utilizado nos casos em que há a adesão legislativa à insolvência transnacional. 

Os objetivos primordiais da insolvência transnacional, portanto, 
prevista na Lei n. 11.101/05 e, especificamente, no artigo 167-A da Lei, são: (i) 
a cooperação entre juízes e outras autoridades competentes do Brasil e de 
outros países em casos de insolvência transnacional; (ii) o aumento da 
segurança jurídica para a atividade econômica e para o investimento; (iii) a 
administração justa e eficiente de processos de insolvência transnacional, de 
modo a proteger os interesses de todos os credores e dos demais interessados, 
inclusive do devedor; (iv) a proteção e a maximização do valor dos ativos do 
devedor; (v) a promoção da recuperação de empresas em crise econômico-
financeira, com a proteção de investimentos e a preservação de empregos; e (v) 
a promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômico-financeira, 
com a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, dos ativos e 
dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis. 

O artigo acima citado traz em seu bojo a reprodução dos objetivos 
previstos no preâmbulo da Lei Modelo da UNCITRAL, restando claro que o 
legislador pátrio adotou esse modelo de insolvência transnacional.  

Importante mencionar que, diante do interesse público inerente ao 
procedimento transnacional, a Lei previu a obrigatoriedade da participação do 
Ministério Público, o qual ficará adstrito à fiscalização do processo e ao controle 
da legalidade. Não poderá, portanto, interferir o Parquet em questões 

econômicas atinentes ao procedimento. 

Ainda, o modelo adotado da UNCITRAL pela legislação prevê em seu 
artigo 167-E29 a possibilidade e autorização legal dos representantes do 
processo de insolvência local a atuar em outros países, independentemente de 
autorização judicial, desde que o país que tramite o processo estrangeiro permita 
em sua lei local tal providência de cooperação. Ou seja, o representante de 
empresa estrangeira poderá postular diretamente perante o Poder Judiciário e 
iniciar o processo de insolvência diretamente no Brasil ou participar deste como 
parte, no caso de ser credor.  

Já o artigo 167-F da Lei traz a norma atinente ao acesso à jurisdição 
brasileira, de modo que há a previsão legal sobre o representante estrangeiro 
estar legitimado a postular diretamente perante o juiz brasileiro. Ou seja, poderá 
o representante estrangeiro atuar em processo de insolvência no Brasil em nome 
do interessado estrangeiro, sem grandes formalidades. De igual modo, poderá o 
representante estrangeiro requerer a falência da devedora nacional e, ainda, 

                                                             
29 São autorizados a atuar em outros países, independentemente de decisão judicial, na qualidade de representante do processo 

brasileiro, desde que essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem os processos estrangeiros:       
I - o devedor, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial;    
II - o administrador judicial, na falência. 
 



 

 75 
 

participar e intervir durante o curso do processo sempre que julgar necessário, 

desde que o devedor seja parte.  

Importante mencionar que “a qualidade de ser estrangeiro não 
permite tratamento diferenciado entre os credores sujeitos à recuperação e à 
falência. O disposto no artigo 167-G consagra o princípio da igualdade e está 
alinhado com a previsão do art. 26, II do Código de Processo Civil, que prevê a 
igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no 
Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos. Assim, não 
se admite discriminação tanto no tratamento processual (...) quanto no mérito30.” 
Portanto, em se tratando de processo concursal, o representante estrangeiro, na 
hipótese de ser credor da empresa nacional devedora, recebe nas mesmas 
condições em que os demais credores integrantes da classe que faz parte. 

Nesse sentido, a reforma da Lei trouxe novas regras sobre a 
classificação de créditos estrangeiros, tais como: (i) créditos tributários, 
previdenciários e penas pecuniárias por infração penal e administrativa não 
participarão dos processos de recuperação e terão natureza subordinada em um 
cenário de falência, (ii) crédito do representante estrangeiro que não seja o 
próprio devedor será equiparado ao do administrador judicial brasileiro e (iii) os 
créditos que não tiverem correspondência com a Lei n. 11.101/2005 serão 
quirografários. Por fim, dispõe que os juízes nacionais devem oficiar o Banco 

Central para permitir a remessa de valores devidos aos credores estrangeiros. 

Outra inovação trazida é a facilitação no reconhecimento de sentença 
estrangeiras, que antes possuía a exigência de homologação perante do 
Superior Tribunal de Justiça. Assim, a previsão contida no artigo 167-J é que de 
o processo estrangeiro de insolvência poderá ser reconhecido no Brasil sem 
grandes formalidades, desde que o processo originário se tratar de um 
procedimento coletivo de liquidação ou reestruturação da empresa devedora. 
Com a adoção da Lei Modelo, exige-se apenas a apresentação de documentos 
legalizados e traduzidos, como regra geral, que atestem a existência do 

procedimento estrangeiro e nomeação do respectivo representante estrangeiro. 

Já o artigo 167-P e 167-O traz a possibilidade de cooperação entre 
autoridades ou empresas estrangeiras sem grandes formalidades com vistas a 
atingir o objetivo do processo de insolvência transnacional. Logo, conforme os 
citados dispositivos legais, não há qualquer formalidade ou qualquer tipo de 
prévio reconhecimento do processo estrangeiro para se obter a cooperação 

técnica prevista na Lei.  

A Lei n. 14.112/20, ainda, inovou ao reconhecer que pode ser 
recorrida e pode ser revista a qualquer momento a decisão judicial a pedido dos 
interessados se comprovado que os requisitos para tanto não existiam ou 
deixaram de existir. Assim, uma vez reconhecido que o processo estrangeiro é 
o principal, todos os processos de execução e outras medidas individualmente 
tomadas pelos credores relativas ao patrimônio do devedor serão suspensas 
(exceto quando se tratar de créditos extra concursais, valendo-se aqui da regra 
geral da Lei), podendo ainda o juiz brasileiro determinar a ineficácia de 

                                                             
30 Cf. BARROS NETO, Geraldo Fonseca. Reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência: comentada e comparada. Rio de 

Janeiro: Forense, 2021.p. 201. 
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transferência, oneração ou qualquer outra forma de disposição de bens do ativo 

não circulante do devedor realizadas sem prévia autorização judicial. 

Já a última Seção do capítulo trata dos processos concorrentes, para 
indicar que o processo de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou de 
falência só será iniciado no Brasil caso o devedor possua bens ou 
estabelecimento no país. Estabeleceu que caso o processo estrangeiro e o 
processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência 
estiverem em curso, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação entre 

eles, incluindo em relação ao término dos processos. 

Para fins de alinhamento com as recentes alterações da Lei n. 
11.101/05, em 04/06/2021, o Conselho Nacional de Justiça ("CNJ") publicou a 
Resolução n. 394/2021, que institui regras de cooperação e de comunicação 
direta com os juízos estrangeiros em que tramitam os processos de insolvência 
transnacionais, para o processamento e julgamento de tais processos. 

Referida resolução baseia-se no guia de cooperação e comunicação 
direta entre juízos de insolvência editado pelo Judicial Insolvency Network 
("JIN"), uma rede formada por juízos de insolvência ao redor do mundo, e que 
leva em consideração especialmente o estabelecido nos arts. 167-P e 167-S da 
Lei. A Resolução do CNJ, portanto, estabelece que a comunicação direta entre 
os juízos brasileiro e estrangeiro deve ser regulada por regras estabelecidas em 
protocolos de insolvência a serem firmados pelos juízos. Referidos protocolos 
devem observar as diretrizes previstas pelo JIN, as quais, inclusive, constituem 
um anexo da Resolução. Contudo, suas regras devem ser aplicadas conforme 
cada juízo entenda aplicável, considerando as particularidades do caso 
concreto31. 

Por certo é que a reforma introduzida pela Lei n. 14.112/20, a qual 
adotou e incorporou a Lei Modelo da UNCITRAL na legislação falimentar 
brasileira, ainda que não resolva todas as questões que possam surgir na 
tentativa de coordenação de procedimentos de diferentes jurisdições, não se 
pode deixar de reconhecer que houve um avanço legislativo e que permitirá uma 
maior segurança jurídica nas relações empresariais internacionais e, 

consequentemente, melhorar o investimento de estrangeiros no Brasil. 

                                                             
31 https://www.migalhas.com.br/depeso/348938/cnj-regula-protocolo-de-insolvencia-transnacional, acesso em 26/11/2021 

https://www.migalhas.com.br/depeso/348938/cnj-regula-protocolo-de-insolvencia-transnacional
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