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EDITORIAL

Caro leitor,
acredite: poucas coisas são tão gratificantes a quem se arrisca
a apresentar um projeto novo (principalmente quando se trata de fazê-lo a uma comunidade universitária em que o nível de exigência
se extrema) quanto vê-lo acolhido de forma calorosa, simpática e
segura, consubstanciando um inequívoco certificado de sua aceitação e um expressivo aval energético que revigora os propósitos de
continuidade e constante aperfeiçoamento daquilo que foi proposto.
Nossa revista, FAFICOP Científica, como Ulisses – o heróinavegante grego – a despeito da fragilidade de sua embarcação e
dos perigos do oceano, em novembro de 2001, lançou-se ao mar do
desconhecido (“navegar é preciso, viver não é preciso”), com plena
consciência das dificuldades que iria enfrentar. E foram muitas, em
todos os sentidos. Felizmente, independentemente do mau tempo,
dos ventos contrários, da alternância entre tormentas e calmarias e
ainda do desgaste do cansaço deixado pela longa travessia, graças à
fibra de seus argonautas, o audacioso barco foi levado a seguro e
bom porto, provando, uma vez mais que, dentre todas, a maior força
ainda é aquela que nasce de uma união motivada.
Assim, cumprindo o propósito inicial de vir a público uma vez
por ano para divulgar a produção científica de seus professores, colaboradores de outras escolas, mestrandos, alunos da graduação e
membros da comunidade e região – sem jamais abandonar o sonho
de, brevemente, se tornar semestral – ora é entregue aos leitores o
segundo número da FAFICOP Científica.
Cumpre registrar que ela passou por uma indispensável reestruturação técnico-formal, adaptando-se às exigências legais que
disciplinam a espécie, bipartindo-se em duas áreas distintas: Ciências Empresariais e Educação (no primeiro número, juntas), continuando centradas no universo científico dos dois cursos de Mestrado mantidos pela UNESPAR/FAFICOP. E é com esta nova roupagem
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que ela vem a público, trazendo, uma vez mais, os trabalhos selecionados por seu Conselho Editorial. Em síntese, quem ganhou foi o
leitor: em vez de apenas uma FAFICOP Científica, terá duas.
A princípio despretensiosa, pensando apenas em preencher
uma lacuna nos meios acadêmicos (relembre-se que elas são indispensáveis para o aperfeiçoamento de qualquer sistema, assemelhadas às “juntas de dilatação” nas pontes), a FAFICOP Científica desde
logo se revelou um precioso agente catalisador, responsável pelo
nascimento de uma equipe de professores, alunos da graduação e
pós-graduação, profissionais liberais, pesquisadores das mais diversas áreas e estudiosos interessados em colaborar efetivamente para a
consolidação de uma nova postura científica didático-pedagógica,
nos meios acadêmicos.
Nesta edição de FAFICOP Científica – Ciências Empresariais
são elencados trabalhos dos professores Nelson Borges (A imprevisão e as convenções coletivas de trabalho), Arnaldo Moraes Godoy
(Justiça, Direito e Literatura), Antônio Aparecido de Lima (Uma reflexão sobre a contabilidade governamental), Manuel Méndes Martines e Márison Luiz Soares (Aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales en el análises de la relación entre la estructura, el
entorno y la eficacia organizativa), Maria Clara Galiano Gomes de
Mello (A ética jurídico-política), Elisabeth Moiseichyk e Fernando
Fernandes Aquino (Altruísmo e responsabilidade social: O caminho
das organizações através da representação social rumo ao terceiro
setor), Alexandre Espírito Santo (As abstrações do marketing), Carlos Alberto Gonçalves da Silva (A produtividade de fatores de produção na agricultura da microrregião de Cornélio Procópio - Um estudo econométrico), e de Ernesto Tzirulnik (Natureza jurídica do
“monte de previdência”), Nelson Borges (A Imprevisão e as Convenções Coletivas de Trabalho).
Assim, adentrando os mais diversos temas, as contribuições
de nossos colaboradores vão além da simples análise dos temas,
propondo alternativas que por certo hão de provocar reflexões em
nossos leitores. Não se pretende coisa diversa.
Mais uma vez, nossos agradecimentos pela gentil acolhida e,
de forma especial, pela preciosa colaboração da nossa “tripulação”.
Boa leitura.
Nelson Borges
Editor
iv
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OS CONTRATOS ALEATÓRIOS E A TEORIA DA IMPREVISÃO
Nelson Borges

RESUMO
O entendimento constante do artigo 1.469 do Código Civil
italiano de 1942 (proibição de aplicação da Teoria da Imprevisão –
na Itália: excesiva onerositá) influenciou grande parte da doutrina
mundial sobre o tema. A postura é equivocada e urge revisão. Os
contratos aleatórios possuem três áleas distintas nas quais se coreografam os eventos normais, anormais e sui generis, sendo esta última específica dos contratos onde paira a incerteza, a dúvida sobre o
adimplemento de uma das partes. Expressiva corrente ainda conserva o entendimento de que os contratos de seguro representam
exemplo indiscutível de aleatoriedade. A concepção tem sérios contestadores (Ernesto Tzirulnik, Antônio La Torre, Paul AndréCrépeau, Lugo y Reimundo, Robert André e outros) que, com argumentos irrespondíveis, deixam claro serem eles nada mais do que
contratos comutativos de garantia, uma vez que as partes, ao contratarem, se obrigam a prestações certas e determinadas, por via da
identificação do prêmio e valor do capital assegurado.
PALAVRAS-CHAVE: Aleatoriedade, Teoria da Imprevisão, áleas comum, incomum e sui generis, caráter não-aleatório dos contratos de
seguro.
ABSTRACT
The comprehension of the content within Article 1.469 of the
Italian Civil Law 1942 (making void the application of “frustration
 Advogado e professor na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de
Cornélio Procópio, PR; Mestre pela Universidade Estadual de Londrina (1996), PR;
Doutor pela Universidade Federal do Paraná (1999); pós-doutorando na Universidad
Externado de Bogotá, Colômbia (2001/2002).
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of venture” – in Italy named excessiva onerositá) influenced most
of the world doctrine on the theme. This is a mistaken positioning
and urges on us the need for revision. The aleatory contracts have
three distinctive aleas in which the events are treated as normal, abnormal and sui generis. The last one is specific of contracts where
there's uncertainty or doubt whether one of the parties will be able
to perform his obligations. Many jurists still understand that the insurance contracts represent an undoubtful example of the aleatory
contract. This understanding is contested by other jurists (Ernesto
Tzirulnik, Antônio La Torre, Paul André-Crépeau, Lugo y Reimundo, Robert André and others) with strong arguments, clearly stating
that they are merely commutative warranty contracts, since the parties signed a contract by which it was agreed certain obligations in
return for a premium and a garanteed capital value.
KEY WORDS: Aleatory, frustration of venture, normal alea, abnormal alea, sui generis alea, non-aleatory character of the insurance
contract.
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OS CONTRATOS ALEATÓRIOS E A TEORIA DA IMPREVISÃO
Nelson Borges

1 A pertinência da Teoria da Imprevisão nos contratos aleatórios
2 As três áleas dos contratos aleatórios 3 A álea (ou aura) da imprevisibilidade nos contratos aleatórios 4 O caráter não-aleatório
dos contratos de seguro

1 A PERTINÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

A legislação italiana, em seu artigo 1.469 – modelo dos artigos 478, 479 e 480 do projeto 118/84 do novo Código Civil brasileiro –, ao tratar da excessiva onerosidade, expressamente proibiu:
“(...) as normas dos artigos antecedentes não se aplicam aos contratos aleatórios...” Neste aspecto, os artigos supracitados da nossa
legislação civil – embora cópia fiel dos artigos 1.467 a 1.469 da
mencionada legislação italiana – felizmente silenciaram a respeito,
sendo válido supor-se não haver transplantado a mesma proibição.
A omissão equivale, implicitamente, à autorização de emprego da
doutrina no universo dos contratos aleatórios. E uma das justificativas talvez pudesse ser esta: estabelecer uma proibição de caráter
genérico e indiscriminado como a da legislação italiana, certamente
traria também a vedação de seu uso quando o fato imprevisível não
estivesse ligado ao campo de incerteza desses pactos – como aqui se
procura demonstrar – o que seria profundamente injusto.
Conhecidos como “contratos de sorte”, na conceituação de
Sanchez Román – citado por OTHON SIDOU1 – os aleatórios, por natureza, são convenções em que uma das partes tem sua prestação
determinada no momento da celebração e a contraprestação da outra
parte condicionada a evento que, embora identificado na vinculação, é incerto quanto à efetiva ocorrência e ao quando ela se dará,
com riscos implícitos de ganho ou perda para os contratantes.
1

OTHON SIDOU, J. M. A Cláusula “Rebus Sic Stantibus” no Direito brasileiro. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1962. p. 80.
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A aleatoriedade poderá ocorrer, ainda, na compra e venda de
coisas futuras sujeitas a incertezas quanto à entrega, ou em fase de
litígio, cujos riscos foram assumidos pelo comprador. São os casos,
por exemplo, da aquisição de uma colheita futura de cereais, com a
aceitação do risco de nada ser colhido; da busca de um tesouro no
oceano, na selva ou em qualquer lugar, ou ainda de relíquias sagradas, ou arqueológicas; da dependência de decisão favorável (judicial
ou extrajudicial) – que poderá ser contrária – sobre um determinado
bem que, à época da contratação, se encontrasse sob discussão.
Sinteticamente, os pactos aleatórios poderão ter como objeto:
a) coisa certa, mas duvidosa quanto à efetiva ocorrência e a
quando isso se dará, (jogo, aposta);
b) coisa futura, sujeita a desaparecimento ou frustração da
procura (aquisição de safra a ser colhida, busca de tesouros ou relíquias);
c) coisa existente, mas exposta a risco (aquisição de coisa litigiosa).
Sobre todas estas situações pairam: a) imprecisão e dúvida
quanto à efetiva ocorrência e quando o fato se dará; b) probabilidade de frustração do esperado; c) decisão judicial contrária que liquide de vez com as expectativas do adquirente da coisa.
2 AS TRÊS ÁLEAS DOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

Como linha de princípio, todo contrato contém uma álea
normal na qual se espera que ocorram eventos próprios da contratação. Por este ângulo, quando as partes celebram um pacto, acompanha-as a consciência plena de que, com a vinculação, assumem determinados riscos e todos eles encerram uma idéia probabilística.
De início, a contratação infunde a convicção de que no seu curso
regular poderá haver transformação de uma incerteza em certeza,
em algo perfeitamente concreto e mensurável. Assim, o locador sabe que seu locatário poderá desviar a finalidade da contratação, deixar de pagar os aluguéis, causar danos ao imóvel, sublocá-lo sem
consentimento, não pagar encargos, enfim, descumprir cláusulas,
tudo dentro de um espectro de riscos previsíveis, inseridos na chamada álea normal da contratação. Se os acontecimentos supervenientes são os previsíveis, a mudança que trará à pretensão das partes
poderá ser minimizada pelos mecanismos de proteção constantes da
4
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lei, estabelecidos para enfrentar o risco inicial de caráter subjetivo,
agora transmudado em objetivo.
Nos contratos aleatórios esse campo possui características diversas, pois nasce impregnado pela dúvida, pela incerteza, pela indeterminação quanto à ocorrência dos fatos previstos contratualmente e à sua data de efetivação.
Desta forma, um contrato a princípio comutativo, pode se
transformar em aleatório, em função da incerteza de uma das prestações, condicionada à ocorrência ou não do evento previsto contratualmente pelas partes, fundamentalmente marcado por uma condição suspensiva.
Segundo CASTRO MENDES2, um contrato é considerado aleatório quando tem como característica a incerteza ou álea, que se define por um fato incerto quanto à sua verificação e ou quanto ao momento da sua verificação.
Da possibilidade de efetivação do fato incerto é que nasceu o
nome aleatório, significando pactos caracterizados pela dúvida, incerteza, imprecisão, indeterminação, por se encontrarem ligados a
acontecimentos futuros, regidos por duas exigências condicionantes: a) efetivo surgimento do fato previsto; e b) se efetivo, quando
ocorreria. O termo “aleatório” tem sua origem na palavra latina
alea, que significa dado de jogar (regido pela sorte), que os dicionários registram como a “probabilidade de perda concomitante à
probabilidade de lucro”.3
Relembre-se César às margens do Rubicão, ao tomar a decisão de invadir Roma: "Alea iacta est".
Quanto à indiscutível pertinência de aplicação da doutrina da
imprevisibilidade aos pactos aleatórios – a ser extraída do silêncio
dos artigos 478, 479 e 480 do projeto 118/84, do nosso novo Código
Civil – uma antiga dúvida precisa ser desfeita. Como regra geral, os
contratos de execução diferida possuem uma álea normal de previsão de riscos, conhecida como terreno natural de ocorrências possíveis e prováveis, sobre os quais não pairam dúvidas, nem há incertezas e para os quais a lei prevê alternativas e soluções. Neles as
2

CASTRO MENDES, João de. Teoria Geral do Direito Civil. Lisboa: Editora da Associação Académica, 1978/1979. v. III, p. 747.
3
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Século XXI: O Dicionário da
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 90.
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inexecuções contratuais podem ocorrer ou não, independentemente
da existência do fator "sorte"; paralelamente à álea normal das contratações, um outro campo existe no qual os acontecimentos anormais surgem e se desenvolvem que – de forma subjetiva, como no
plano natural das convenções – sancionam o emprego da Teoria da
Imprevisão, sendo válida a conclusão de que, aprioristicamente,
como já discutido, nos pactos de obrigação postergada existem duas
áleas de ocorrência dos fatos: a álea normal, comum a todas as
obrigações assumidas para serem executadas no futuro, em que os
incidentes de percurso contratual são previsíveis no ato vinculativo
e a álea anormal, terreno dos fatos imprevisíveis, incomuns, por isso identificados como extraordinários. Para a aceitação desta segunda álea, é indispensável considerar a possibilidade de sua existência
também fora do campo dos contratos, isto é, a identificação de uma
álea extracontratual, que ao longo desta pesquisa é identificada como aura contratual. Para os primeiros, a solução já se encontra
normatizada; para os últimos, ainda de iure constituendo, majoritariamente, doutrina e jurisprudência – e futuramente a legislação –
têm admitido solução por via do emprego dos princípios da imprevisibilidade, com vistas à obtenção de justiça comutativa, sempre
fundada na eqüidade e boa-fé.
No que se refere aos aleatórios, corporificam uma exceção
com características diferenciais acentuadas e portanto não seguem a
regra mencionada. Além das discutidas áleas normal e anormal,
possuem uma outra, caracterizada pela possibilidade de ocorrência
de evento assentado na futuridade, isto é, na mais absoluta incerteza
(especificamente apenas no que tange à configuração do fato (se) e
ao quando ele se dará). Entretanto, embora marcada pela imprecisão, esta álea hegemônica de fatos duvidosos, ao contrário do que se
pensa, não tem a faculdade de suprimir aquela outra que existe naturalmente em qualquer convenção (álea normal), portanto, comum a
todos os pactos de execução diferida. Apenas a ela se sobrepõe de
forma temporária, afastando momentaneamente sua atuação para
possibilitar a eficácia daquela convenção sui generis, sublinhada pela incerteza (aleatoriedade), determinante direta da suspensão provisória de sua eficácia. Isto porque, no subsolo do pacto permanece,
por todo o tempo, em estado hibernal, a álea comum de acontecimentos e ali se mantém. Em síntese: a álea normal não se subsume à
álea sui generis dos contratos aleatórios.
6
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Em função do caráter especial da convenção fundada em situações duvidosas, apenas cede sua titularidade à outra álea, de caráter excepcional. O que ocorre é a atuação de uma segunda álea e
não, como se pensa, um alargamento, desaparecimento ou substituição da primitiva. A álea primitiva continua a existir e se conserva
em estado passivo, latente, enquanto presente a possibilidade de efetivação dos fatos duvidosos, previstos contratualmente. Como a
doutrina da imprevisibilidade só é passível de emprego fora do
campo normal dos eventos (metacontratual), à primeira vista poderia dar a impressão de que sua utilização só encontraria espaço nos
contratos de álea comum e jamais nos pactos denominados aleatórios, isto é, no universo específico de fatos regidos pela dúvida. É
necessário, desde logo, estabelecer que, por todas as razões imagináveis, os termos imprecisão, incerteza, indeterminação, dúvida,
não podem ser tomados como sinônimos de imprevisibilidade. Na
verdade, de forma subjacente ao caráter específico dessas convenções, a álea disciplinada pela normalidade (que nasceu com o pacto)
permanece inalterada, pela simples razão de que o aspecto duvidoso
das convenções aleatórias refere-se especificamente à efetivação ou
não do fato acautelado contratualmente (portanto identificado, conhecido) e, em caso positivo, quando aquele fato se dará. Como se
constata, a discussão gravita em torno de fatos previsíveis e não de
imprevisíveis, conseqüente à sua identificação apriorística.
Como conclusão inicial, temos: os contratos aleatórios – e parecem ser os únicos em nosso ordenamento – possuem três áleas,
independentes e diferenciadas. Uma natural, comum a todos os pactos, em que os riscos são previsíveis, com soluções normatizadas;
outra, de natureza extracontratual, específica para a identificação de
acontecimentos imprevisíveis, inteiramente alheios e diferenciados
e uma terceira, determinada pela natureza sui generis da contratação, marcada pela dúvida, pela incerteza da contraprestação. Nestas
três áleas – comum, incomum e aleatória – situações distintas podem ser configuradas: a) se, nessas contratações aleatórias, o acontecimento recair sobre a álea comum, de riscos previsíveis (não pagamento de prestações, desobediência a cláusulas contratuais expressas), a própria lei prevê solução; b) se o fato incidente sobre a
base negocial for imprevisível, não atingindo nem a álea sui generis do pacto aleatório, nem a normal, mas em plano de natureza extracontratual (distante do comum ou da dúvida que caracteriza a
7
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aleatoriedade, isto é, ocorrência efetiva e quando), não cabem dúvidas de que a doutrina da imprevisibilidade encontrará espaço; c) finalmente, se a prestação de uma das partes estiver caracterizada pela dúvida, incerteza, imprecisão (jogo, aposta, entrega de coisas futuras sujeitas a risco, ou em litígio), identificadores do caráter aleatório da contratação, também a normatização já existente no estatuto
privado sobre a espécie ditará as regras a serem seguidas.
Nunca será demais insistir: se o evento identificado como imprevisível se abater sobre uma contratação aleatória, atingindo especificamente seu campo "não aleatório", apenas sua aura, não há
como negar a possibilidade de abertura de espaço para o emprego
da doutrina da imprevisibilidade. Se estiver caracteristicamente
marcado pela incerteza ou dúvida quanto à ocorrência e época de
transformação de garantia subjetiva em lesão objetiva, a Teoria da
Imprevisão, indiscutivelmente, não encontrará espaço. Sinteticamente: a Teoria da Imprevisão sempre será aplicável aos pactos
aleatórios, desde que o evento alterador da base contratual não se
relacione com sua álea específica de incertezas. Se àquela álea estiver ligado, seu emprego estará afastado.
Esta conclusão é extraída da ausência de qualquer referência
ou proibição expressa de emprego nessas convenções, perceptível
nos artigos 478, 479 e 480 do projeto 118/84, do novo Código Civil
brasileiro. A legislação italiana, no artigo 1.469 do Código Civil em
vigor, de forma expressa vedou a aplicação da doutrina da imprevisibilidade aos pactos aleatórios, confundindo possibilidade de configuração de um fato, indeterminado apenas quanto à real efetivação e seu tempo, duvidoso, ou incerto, com acontecimento imprevisível. Felizmente, neste ponto, não foi copiada. Colocada a discussão nestes termos, não seria absurdo afirmar-se que, como linha de
princípio, todo contrato possui duas áleas: uma normal (comum a
todos) e outra anormal (reduto dos eventos imprevisíveis). Entretanto, excepcionalmente, em especial nos contratos aleatórios, seria
possível identificar – além das áleas normal e anormal – mais uma:
a que abre espaço para os fatos duvidosos (quanto à efetivação e
quando eles se darão), responsáveis pela concreta ocorrência das situações classificadas como aleatórias, previamente estabelecidas na
contratação.
A aceitação da tese proposta e desenvolvida condiciona-se
apenas ao reconhecimento de que álea nada mais é do que o espaço
8
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(em plano subjetivo) em que os fatos se desenvolvem, podendo ser
de natureza normal ou anormal, abstraindo-se, aprioristicamente a
idéia condicionante e comprometedora de que ela só possa ter existência na esfera contratual. Neste aspecto, necessárias se fazem algumas considerações e conclusões sobre o tema espaço.
Inicialmente, é preciso estabelecer que o Direito tem seu lugar
específico no campo das Ciências Humanas e ele próprio pode ser
compreendido como um espaço epistemologicamente estruturado.
Seus ramos e subdivisões mantêm relações lógico-conceituais passíveis de serem representadas espacialmente, entendendo-se que se
trata de algo que ocorre fundamentalmente no tempo. Naturalmente,
esse espaço tem natureza metafórica (nem imaginária, nem virtual)
e para sua identificação são freqüentes o uso de expressões como
dimensão, lugar, campo, terreno, plano, linha de fuga, instância,
topologia. Quando se aplicam termos espaciais a objetos históricos
(como o homem), adentra-se o terreno das metáforas, designando-se
de forma oblíqua aquilo que não se pode nomear diretamente. Heidegger em Ser e Tempo (1928) deixou bastante claro que a analítica
existencial explicita como condição ontológica do homem a temporalidade. Assim, espaço e tempo (em um momento, dentro ou fora
de um contrato), por estarem ligados à percepção de objetos físicos,
são intuições puras, que situam em algum lugar ou instante os objetos da nossa experiência. Espaço e tempo são condições de possibilidade de toda representação mental ou cognitiva da realidade. De
outro modo: se percebemos as coisas no espaço não é porque elas
estejam lá fora, no mundo, mas porque nosso espírito está constituído de tal modo que não podemos pensá-las de outra maneira. Perceber significa aferir no espaço e no tempo, atribuir ao objeto lugar e
instante.
Deste modo, no campo do contratualismo e fora dele existirá
sempre um espaço conceitual, tanto para os fatos previsíveis como
imprevisíveis, que consiste, evidentemente, também em uma metáfora, mas não em uma realidade tridimensional como, a princípio,
dispôs a geometria euclidiana. Em acréscimo, é relevante advertir,
contudo, que essa metáfora não se queda inerte; pelo contrário, é
ativa, plena de significado e de conceitos, uma vez que seu conteúdo é exatamente o conjunto de relações entre os elementos nela representados.
De todo o exposto, uma primeira conclusão pode ser extraída:
9
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o espaço metafórico conceitual destinado à efetivação dos riscos
normais, anormais e aleatórios de uma contratação, será sempre o
mesmo, pouco importando quando e onde ocorra (dentro ou fora do
contrato), desde que atendidos os pressupostos de sua identificação,
a começar pela execução diferida da obrigação. Sob todos os aspectos, pela total falta de suportes fático ou jurídico, hoje se afigura indefensável a superadíssima tese fulcrada na pretensão de privilegiar
apenas os contratos, conferindo-lhes, ipso facto, a exclusividade de
conterem – somente eles – o espaço necessário para o surgimento
de eventos, com desprezo a séculos de sedimentação doutrinária e
jurisprudencial, orientadas para a aceitação da existência de uma
álea ou espaço metacontratual.
Por tais motivos, reduzindo toda a discussão a uma simples
questão terminológica e, como marco de referência, traduzindo a
expressão álea contratual como equivalente a espaço – campo fenomenológico contratual em que surgem os eventos normais e sui
generis – estes últimos identificados como aleatórios – e ainda os
extracontratuais (espaço, campo, álea, ou aura da imprevisibilidade) – é que se defende a existência de três áleas nos pactos cercados
por dúvidas, incertezas, imprecisões, denominados aleatórios.
Deste modo, como linha de princípio, todos os pactos possuem duas áleas – ou dois espaços – nas quais se coreografam fatos
comuns e incomuns. Elevam-se para três quando o espaço em que o
evento ocorre – embora não sendo comum (álea normal), nem incomum (álea anormal) – por suas características sui generis e em razão
de especificidade inexistente na álea natural, o evento de gênero
próprio se posiciona distante daquelas áleas. Ao identificar um fato
nitidamente marcado pela presença de componentes duvidosos, com
objeto previamente identificado, tais manifestações de vontade
apresentam-se no universo contratualístico como convenções aleatórias.
3 A ÁLEA (OU AURA) DA IMPREVISIBILIDADE NOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

Parece ser inteiramente pertinente e oportuna a criação de
uma metáfora, na tentativa de "visualização" da álea extracontratual
em que o fenômeno da imprevisibilidade ocorre. Assim, o espaço
em que o evento extraordinário surge e se desenvolve, comprometendo irreversivelmente a economia contratual, no exercício de uma
10
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indispensável liberdade de expressão poderia ser chamado de aura,
assemelhada àquele campo eletromagnético multicor que se observa
nas fotografias Kirlian4. Deste modo, no desenvolvimento deste estudo, sempre que se fizer necessário referências à álea metacontratual em que o evento incomum tenha lugar, será utilizada a expressão aura contratual.
Merecem registro as observações de Miguel REALE5, ao falar
deste tipo de contratos sui generis, na "Exposição de Motivos" do
projeto do novo diploma civil brasileiro, em implícita referência à
imprevisibilidade. Esclareceu ele que em outros pontos foram preenchidas lacunas incontestáveis. Lembrou, entre outras, a hipótese
dos "contratos aleatórios”, que a lei privada em vigor contemplava
prevendo apenas o caso de álea relativa à “entrega de coisas futuras”, quando, em nosso tempo, o que prevalece é a assunção do risco, parcial ou integral, em razão dos fatos ou atos futuros, que nasce
de um complexo de exigências da vida contemporânea. Alterado o
conceito de “contrato aleatório” – complementou – em mais de uma
4

"Quando alguém aborda a história da Kirliangrafia, cita sempre o nome de Semyon
Davidovitch Kirlian como tendo sido o primeiro ser humano responsável pela construção da máquina fotográfica Kirlian. Na verdade, o que ele construiu foi apenas
sua primeira máquina (máquina de eletrofotografia), em 1939, na cidade de Krasnodar, na ex-União Soviética. Entretanto, a primeira máquina de eletrofotografia foi
construída no Brasil, em 1904, pelo padre Landel de Moura, gaúcho de Porto Alegre. Na capital gaúcha, existe um museu com seu nome e registro de suas pesquisas.
Como ele era subordinado à igreja católica – que proibia a discussão de certos inventos – a máquina eletrofotográfica por ele inventada não pôde ser patenteada nem
divulgada, principalmente porque ele deu o nome de perianto a um dos efeitos revelado pela máquina e a igreja, temendo que o termo fosse confundido com o perispírito, da doutrina kardecista, foi categórica em sua proibição. Dentre as inúmeras teorias que existem para explicar o fenômeno, a mais aceita é a que defende a existência ao redor de corpos materiais, orgânicos ou inorgânicos – além dos gases e vapores e da fraquíssima irradiação que vai do infravermelho, passando pela luz visível e
indo até a cor ultravioleta – também um campo energético, assemelhado às irradiações eletromagnéticas. Segundo Konstantin Korotkov, Ph.D da Universidade de S.
Petersburgo, na Rússia, a mistura de gases e vapores, em contato com o campo elétrico da placa de qualquer máquina Kirlian, provoca a ionização daqueles gases,
responsável pela formação do halo luminoso." (MILHOMENS, Newton. Kirlian.com.Br – História. Disponível em <http:///www.kirlian.com. br> Acesso em
12/06/2001)
5
REALE, Miguel. Exposição de Motivos. In: Anteprojeto nº 634/75, do novo Código
Civil brasileiro (seção I). Suplemento. Brasília, p.12, setembro de 1975.
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oportunidade se procurou preservar os direitos dos contraentes na
hipótese de álea anormal, incompatível com a “natureza ou estrutura do negócio". Como se vê, o reconhecimento de existência de uma
álea incomum ou anormal (seara da imprevisibilidade), nos pactos
aleatórios não deve ser considerada como uma novidade.
Com o espírito liberal que sempre o definiu, CARVALHO FERNANDES6 enfrentou mais este desafio e provou que a visão do tema é
distorcida e nenhuma razão jurídica existe para a negativa sistemática de aplicação da doutrina de exceção aos contratos aleatórios.
Demonstrou que as alterações anormais podem ocorrer em dois planos distintos, inteiramente diversos, mas presentes e constantes do
universo jurídico daquelas convenções. Por um lado – esclareceu
CARVALHO FERNANDES7- a transformação pode dizer respeito a aspectos que estão nitidamente fora da álea do contrato; por outro, não
se pode dizer que nos contratos aleatórios, por definição, não exista
uma álea anormal. Interessa, pois – concluiu – averiguar a possibilidade de alterações que sejam alheias ao seu aspecto aleatório e se
haverá casos de relevância de alterações, ainda que digam respeito à
própria extensão da álea da contratação. O jurista ilustrou sua tese
com os seguintes exemplos:
Num contrato de aposta dois indivíduos declaram que, conforme
certo cavalo ganhe ou não determinada corrida, assim um deles pagará ao outro determinada quantia X. Admitindo que, entretanto,
sobreveio uma desvalorização da moeda, não se vê motivos para
não invocar a teoria da imprevisão.O aspecto que se modificou no
contrato não respeita sequer o seu carácter aleatório.

O mesmo autor, valendo-se da hipótese apresentada, procurou
abordar um outro ângulo da questão em que também entendeu não
ter sido atingido o campo minado da incerteza, porque seus fatores
determinantes se desenvolveram em área distinta, sem qualquer relação direta com a álea sui generis daqueles contratos.
Podemos retomar o exemplo da aposta sobre o cavalo vencedor de
determinada corrida. Se A apostou que o cavalo Z ganhará e B
afirmou que não ganhará, devendo o que perder a aposta pagar
quantia ao outro, poderá levantar-se um problema de imprevisão
quanto a saber se no contrato cabe a hipótese de ter adoecido o
6

CARVALHO FERNANDES, Luís Alberto de. A Teoria da Imprevisão no Direito
Civil Português. Boletim do Ministério da Justiça, Coimbra, n. 128, 1963.
7
CARVALHO FERNANDES, Luís Alberto de. Op. cit., p. 143.
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jockey que normalmente conduziria o cavalo e o substituir outro
menos destro, ou a de concorrentes desleais terem ministrado drogas ao cavalo, ou qualquer outro caso do mesmo género.8

O primeiro exemplo parece perfeito. No segundo, data venia,
o ilustre jurista forçou os limites, sendo oportuno registrar que a hipótese não suporta a distensão pretendida. Um jockey doente pode
perfeitamente ser substituído, cabendo ao dono do cavalo manter
um substituto à altura do que se encontre impossibilitado. Quanto à
doença do animal – que o impossibilitaria de correr ou lhe tiraria as
condições ideais para tanto – não insere a questão nas hipóteses de
imprevisibilidade, por lhe faltar todos os pressupostos exigidos e
nem ao menos de caso fortuito ou de força maior simplesmente
porque, sendo o Direito uma ciência eminentemente social, o homem será sempre seu titular e destinatário, na condição única de sujeito de direito, restando ao animal apenas a condição de objeto do
direito. As hipóteses apresentadas – vale repetir – não se qualificam
como de caso fortuito ou força maior e muito menos de imprevisibilidade, uma vez que tanto a substituição do cavaleiro como a falta
de condições do cavalo são fatos perfeitamente inseridos na álea
comum das contratações. Ademais, relembre-se: a Teoria da Imprevisão não pode servir de panacéia a ser aplicada indiscriminadamente. Isto se a pretensão for um mínimo de garantia contratual. Há de
existir um rigoroso critério no seu emprego, sob pena de subversão
e desvirtuamento de seu nobre espírito e real finalidade, trazendo a
conseqüente insegurança nas relações jurídicas. Relembre-se, mais:
o emprego desregrado da cláusula rebus sic stantibus – embrião da
moderna imprevisão – nos séculos XVI a XVIII, foi causa de sua
decadência e a repetição daquela situação é o que menos se deseja,
devendo ser evitada a qualquer custo. As hipóteses aventadas no segundo exemplo eram perfeitamente previsíveis, devendo, em princípio, constar do elenco de acontecimentos normais do cotidiano,
razão por que não podem ser tidas como imprevisíveis, subsistindo
no pacto a álea sui generis em que a aposta foi inserida, isto é, sua
aleatoriedade, a par com a incomum, na aura contratual, campo onde nasce e se desenvolve a Teoria da Imprevisão. Adite-se que o
exemplo de imprevisibilidade fornecido por CARVALHO FERNANDES
(desvalorização da moeda), como exposto, só poderá ser assim con8

CARVALHO FERNANDES, Luís Alberto de. Op. cit., p. 145.
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siderado em contextos de economia estável (Portugal), não servindo
de parâmetro para a nossa, na qual, há muito tempo, tanto a inflação
como a perda do valor monetária mantém o vai-e-vem característico
das aves de arribação. Sublinhe-se que, a persistir por décadas o
controle inflacionário ora existente, como nos países europeus, Canadá, Estados Unidos, talvez, então, se possa considerar a inflação
um acontecimento imprevisível, na hipótese da sua volta; nas atuais
circunstâncias, não.
Nos contratos aleatórios o que se discute é a existência de
uma contraprestação duvidosa, a ser realizada pela contraparte ou
não.
Neste ponto, seria oportuna a indagação: em que aspecto os
acontecimentos referidos – considerados duvidosos, incertos ou imprecisos – poderiam ser confundidos com o autêntico fato extraordinário (essência da doutrina da imprevisibilidade), de forma a afastar o emprego do princípio? Nos contratos aleatórios o que se discute é a existência de uma contraprestação duvidosa, a ser realizada
pela contraparte ou não. Ora, quando se fala na possibilidade de que
tais eventos se abatam sobre a contratação discutem-se fatos perfeitamente previsíveis, condicionados apenas à confirmação de adimplemento ou não, independentemente do campo minado a ser atravessado por aquele que assumiu o risco calculado. Por outra forma:
analisam-se situações definidas anteriormente que, embora incertas
quanto à materialidade da efetivação, são totalmente distintas e inconfundíveis em relação às que são exigidas no campo da imprevisibilidade. De outra forma: analisam-se situações definidas anteriormente, embora incertas quanto à materialidade e data de efetivação, totalmente distintas e inconfundíveis.
A positividade do fato assinala com precisão a passagem do
campo subjetivo (simples garantia) para o objetivo (ocorrência do
fato), fatores inteiramente conhecidos e identificados no momento
da vinculação contratual. Considerar equivalente uma álea marcada
pela incerteza, eminentemente contratual, assentada em fatos previstos no convencionado – portanto, conhecidos – à que traça as coordenadas da imprevisibilidade, de natureza extracontratual – inteiramente desconhecidas – é laborar em equívoco imperdoável. A incerteza quanto a fato determinado, perfeitamente identificado, não
pode ser equiparada à dúvida que paira sobre uma contratação quanto à possibilidade de ser atingida por acontecimento reconhecida14
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mente imprevisível, sem quantificação de forma, intensidade e efeitos que caracterizam a ocorrência anormal.
Nos contratos aleatórios existirá sempre a satisfação de uma
conditio, envolta em incerteza, para que se consubstancie a responsabilidade da outra parte, convocada a satisfazer objetivamente sua
obrigação. Esta, até então situada no plano subjetivo, com a passagem para o objetivo e conseqüente dissipação das sombras da incerteza, determinará o caráter positivo ou negativo da contraprestação.
Para que isso ocorra é necessário apenas que a responsabilidade de
uma das partes seja de realização duvidosa, esteja sujeita a riscos
que poderão viabilizá-la ou não. Por outro lado, para a aplicação da
teoria da imprevisão o fato alterador do suporte contratual coloca-se
fora de qualquer possibilidade de identificação apriorística, sendo,
portanto, imprevisível. O fato de ter ou não precedentes (guerra,
proibições do Governo, retirada de produtos do mercado, epidemia,
golpe de Estado, revolução e até racionamento de água, gás e energia elétrica) é irrelevante, devendo apenas se manifestar antes do
vencimento da obrigação. São situações distintas, disciplinadas por
diretrizes próprias e inconfundíveis. Por tais razões é que se sustenta
a tese de que as áleas normal e anormal das contratações nunca são
absorvidas pela álea específica dos pactos aleatórios (ou vice-versa).
Nestes, com o predominar do caráter aleatório, apenas momentaneamente afastam a atuação e o comando energético das áleas comum
e incomum, mas em nenhum momento as absorvem ou excluem, de
forma a proibir a reação aos riscos considerados naturais, ou o recurso à teoria da imprevisão, quando extraordinários.
Neste ponto é possível uma conclusão: seriam aleatórios todos
os contratos assentados em dúvidas, incertezas em relação à efetiva
ocorrência do fato impreciso. Para tanto, há de existir na contratação aleatória a passagem do plano subjetivo (se) para o objetivo
(quando). Por este prisma, existente o fato efetivamente duvidoso,
no contexto identificado como objeto da relação jurídica que se
forma, com ele surge a possibilidade de transformação de um estado
virtual em objetivo, emergente do estado de incerteza da entrega da
prestação prometida para uma realidade que em função das circunstâncias será positiva ou negativa, mas sempre marcada pela ausência de certeza, como exige a "sorte” ou "azar” contido na aleatoriedade. Desde modo, aquele que se vincula em convenção aleatória
sabe previamente que a essência de sua contratação já nasce indele15
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velmente marcada pelo risco calculado.
Nessa situação estará aquele que aposta ou joga. Sabe, previamente, que se o resultado for "x", perderá; se for "y", ganhará. Não
há como se equiparar um resultado previamente conhecido – conteúdo dos aleatórios, tão-somente vinculado a probabilidades, não
mais a possibilidades – com o fato imprevisível que orienta a aplicação da doutrina de exceção. E foi apoiada no equívoco da equiparação denunciada que uma corrente doutrinária entendeu não ser cabível o emprego da Teoria da Imprevisão nos contratos aleatórios.
Fundamentou sua negativa na natureza daqueles pactos que ultrapassavam a chamada álea normal da convenção, caracterizados basicamente pela incerteza que cercaria o momento da execução futura. Esta facção acabou por conseguir que no universo do contratualismo italiano, de 1942, os contratos aleatórios fossem expressamente excluídos do abrigo do remedium iuris da imprevisibilidade,
conforme se colhe do artigo 1.469 mencionado.
CAIO MÁRIO9considerou como aleatórios todos os contratos
em que a prestação de uma das partes não fosse precisamente conhecida e susceptível de ser estimada previamente, inexistindo
equivalência com a da outra parte. Além disto, ficariam dependentes
de um acontecimento incerto, em conceituação diversa da que é expressa no artigo 1.432 do Código Civil.
Explicou MARTOREL10 que "(...) no todas las mutaciones de
las cosas autorizan a pedir la resolución de un contrato a largo
término, si no solamente aquellas que cambien la razonable relación entre la prestación y la contraprestación, que no fueron ni pudieron ser previstas por los contratantes cuando estipularon el contrato, aunque sea aleatorio".
Carlos Alberto BITTAR FILHO11- na linha da legislação italiana
– adotou tese contrária a que ora se defende, consubstanciada na
impossibilidade de aplicação da doutrina da imprevisibilidade aos
9

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974. v. II, p. 47.
10
MARTOREL, Juan Terraza. Modificación y Resolución de los Contractos por Onerosidad o Imposibilidad en su Ejecución. Barcelona: Bosch-Casa Editorial, 1951. p.
24.
11
BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A Teoria da Imprevisão: Evolução e Contornos
Atuais. In: BITTAR, Carlos Alberto (coord.) Contornos Atuais da Teoria dos Contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 23.
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contratos aleatórios e unilaterais, ao dizer que "(...) é plenamente
possível a utilização da teoria em apreço em se tratando de contratos comutativos de execução diferida, continuada ou periódica, não
se podendo dela cogitar para a resolução de contratos aleatórios,
ou unilaterais".
Pelos motivos já desenvolvidos – ora sintetizados – é imperioso divergir: primeiro, porque sendo o contrato de execução diferida,
como acontece com este tipo de pacto, a proibição genérica de uso
da doutrina da imprevisão aos mesmos seria uma restrição injustificada à sua área de atuação o que, até por coerência jurídicohistórica, não pode ser aceito ("... contractus qui habent tratum sucessivum...", disse Neratius); segundo, porque uma vedação desta
ordem nasceria da convicção de que quaisquer outras áleas (comum
e incomum) teriam sido absorvidas pelo caráter aleatório e que, ipso
facto, só existiria uma álea específica, isto é, a da incerteza futura, o
que não corresponde à verdade; terceiro, porque esta postura exclui
a possibilidade de que o evento extraordinário possa atingir outro
aspecto da contratação – que não o duvidoso – e ali fazer nascer a
lesão virtual para uma das partes, sem qualquer relação com sua
álea específica; finalmente – como complementação do primeiro
motivo – porque, uma vez excluída a possibilidade de existência de
uma outra álea (a não ser a que dá origem e nome a tais contratações), fecham-se as portas à possibilidade de ocorrência do fato incomum em campo paralelo (aura contratual), campo da doutrina da
imprevisibilidade. Em síntese: é perfeitamente possível que o acontecimento extraordinário ocorra, sem qualquer relação com a natureza aleatória destas convenções, em álea anormal, extracontratual,
distante da chamada álea normal ou sui generis dos contratos aleatórios. Para negar sua pertinência e total possibilidade de aplicação,
necessário seria demonstrar, antes de tudo, a impossibilidade desta
ocorrência.
É fundamental ter em mente o fato de que um campo de riscos
específicos, caracterizado por incertezas previamente determinadas,
não significa necessariamente, hegemonia daqueles riscos duvidosos, com exclusão de outras possibilidades, sejam normais ou
anormais. Daí se deduz haver um ponto em que a incerteza, gravitando em uma órbita, sem qualquer pertinência com o fato em discussão, deverá ceder o passo para que outros fatores passem a disciplinar as regras aplicáveis ao caso concreto. Nesta hipótese, ocor17
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rendo alteração do alicerce negocial em campo diverso da álea específica das incertezas, não incidente naquela considerada como
normal e previsível, mas especificamente em álea anormal, sendo
iminente a lesão virtual para uma das partes, inafastável será a aplicação da Teoria da Imprevisão, na tentativa de revisar o pacto com
toda a eqüidade possível e, frustrada esta, extingui-lo definitivamente, com possibilidades indenizatórias, "aunque sea aleatorio", como
disse Juan Terraza Martorel.
Um outro enfoque é indispensável: além dos contratos aleatórios – assim chamados por sua própria natureza – outros existem no
mesmo campo, pouco discutidos, denominados relativamente aleatórios, em que a dúvida, a incerteza já passou do plano subjetivo para o objetivo. Nascem em épocas e circunstâncias anormais, quando
já em curso revoluções, guerras ou conflitos armados de qualquer
natureza, com um caráter mais ou menos duradouro. Curiosamente,
nesta hipótese, os fatos guerra, ou conflito armado, que são caracteristicamente consubstanciadores de acontecimentos imprevisíveis –
no que se refere ao cumprimento da obrigação – neste contexto
aleatório definido por fatos incertos, imprecisos ou duvidosos, passam a ser exatos, precisos e sem quaisquer dúvidas, porque aprioristicamente conhecidos, em razão de sua existência, quando da contratação. A dificuldade de cumprimento da obrigação nestas contratações – talvez até impropriamente chamadas de relativamente aleatórias – por ser conhecida, deverá possibilitar tratamento diferenciado ao devedor da prestação. Nestas convenções, a característica especial de que se revestem, em razão dos obstáculos à execução integral e pontual da prestação, embora concreta, poderia até emprestarlhes foros aleatórios. A álea ou campo de incertezas destes pactos
relativamente aleatórios (em que a dúvida passou a ser coisa certa)
ou, para bem situá-los, conjunturais ou circunstancialmente aleatórios, embora concreta e determinada quanto ao futuro é muito mais
abrangente do que, em condições normais apresentam os pactos discutidos (aleatórios), nos quais, por sua natureza, a dúvida e a imprecisão são as marcas principais. Esta "futuridade presente", já não incerta (guerra interna ou externa) – fator imprevisível quando surge
após a vinculação – desde o início era do prévio conhecimento das
partes, delimitada e identificada que fora pelas circunstâncias que
cercaram o nascimento do pacto, mas nem por isso excluindo a
aleatoriedade, ainda que circunstancialmente.
18
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Com base nos argumentos desenvolvidos – e por todas as razões de ordem comutativa – a aplicação da doutrina da imprevisibilidade deve ser admitida nos pactos aleatórios, quando o fato imprevisível incidir sobre a álea incomum, fora do específico campo de
dúvidas daquelas convenções. Nem um só argumento, de qualquer
natureza, de mínima relevância até hoje foi apresentado contra seu
emprego, de forma a ser identificado como obstáculo de alguma
consistência jurídica a interromper-lhe o passo.
Em reiteração ao exposto, fica difícil – senão impossível –
não reconhecer que os contratos aleatórios, diferentemente dos demais, justamente por sua natureza ímpar, não possuem apenas uma
álea, mas, três: aquela estreitamente ligada à sua essência, fulcrada
na futuridade, na incerteza, na ocorrência de fatos duvidosos quanto
à efetivação e ao quando se darão; uma outra, na qual pode incidir o
evento anormal (álea da imprevisibilidade) alterando a base contratual, que nenhuma relação tem com a que é responsável por sua natureza intrínseca – a que se denominou neste trabalho de aura – e
ainda a comum, na qual os riscos normais da contratação (como o
inadimplemento) podem ocorrer. Sintetizando: os incidentes de percurso nos contratos de execução diferida podem ocorrer, tanto nas
áleas normais (comum das contratações); como nas anormais (campo da imprevisibilidade); e ainda na identificada como sui generis
(reduto dos contratos aleatórios). Esta última pode ser considerada
como postada entre as áleas normal e anormal. Suas características
especiais não lhe permitem integrar nem uma nem outra, fazendo
com que se lhe reconheça a condição de álea com gênero próprio e
específico.
Em conclusão: negar a existência de uma terceira álea, de natureza extracontratual (aura), seria negar a aplicação da própria Teoria da Imprevisão, que necessita de um campo, espaço ou álea para
sua operacionalidade. E isso – para dizer o menos – na atual conjuntura legislativa em que a doutrina de exceção já se encontra praticamente ao abrigo do direito material (artigos 478, 479 e 480 do
novo estatuto civil) seria, no mínimo, uma temeridade.
Pelas razões expostas, fica claro ser injustificada a restrição
feita pela legislação italiana – e, analogicamente, por juristas pátrios
– ao emprego da doutrina de exceção conhecida como Teoria da
Imprevisão às contratações identificadas como aleatórias.
19
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4 O CARÁTER NÃO-ALEATÓRIO DOS CONTRATOS DE SEGURO

Seguindo pensamento e entendimento dominante sobre o tema, em primitiva abordagem (RT nº 782, dezembro de 2000, pp.
78-89), afirmamos categoricamente que, por sua natureza, os contratos de seguro poderiam ser tomados como exemplos vivos, perfeitos e acabados de aleatoriedade. Posteriormente, graças à inestimável contribuição que nos foi encaminhada pelo jurista Ernesto
TZIRULNIK12- uma das maiores autoridades brasileiras no campo securitário – de seus consistentes e irrefutáveis argumentos, novas e
mais claras luzes sobre o problema foram derramadas, levando-nos,
felizmente, a mudar radicalmente aquela convicção inicial para
afirmar – agora sim, com segurança – que, justamente por sua natureza é que os contratos de seguro não podem ser incluídos no elenco
das contratações aleatórias, restando equivocado o entendimento
de que a característica duvidosa que permeia esses pactos (ocorrência ou não do sinistro) seria a causa determinante de sua aleatoriedade, isto é, estaria, em princípio, definida pela possibilidade de
ocorrência ou não do risco assegurado.
Destaque-se que muitos autores consagrados defenderam – e
ainda defendem – a natureza aleatória de tais contratos. Entre eles
grandes autoridades do universo contratualístico, como Orlando
Gomes, Pedro Alvim, Maria Helena Diniz, Arnaldo Rizzardo e o
mestre Enzo Roppo, citados por TZIRULNIK13, para quem a natureza
aleatória dos contratos de seguro é conseqüência de sua função econômico social, em razão da qual a vantagem do segurador reside no
fato da não-ocorrência do sinistro, dentro do prazo da contratação.
Em comentários aos artigos 1.432 e 1.458 do Código Civil,
explicou o jurista TZIRULNIK14:
O objeto do vínculo securitário deve ser reputado como a conduta
do segurador visando a garantir o patrimônio de alguém (interesse
assegurável) contra prejuízos advindos da realização de determinados riscos que foram assumidos em regime de contornos mutualísticos.

E continuou:
12

TZIRULNIK, Ernesto. Regulação de Sinistro: Ensaio Jurídico. 2. ed. São Paulo:
Max Limonad, 2000. p. 41-58.
13
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 43-44.
14
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 41.
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A idéia de garantia, nuclear do negócio jurídico examinado, está
contida na expressão risco assumido à medida que o risco aqui não
é aquele típico das chances genuinamente aleatórias, mas sim produto de cálculos que, inclusive, permitem a obtenção do valor proporcional a sua assunção: o prêmio.

Em acurada análise sobre o tema, o mesmo autor nos dá conta
da existência de duas correntes distintas sobre a responsabilidade de
uma das partes, o segurador: para uma, sua obrigação se restringiria
ao pagamento de uma indenização eventual; para outra, seria uma
obrigação de garantia. Ao negar a aleatoriedade em tais pactos, reconhecendo-lhes apenas a natureza comutativa, juristas respeitáveis
entenderam que a responsabilidade do segurador é garantir a indenização do segurado, inexistindo nessa operação quaisquer incertezas,
conseqüente à pré-determinação pelas partes do objeto da contratação.
Em complementação, TZIRULNIK15 transcreve o pensamento
de Lugo y Reimundo, orientado para a concepção de que no contrato de seguro as partes se obrigam a prestações certas e determinadas
no momento do nascimento do vínculo contratual, identificando os
prêmios e o valor do capital assegurado, em razão do que, por antecipação, têm consciência exata de seus comprometimentos e do limite máximo de suas obrigações e, em decorrência, de seus interesses pecuniários. Explicou que no contrato de seguro não se especula
sobre a sorte, uma vez que o segurado realiza um ato de absoluta
previsão, garantido-se contra um risco perfeitamente tipificado e definido, aceito pelo segurador, em troca de pagamento dessa garantia,
pelo segurado. E concluiu o autor citado, que nos contratos de seguro existe uma nobreza moral (garantia), um conteúdo ético inexistente nos contratos aleatórios.
E TZIRULNIK16, com absoluta segurança, afirma que "(...) a
obrigação securitária constitui, antes de tudo, um vínculo de garantia". Nessa linha, TZIRULNIK17 cita Paul-André Crépeau, para o qual
o mais puro estado da obrigação de garantia pode ser encontrado
nos contratos de seguro:
Dans l'ordre contractuel, l'obligation de garantie est moins rare
qu'on ne le laisse croire. Un bon exemple est, sans doute, celui du
15

TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 48-51.
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 41.
17
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 51.
16
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contrat d'assurance où l'obligation de garantie se retrouve à l'etat
pur puisque c'est le but même de l'assurance d'assumer le risque des
accidents.

Adite-se que não foi outra a diretriz adotada pelo artigo 757
do projeto 118/84, do novo Código Civil, ao estabelecer:
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
à pessoa ou a coisa, contra risco predeterminados.

Como se vê, a predeterminação do risco, de imediato retira
desses pactos o caráter aleatório, para o qual se exige a incerteza.
Em outra obra, TZIRULNIK18 assinalou:
É indispensável a advertência sobre a comutatividade do seguro,
pois se a obrigação da seguradora, fundamental, é de prestar garantia, logo ela o faz desde o início da relação contratual, com base nas
finanças colhidas junto à coletividade de segurados, nos ativos que
imobiliza para assegurar a solvabilidade da empresa que exerce, em
geral e, também, em relação a cada contrato que celebra. E não, essencialmente, pagando ou deixando de pagar determinada indenização.

Face ao exposto, forçoso é reconhecer que os pactos de seguro
são manifestações bilaterais de vontade, de natureza comutativa,
marcados por um vínculo de acautelamento. Sinteticamente: são
contratações comutativas de garantia.
Assim, parece ser possível afirmar:
a) que a Teoria da Imprevisão tem inteira pertinência aos contratos aleatórios, desde que o evento alterador da base contratual
não incida, nem em sua álea sui generis nem na normal, mas sim
em sua álea extracontratual (aura);
b) que tais pactos possuem três áleas distintas, não colidentes
em qualquer ponto nem excludentes umas das outras, assim identificadas: comum, sui generis e extracontratual, por nós batizada de
aura;
c) que os contratos de seguro são convenções comutativas de
garantia, sem caráter aleatório, a despeito da existência de respeitável corrente contrária.

18

TZIRULNIK, Ernesto. Apontamentos sobre a Operação de Seguros. Revista Brasileira de Direito de Seguros, São Paulo, ano 1, nº 1, 1998.
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JUSTIÇA, DIREITO E LITERATURA
Arnaldo Moraes Godoy 

RESUMO
Cuida da relação entre Direito, Literatura e Justiça. Indica que
a tradição literária ocidental desconfia das práticas judiciárias. O
texto evidencia que a burocracia suscita mal estar entre literatos.
Percebe que discursos e saberes jurídicos são criticados pela literatura em geral. Indica autores que apontaram para essa perspectiva
tensa, como Ronald Dworkin em âmbito conceitual e Aristófanes,
More, Monteiro Lobato, entre outros, em âmbito artístico.
Palavras-chave: Direito. Literatura. Justiça. Mal estar. Desencanto.
Burocracia e Arte.
ABSTRACT
This article deals with the relation of Law, Literature and Justice. It shows the western literary tradition suspects of legal practices and demonstrates that bureaucracy is not fancy to literary men. It
is noticeable that both legal speeches and knowledge are generally
abhorred by literature. Also authors who pointed to that tense perspective are showed, like Ronald Dworkin, in a conceptual range,
and Aristophanes, More, Monteiro Lobato, among others, in an artistic range.
Key words: Law, literature, justice, uneasiness, disenchantment, art
and bureaucracy.
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JUSTIÇA, DIREITO E LITERATURA
Arnaldo Moraes Godoy

Ronald DWORKIN19 vislumbrou semelhanças entre direito e literatura. Sustentou que a prática jurídica é perene exercício de interpretação, a exemplo da descoberta de significado dos textos, postura que plasma atitudes literárias. A chamada hipótese estética matiza comportamento menos contemplativo e mais ativo. Interpretar é
interferir, completar, colmatar. A interpretação cria o texto20, do
mesmo modo que dá gênese e vida ao direito. Leituras possibilitam
procedimentos hermenêuticos que revelam reservas de sentido, descortinando a vida real de enredos, tramas, urdiduras.
Mecanismos exegéticos buscam perceber a intenção do autor.
DWORKIN21 invoca Shakespeare, suscitando a loucura (ou o fingimento) de Hamlet, sua relação edipiana com a mãe (tema que Freud
também tratou), a veracidade do vulto do pai do herói-inseguro, ou
mesmo a esquizofrenia do príncipe dinamarquês. Colorindo a imagem com nuances mais nacionais, recorrente a traição (suposta) de
Capitu, aquela cujos beijos fechavam os lábios de Bentinho, mas
que, chorando Escobar no esquife “(...) olhou alguns instantes para
o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe
saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas (...)”22. A crítica ainda não decidiu se Capitu traiu Bentinho...
A questão da intenção do autor pode ser invocada também a
propósito das reações do escritor para com os livros que se tornam
filmes. Frederick Forsyth assiste ao final dado ao Dossiê Odessa,
reconhecidamente distinto do desate percebido no livro. Jorge
Amado saboreou distintas versões iconográficas de Tieta, na televisão (com Betty Faria) e no cinema (com Sonia Braga). Fernando
19

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
p. 217 e ss.
20
DWORKIN, Ronald. Op. cit. p. 229.
21
DWORKIN, Ronald. Op. cit. p. 231.
22
MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Dom Casmurro. p. 363.
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Gabeira assistiu à versão de O que é isso companheiro?... O próprio
Bowles é fotografado várias vezes em O céu que nos protege, como
que testemunhando a veracidade interpretativa do diretor do filme.
A intenção do autor é deslocada pelo intérprete, que apreende
livremente o conteúdo do que lê. Muitas foram as versões da Missa
do Galo, intrigante conto de Machado de Assis23, assim como as intermináveis leituras que Sigmund Freud suscitou em torno dos Delírios e sonhos de Gradiva de Jensen, com as naturais projeções na
Casa do poeta trágico, de Carlos Heitor Cony. Sigmund FREUD24
falava em interpretação de sonhos que nunca foram sonhados...
Ampliando a perspectiva de Ronald Dworkin, o presente excerto admite a utilidade da literatura na explicação do que a sociedade pensa sobre o direito e a justiça. A par, naturalmente, de reconhecer tipos literários que provocam reflexões sobre temas de direito e justiça. É o individualismo triunfante de Robinson Crusoé, mito
típico da liberalidade burguesa, ao lado de Fausto, de Don Juan, de
Don Quixote. O choque entre republicanos e monarquistas em Esaú
e Jacó, de Machado de Assis. A burocracia do Sr. K, no Processo,
de Franz Kafka. Temas de bioética no Frankenstein de Mary
Shelley e no Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. O
bacharelismo oco no Conselheiro Acácio, personagem de O Primo
Basílio, de Eça de Queiroz.
A tradição literária ocidental permite abordagem do direito a
partir da arte, em que pese utilização de prisma não normativo. Ao
exprimir visão do mundo a literatura traduz o que a sociedade pensa
sobre o direito. A literatura de ficção fornece subsídios para compreensão da justiça e de seus operadores.
A literatura helênica lega-nos Antígona, peça de SÓFOCLES25,
na qual a heroína cogita do direito natural, contrapondo-o às leis positivas. ARISTÓFANES26 deixou-nos saborosa obra cômica teatral, As
Vespas, ridicularizando tribunais de Atenas, imputando aos juízes
comportamento venal e irresponsável.
23

CALLADO, Antônio et al. Missa do Galo (de) Machado de Assis: variações sobre
o mesmo tema. São Paulo: Summus, 1977.
24
FREUD, Sigmund. “Gradiva” de Jensen e outros trabalhos. In:______ Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro:
Imago, 1996. v. IX. p. 19 e ss.
25
SÓFOCLES. Antígona. Rio de Janeiro: W.M. Jackson Inc, 1964. p. 138.
26
ARISTÓFANES. As Vespas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
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Thomas MORE27, na Utopia prescreveu poucas leis, banindo
advogados, a quem reputava de “espertalhões que manipulam os
processos e distorcem leis (...)”. ERASMO28, contemporâneo de More também hostilizou a atividade do bacharel:
“Pretendem os advogados levar a palma sobre todos os eruditos e
fazem um grande conceito da sua arte. Ora, para vos ser franco, a
sua profissão é, em última análise, um trabalho de Sísifo. Com efeito, eles fazem uma porção de leis que não chegam a conclusão alguma. Que são o digesto, as pandectas, o código? Um amontoado
de comentários, de glosas, de citações. Com toda essa mixórdia, fazem crer ao vulgo que, de todas as ciências, a sua é a que requer o
mais sublime e laborioso engenho. E, como sempre se acha mais
belo o que é difícil, resulta que os tolos têm em alto conceito essa
ciência.”

RABELAIS29 em Gargântua e Pantagruel cogitou de um juiz
que decidia pleitos pelos dados. Na Cidade do Sol, Tomas CAMPANELLA30 propôs justiça célere, com poucas leis, breves, claras.
André João ANTONIL31, em Cultura e Opulência do Brasil por
suas drogas e minas, recomendava que europeus que viessem ao
Brasil evitassem disputas judiciais, pois
“(...) contínua desinquietação da alma e um contínuo sangrador de
rios de dinheiro que vai a entrar nas casas dos advogados, solicitadores e escrivães, com pouco proveito de quem promove o pleito,
ainda quando alcança, depois de tantos gastos e desgostos, em seu
favor a sentença”.

Gregório de Matos GUERRA32 criticou asperamente a justiça
de seu tempo:
“Que falta nesta cidade?
Verdade
Que mais por sua desonra
Honra
27

MORE, Thomas. A Utopia. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 123.
ROTTERDAM, Erasmo de. Elogio da loucura. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
Coleção Os Pensadores. p. 92-3.
29
RABELAIS. Gargântua e Pantagruel. Belo Horizonte e Rio de Janeiro: Villa Rica,
1991. p. 577.
30
CAMPANELLA, Tomas. A Cidade do Sol. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. p. 67.
31
ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil. São Paulo: Melhoramentos,
1976. p. 78.
32
GUERRA, Gregório de Matos. Obra Poética. Rio de Janeiro: Record, 1992. p. 56-7.
28
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Falta mais que se lhe ponha
Vergonha.
(...)
E que justiça a resguarda?
Bastarda
É grátis distribuída?
Vendida
Quem tem, que a todos assusta?
Injusta.
Valha-nos Deus, o que custa,
O que El-Rei nos dá de graça,
Que anda a justiça na praça
Bastarda, Vendida, Injusta.”

O mesmo fez Martins PENA33, em picante peça teatral, O Juiz
de Paz na Roça, descrevendo um juiz que amava presentes, como
bananas e ovos. Manuel Antonio de ALMEIDA34 em Memórias de um
Sargento de Milícias criticou oficiais de justiça, que identificou como gente “terrível e temida”.
Franklyn TÁVORA35, no Cabeleira, idealizou protótipo de cangaceiro, defensor dos mais fracos, valendo-se do texto para combater a pena de morte:
“Ah! Meu amigo, a pena de morte, que as idades e as luzes têm
demonstrado não ser mais que um crime jurídico, de feito não corrige nem moraliza. O que ela faz é enegrecer os códigos que em suas páginas a estampam, por mais liberais e sábios que sejam como é
o nosso; é abater o poder que a aplica; é escandalizar, consternar e
envilecer as populações em cujo seio se efetua.”

O discurso de Franklyn TÁVORA36 é de impressionante atualidade:
“A justiça executou o Cabeleira por crimes que tiveram sua principal origem na ignorância e na pobreza. Mas o responsável de males
semelhantes não será primeiro que todos a sociedade que não cumpre o dever de difundir a instrução, fonte da moral, e de organizar o
trabalho, fonte da riqueza? Se a sociedade não tem em caso nenhum
o direito de aplicar a pena de morte a ninguém, muito menos tem o
33
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Núcleo, 1992. p. 13.
35
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de aplicá-la aos réus ignorantes e pobres, isto é, àqueles que cometem o delito sem pleno conhecimento do mal, e obrigados muitas
vezes da necessidade.”

Jorge AMADO37 temperou seus romances com advogados corruptos, venais, desenhando justiça melindrosa, comprada pelos “caxixes”, termo que identifica a peita e o suborno em Terras do Sem
Fim. Mário PALMÉRIO38 também demonstrou descontentamento com
o jurídico em Vila dos Confins, em que critica juízes e promotores.
José Lins do REGO39 em Fogo Morto critica a truculência policial.
Érico VERÍSSIMO40 em Incidente em Antares fulmina a advocacia
administrativa. E ainda entre autores mais recentes, destaca-se Monteiro LOBATO41, desiludido até a medula com o direito, e que fez caricatura de promotor, em saborosa passagem:
O promotor, sequioso por falar, com a eloqüência ingurgitada por
vinte anos de choco, atochou no auditório cinco horas maciças duma retórica do tempo do onça, que foram cinco horas de pigarros e
caroços de encher balaios. Principiou historiando o Direito criminal
desde o Pitecantropo Erecto, com estações em Licurgo e Vedas,
Moisés e Zend-Avesta. Analisou todas as teorias filosóficas que
vêm de Confúcio a Freixo Portugal; aniquilou Lombroso e mais 'lérias' de Garófalo (que dizia Garofalo); provou que o livre arbítrio é
a maior das verdades absolutas e que os deterministas são uns cavalos, inimigos da religião de nossos pais; arrasou Comte, Spencer e
Haeckel, representantes do Anti-Cristo na terra; esmoeu Ferri. Contou depois sua vida, sua nobre ascendência entroncada na alta prosápia duns Esteves do Rio Cávado, em Portugal: o heroísmo de um
tio morto na Guerra do Paraguai e o não menos heróico ferimento
de um primo, hoje escriturário do Ministério da Guerra, que no
combate de Cerro-Corá sofreu uma arranhadura de baioneta na “face lateral do lóbo da orelha sinistra”.
Provou em seguida a imaculabilidade da sua vida; releu o cabeçalho da acusação feita no julgamento-Intanha; citou períodos de
Bossuet – a águia de Meaux, de Rui – a águia de Haia, e de outras
aves menores; leu páginas de Balmes e Donoso Cortez sobre a resignação cristã; aduziu todos os argumentos do Doutor Sutil a respeito da Santíssima Trindade; e concluiu, finalmente, pedindo a
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condenação da “fera humana que cinicamente me olha como para
um palácio” a trinta anos de prisão celular, mais a multa da lei.

MONTEIRO LOBATO42 hostilizou acirradamente o fisco, traduzindo (bem antes) a imagem de Cony, para quem há quem goste de
quiabo, de música caipira, mas não há ninguém que goste de pagar
impostos:
Portugal só organizou uma coisa no Brasil-colônia: o Fisco, isto é,
o sistema de cordas que amarram para que a tromba percevejante
sugue sem embaraços. Quem lê as cartas régias e mais literatura
metropolitana enche-se de assombro diante do maquiavélico engenho luso na criação de cordas. Cordas trançadas de dois, de três, de
quatro ramais; cordas de cânhamo, de crina, de tucum, de tripa;
cordas estrangulatórias de espremer o sangue amarelo e cordas de
enforcar.

Constata-se, assim, que a perspectiva de Ronald Dworkin pode ser ampliada. Afinal, além das semelhanças exegéticas entre Direito e Literatura, vislumbra-se que textos literários criticam, satirizam, motejam com a justiça, denunciando corrupção, violência, truculência, maldade, temas tão íntimos à existência cotidiana.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL
Antônio Aparecido de Lima

RESUMO
O setor público brasileiro, no que diz respeito ao processo de
transparência de gestão, passa por forte processo de transformação e
o profissional contábil que estiver vinculado, direta ou indiretamente, a órgãos públicos não pode ignorá-lo. Essas transformações, a
princípio provocadas pela promulgação da L.C. 101, denominada
Lei de Responsabilidade Fiscal, fazem aflorar o anseio da sociedade
quanto à mudança no comportamento dos gestores públicos. Diante
dessa nova realidade, os profissionais atuantes no setor público e os
próprios administradores precisam rever hábitos em relação à linguagem contábil adotada, possibilitando satisfazer as necessidades
dos verdadeiros acionistas da máquina pública, o cidadão contribuinte. Para tanto, é necessário transcender a obrigação legal de se ter
contabilidade na administração pública, para descobrir qual é a sua
missão diante das necessidades de cada localidade.
Palavras-chave: Contabilidade Pública, informações governamentais, sistema de informação, perfil do contabilista.
ABSTRACT
Brazilian public service, as for administration transparency,
undertakes a strong transformation process, and accountant professionals related direct or indirectly to public administration cannot
ignore it. The transformations, in the beginning provoked by the
promulgation of L.C. 101, called Law of Fiscal Accountability,
cause to appear society’s desire for changes in our public servant’s
behavior. Facing this new reality, professionals working in the public sector as well as the administrators themselves must review their
habits respecting the accounting language they adopted, making
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possible to attend the necessity of the true shareholders of the public
machine: the taxpaying citizen. With this in mind, it is necessary to
surpass the legal obligation of public administration accountancy
and to find out which is its mission face the necessities of each and
every place.
Key words: Public accountancy, governmental information, information system, profile of the accountant.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL
Antônio Aparecido de Lima

INTRODUÇÃO

Conforme nos ensina Antonio Lopes de SÁ (1999, p. 17),
antes que o homem soubesse escrever e antes que soubesse calcular, criou ele a mais primitiva forma de inscrição, que foi a artística,
da qual se valeu para, também, evidenciar seus feitos, e que havia
conseguido para seu uso.

Assim, sabe-se que desde os tempos remotos, o homem, de
maneira empírica, já se preocupava em controlar sua riqueza, até
então apenas para garantir sua subsistência e, pelas formas mais
primitivas faziam registros em forma de desenho e expressavam a
quantificação e qualificação da evolução do seu patrimônio.
No entanto, como ciência, observa-se que a contabilidade tem
evoluído de forma considerável, e sobretudo os estudos da contabilidade no setor privado. Por muitos anos, os estudos da contabilidade do setor governamental permaneceram inertes, situação essa que
está sendo modificada, seja por necessidade legal, no caso por força
da Lei Complementar nº 101, de 04-05-2001, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal ou por influência da sociedade na busca de
transparências nas informações governamentais.
A proposta desse trabalho é fazer uma reflexão sobre a missão
da contabilidade pública, pois é sabido que a sociedade passa por
transformações jamais vistos, seja no campo econômico, cultural,
social ou artístico, e por isso a classe contábil não pode estar omissa
a essa realidade ou ignorar os paradigmas que vêm sendo rompidos
no Poder Público, seja por processo natural de maturação, ou, por
imposição da sociedade, na qual informações patrimoniais, financeiras, econômicas e sociais estão, a cada dia, sendo exigidas de forma
mais clara e objetiva.
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1 A HISTÓRIA DOS CONTROLES CONTÁBEIS

Uma das ciências mais antiga que se conhece é a Contábil, e,
segundo os historiadores, Aristóteles, há mais de 2000 anos, já delineava acerca de uma ciência que controlaria a riqueza, embora as
primeiras escritas datem do término da Era da Pedra Polida, quando
o homem conseguiu fazer seus primeiros desenhos e gravações.
DRUMMOND (1995, p. 73-8), ensina que a ciência contábil está assim dividida na sua evolução histórica: Contabilidade do Mundo
Antigo, Contabilidade do Mundo Medieval, Contabilidade do Mundo Moderno e Contabilidade do Mundo Científico, período este que
se inicia em 1840 e perdura até os dias de hoje.
As contas públicas no Brasil começaram a ser controladas
contabilmente a partir de junho de 1808. Através de um Alvará determinante da Coroa, foram estabelecidos os primeiros procedimentos para esse fim. Esse Alvará estabeleceu as normas contábeis aplicando, inclusive, o método das partidas dobradas, por encaminhamento de D. Fernando José de Portugal de um documento para
aprovação de D. João VI, trazendo uma regulamentação sobre o método de escrituração da Real Fazenda, alertando sobre a necessidade
de clareza e transparência dos fatos:
Ordeno que a escrituração seja a mercantil por partidas dobradas,
por ser a única seguida pelas nações civilizadas, assim pela sua
brevidade para manejo de grandes somas, como por ser a mais clara, e a que menos lugar dá erros a subterfúgios, onde se esconde a
malícia e a fraude dos prevaricadores (PINHEIRO, 1999, p. 60-70).

Na atualidade, encontra-se em vigor a Lei Federal nº 4.320/64
que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, bem como das entidades da administração indireta, acrescentando-se a esses, aqueles contidos na Lei
de Responsabilidade Fiscal – L.C. 101/2000.
Mesmo tendo a contabilidade pública, hoje, mais apropriadamente chamada de governamental, sua origem na contabilidade comercial, o ramo que se aplica às empresas do setor privado, sabe-se
que enquanto a contabilidade empresarial se esmera na apuração do
resultado – lucro ou prejuízo –, a governamental procura estudar e
controlar as atividades orçamentárias, econômicas e financeiras da
entidade pública sob a ótica da sua finalidade que é o controle e
mensuração da riqueza, em que o objeto principal é o patrimônio,
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próprio ou de terceiro, proporcionando quando, bem laborada, subsídios indispensáveis para o processo de gerência do patrimônio a
fim de atingir a satisfação das necessidades plenas ao desenvolvimento da entidade pública.
Da mesma forma que a contabilidade privada passa por transformações inovadoras, trazendo para a sociedade a transparência
dos atos administrativos, também por meio do Balanço Social, para
a contabilidade governamental que ainda se apóia nos padrões ditatoriais do regime militar, deve-se refletir sobre qual será a história
que perdurará através dos tempos na contribuição que a contabilidade e os profissionais que nela atuam darão à sociedade sobre os atos
governamentais praticados no seu dia-a-dia.
2 CONTABILIDADE: UMA CIÊNCIA A FAVOR DA SOCIEDADE

Parece que os profissionais da área contábil, os administradores públicos e a própria sociedade ainda estão carentes de informações sobre a importância da contabilidade governamental para o alcance dos objetivos sociais.
Observa-se que, na prática, sem generalizar, as palavras de
BOAVENTURA (1998) tornaram-se vãs aos administradores e profissionais da contabilidade quando ele diz que o governo vem por último, precedido pela Sociedade e pela Nação – governo com letra
minúscula. Afinal, fazendo uma comparação entre o setor privado e
o público, enquanto no primeiro a contabilidade é feita para atender
as necessidades de seus usuários tais como o mercado de capitais,
instituições financeiras, fornecedores, sindicatos e os clientes, observa-se que, no setor público, os trabalhos da contabilidade estão
voltados para a prestação de contas ao Tribunal de Contas, na defesa dos interesses individuais dos governantes na sua aprovação, esquecendo-se de que quem alimenta os cofres públicos são os contribuintes e, a estes é que devem ser prestadas contas, pois se encontram na condição de verdadeiros acionistas da máquina pública.
Afinal, todo investidor quer saber o resultado obtido pelo capital investido. No setor público, não pode ser diferente.
A contabilidade pública precisa deixar de ser processada como a que serve apenas para atender as exigências legais. Deve ser
laborada como ciência que, através de suas tecnologias, cujas informações são sintetizadas e apresentadas em relatórios, esteja a favor da sociedade pois, como afirma REIS (1998, p. 150) ao comentar
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o artigo 83 da Lei Federal nº 4.320/64:
A lei inicia as disposições que orientarão o exercício das funções
contábeis na Administração Pública, impondo a contabilidade, como instrumento de controle patrimonial, as regras que deverão evidenciar-se através dos registros e relatórios em que se louvarão as
decisões administrativas.

Essas decisões, a que se refere o autor, deverão estar voltadas
para o fiel gerenciamento das coisas públicas, sendo o parecer do
Tribunal de Contas e o julgamento efetuado pelo Legislativo, apenas uma conseqüência dos atos da gestão, imposto pela Constituição
Federal.
O administrador tem que conhecer o futuro da entidade e saber utilizar as informações contábeis para projetar tendências e resultados necessários para as tomadas de decisões gerenciais. É na
contabilidade e por intermédio dela que serão encontradas as melhores condições de evidenciar as necessidades informativas que o gestor precisa para o bom gerenciamento do patrimônio público, tais
como: cenários, projeções de resultados, fluxo de caixa, análise
econômica, financeira e outras mais. Da mesma forma, sabe-se que
a sociedade precisa conhecer o presente e o passado para poder julgar as ações do gestor público, bem como traçar cenários sobre sua
administração em períodos futuros.
MARION (1998, p. 13-9) ensina sobre a importância da contabilidade, chamando todos para reflexão sobre as contribuições da
Ciência, da Tecnologia e dos Profissionais, alertando sobre a necessidade de ter na contabilidade um processo para servir e satisfazer o
cliente (sociedade e administradores) e não para a satisfação do criador ou idealizador dos métodos contábeis, fazendo que os profissionais da contabilidade pública transcendam a função de registrar fatos passados, contribuindo assim para que o governo seja acelerador
da velocidade de suas ações a favor do desenvolvimento, passando a
navegar ao em vez de remar, pois, é chegada a hora do governo pertencer à sociedade, dando ao cidadão responsabilidade ao invés de
simplesmente servi-lo. Ao cidadão deve-se atribuir a condição de
acionista da máquina pública, e, ao administrador, a condição de gerente do patrimônio que pertence a terceiros.
3 A LINGUAGEM CONTÁBIL

As informações para serem compreendidas pela sociedade,
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precisam ser colocadas numa linguagem acessível e de fácil interpretação, sendo necessário utilizar recursos gráficos, figuras, fotos e
outros meios visuais além do tradicional, para que a mensagem
transmitida seja absorvida mais rapidamente e por um número maior de cidadãos.
É imprescindível conhecer o cliente da contabilidade para fornecer o que ele espera. Oferecer informações que contribuam para
as ações do administrador bem como para a população é uma demonstração de que o profissional da área sabe se comunicar, sendo
esse fator fundamental para a sobrevivência num planeta em constante mutação.
A classe contábil precisa refletir sobre o considerável atraso
no sistema de informação do governo, que ainda é gerador de demonstrativos pobres, inadequados e desatualizados, servindo apenas
para cumprir a legalidade dos atos.
Por ser a comunicação o processo pelo qual duas ou mais pessoas se entendem, mediante qualquer meio efetivo, cabe aos profissionais contabilista criar ou aperfeiçoar processos de comunicação
mais acessível no que diz respeito às informações contábeis entre o
governo e a comunidade na qual atua.
Por tanto, em face de a sociedade estar inserida em uma nova
realidade na relação sócio-econômico-cultural da humanidade , na
qual se ressalta a diminuição das barreiras entre povos no processo
da globalização/mundialização, a busca de um formato local ou regional para transmitir as informações de natureza contábil, sem perder a forma global da linguagem inerente dessa ciência, passa a ser
uma questão de capacidade profissional, pois a importância de uma
profissão está na contribuição que ela oferece à sociedade.
BRAGA (1996, p. 68), chama a atenção da classe contábil ao
dizer que “se insistirmos em manter o hermetismo de nossa linguagem técnica, haverá uma perda gradativa da utilidade das demonstrações contábeis para as novas classes de usuários...”
A classe contábil, na sua maioria, vem assimilando essa mensagem, mas percebe-se que essa advertência ainda não foi bem
compreendida no setor público. Profissionais da contabilidade, administradores e políticos precisam, em conjunto, estabelecer comunhão, e o processo de informação à sociedade deve estar acima dos
interesses individuais.
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4 PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE: DO ADAPTADOR AO INOVADOR

Graças às mudanças referentes às relações políticas internacionais, bem como ao surgimento de novas tecnologias que geram
transformações sociais e culturais, o meio em que vivemos deixa de
ser somente local e passa a ser global. O ponto em questão é que o
globo terrestre ao sofrer inúmeras transformações faz que esse impacto significativo proporcione pensamento crítico e criativo, cujas
ações passam a ser percebidas, e se possível antecipadas, exigindo
das pessoas novas características de comportamento no meio em
que vivem.
As entidades públicas vivem num ambiente de alta complexidade e mutação. Neste contexto, surgem demandas em que hábitos
devem ser revistos e novas realidades, criadas. Por isso, o fenômeno
da criatividade tem se mostrado de alta importância. Ser criativo é
algo mais do que o próximo passo lógico: representa a utilização da
extraordinária capacidade humana e tecnológica em que os profissionais da contabilidade estão inseridos.
O profissional da contabilidade do setor público precisa voltar
sua atuação para a capacitação que extrapole as orientações emanadas do Tribunal de Contas e agir para a mobilização de grupos que
estejam à frente no rompimento dos paradigmas que ofuscam o valor da classe. Não significa se expor, mas sim, formar gestão profissional de partilhas do conhecimento para as reflexões da classe no
processo de decisões futuras.
5 PERSPECTIVAS DE MUDANÇAS: A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO PARA TOMADAS DE DECISÕES

A Ciência Contábil não atua isolada. Labora ela em sintonia
com outras ciências: Ciência do Direito, da Filosofia, da Matemática, etc... Propor mudanças, neste momento, não significa romper essa aproximação – condição essa fora de cogitação-, mas sim criar
um mecanismo de discussão permanente sobre o comportamento e a
utilização dessa e das demais a favor da sociedade, o que provoca
rompimento de paradigmas. Os profissionais da contabilidade precisam liderar as mudanças, cuja concretização passa pelo processo de
educação/reeducação.
São poucos ainda os profissionais da área que se dedicam em
ter, na Ciência Contábil, um referencial profissional. A quantidade
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de mestres e doutores, no Brasil, é muito pequena se comparada aos
Estados Unidos da América e países da Europa.
Em relação ao tradicional da contabilidade praticado no setor
público, TREVISAN (1997, p. 81) mostra a existência de outra área
da Ciência Contábil que ainda é carente de profissionais , comentando que:
... no caso do setor público brasileiro, está próximo o tempo em que
auditorias serão requeridas para verificar como cada real do contribuinte está sendo aplicado. Esta é a maneira mais eficaz de se conhecer o desperdício e evitar déficits...

A relação “auditor x habitantes” é muito pequena em comparação a outros países. Enquanto a média mundial é de, aproximadamente, um auditor para cada três mil habitantes, no Brasil, ela fica em torno de um para cada vinte e quatro mil. Aqui predomina a
escassez de auditores contábeis.
BRAGA (1996, p. 63 – 68) alerta a classe contábil quanto à necessidade da preparação de profissionais para o setor público, demonstrando as transformações da sociedade quando diz que no momento, estamos assistindo a um clamor público pela transparência,
ou seja, pela democratização das informações.
Os profissionais da contabilidade, contador ou técnico em
contabilidade, de hoje e do amanhã, não podem ignorar a grande
responsabilidade de que estão investidos em relação aos seus semelhantes. Não podem fechar os olhos para a dimensão da ética de
seus atos, e para importância da sua maneira de ser com os outros.
Na perspectiva de mudanças, porque os gastos efetuados pelo
governo têm chamado a atenção da sociedade, os profissionais da
contabilidade serão chamados para analisar e interpretar como os
recursos públicos são gastos, tanto no aspecto quantitativo como
qualitativo, bem como suas possíveis tendências na variação de
tempo e espaço. Por isso surgem outras áreas para atuação: análise e
interpretação de balanços públicos; auditoria, avaliação e depreciação do ativo imobilizado; auditoria de dívida e de contas a pagar;
análise de investimento sob benefícios para entidades, com análise
inclusive do balanço social, e, outras, servindo tanto para as entidades representativas quanto para a análise de redirecionamento da
ação política-social na área em que está inserida.
As dimensões políticas e culturais no contexto da administração pública deverão ser explicadas para a sociedade e traduzidas pa42
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ra a prática do cotidiano. Rompe-se a partir daí o centralismo, o autoritarismo e o formalismo que, a longo tempo, têm sido guardiões
do vantajoso arranjo da arrogância dos administradores em detrimento da ignorância dos cidadãos, por ser oportuna a má compreensão, e, conseqüentemente, submissão da sociedade aos grupos políticos e econômicos que chegam ao poder.
CAMPOS (1990, p. 31-50) chama a atenção para fatores que
merecem ser analisados e refletidos, enfocando que a debilidade das
instituições públicas é graças ao
... baixo nível de organização da sociedade civil, baixo nível de expectativa quanto à atuação do governo; baixo nível de participação
do povo como objeto da política pública, provocada pela falta de
transparência, baixo nível de desempenho, marcada orientação para
os mesmos procedimentos e, tendência para regras e normas e desrespeito pelo seu cumprimento.

Observa-se que esses fatores vêm sendo modificados gradativamente por iniciativa da sociedade, e é nesse momento que o profissional da contabilidade deve demonstrar sua responsabilidade
com a sociedade através da prestação de contas da função ou cargo
que exerce na administração pública.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram enfocados alguns pontos essenciais, passíveis de considerações pela classe contábil, administradores e sociedade, sobre
comportamentos tradicionais que precisam ser rompidos na busca
de processos inovadores.
O clamor da sociedade quanto à transparência das contas públicas já é uma realidade, e, por justa reivindicação, todo acionista
quer uma prestação de contas que demonstre além da quantidade de
recursos gastos, também a qualidade de sua aplicação, numa linguagem clara e acessível.
A auditoria, a análise e interpretação de balanços públicos e
outras tecnologias da Ciência Contábil ganham espaço nesse mercado em expansão, na busca de maior eficiência e eficácia da gestão.
Na evolução do cenário das organizações, as informações
apresentadas pela contabilidade e seus profissionais já estão servindo de suporte indispensável à orientação administrativa, permitindo
um maior controle sobre o patrimônio público.
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Conclui-se que a profissão da contabilidade é promissora no
setor público. O simples exercício legal passa para ação de compreendê-la, transcendendo da obrigação para a missão, que é de contribuir com os agentes públicos e sociedade no processo de controle
do patrimônio público por meio de seus sistemas especializados, objetivando expressar transparência e segurança dos atos praticados na
administração, promovendo a garantia da soberania do Estado por
via da democratização dos elementos que compõe os interesses coletivos, voltados para a evolução contínua da ciência e da sociedade.
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APLICACIÓN DE UN MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES EN EL ANÁLISES DE LA RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA, EL ENTORNO Y LA EFICACIA ORGANIZATIVA

Manuel Méndez Martínez

Márison Luiz Soares

RESUMO
Los modelos de ecuaciones estructurales (MEE) permiten establecer relaciones entre los diferentes elementos que componen y
caracterizan la estructura organizativa, contexto y eficacia, determinando las variables del diseño que tienen influencia en los niveles
de eficacia organizacional. Es necesario disponer de modelos que
permitan articular los procesos de cambio en la organización. La relación entre los constructos del modelo en estudio, Estructura Organizativa, Entorno y Eficacia, ha permitido la identificación de configuraciones organizativas, teniendo influencia sobre grupos estratégicos, sus hipótesis, así como sistemas de clasificación. Se pretende caracterizar estos constructos, mediante descripciones de variables, que permitan construir escalas de medición. En su aplicación
se produce la información necesaria o contexto en relación a las características a ser mensuradas. Al contar con esta caracterización se
propondrán relaciones, basadas en un sistema de ecuaciones estructurales, por ser un método estadísticamente eficiente al analizar
múltiples relaciones simultánea, confirmatoria y exploriatoriamente.
Se establecen criterios constantes para intentar medir el grado de
eficacia que está obteniendo la organización. El diseño organizativo
es el medio por el que se producen cambios estructurales en pos de
la eficacia, y se le entiende como un proceso dinámico de la organización formal a lo largo del tiempo, entendido como una ventaja
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competitiva difícil de imitar permitiendo implantar la estrategia elegida y alcanzar los objetivos en ella incluidos. El proceso de estimación del modelo se realiza, especificando un método basado en
mínimos cuadrados y sus variaciones de verosimilitud.
Palabras clave: Estructura, entorno, variables, relaciones, configuración organizacional.
RESUMO
Os modelos de equações estruturais (MEE) permitem estabelecer relações entre os diferentes elementos que compõem e caracterizam a estrutura organizativa, determinando as variáveis do desenho que possui influência nos níveis de eficácia organizacional. É
preciso dispor de modelos que permitam articular os processos de
mudança na organização. A relação entre os constructos do modelo
em estudo, estrutura organizacional, ambiente e eficácia, permitiu a
identificação de configurações organizacionais, tendo influência sobre grupos estratégicos, suas hipóteses, assim como sistemas de
classificação. Pretende-se caracterizar estes constructos mediante
descrições de variáveis, que permitam construir escalas de medida.
Com sua aplicação se obtém a informação necessária ou contexto
em relação às características a ser mensuradas. De posse desta caracterização serão propostas relações, baseadas em um sistema de
equações estruturais, por ser um método estatisticamente eficiente
ao analisar múltiplas relações simultâneas, de modo confirmativo e
exploratório. Estabelecem-se critérios constantes para tentar medir o
grau de eficácia que está obtendo a organização. O desenho organizativo é o meio pelo qual se produzem mudanças estruturais em
busca da eficácia, entendido como um processo dinâmico da organização formal no decorrer do tempo, entendido como uma vantagem competitiva difícil de imitar, permitindo implantar a estratégia
escolhida e alcançar os objetivos nela inclusos. O processo de cálculo do modelo se realiza, especificando um método baseado em mínimos quadrados e suas variações de verossimilhança.
Palavras chave: Estrutura, ambiente, variáveis, relações, configuração organizacional.
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APLICACIÓN DE UN MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES EN EL ANÁLISES DE LA RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA, EL ENTORNO Y LA EFICACIA ORGANIZATIVA

Manuel Méndez Martínez
Márison Luiz Soares

La dirección y administración de empresas estudia las relaciones entre la organización, el entorno, la estrategia, y la eficacia
de las organizaciones en cuanto a la consecución de sus objetivos.
Cada uno de estos elementos pueden ser caracterizados como constructos, esto es, conceptos abstractos que no son susceptibles de
medición directa pero que pueden ser caracterizados mediante colecciones de variables medibles relacionadas con ellos. Los modelos
de ecuaciones estructurales (MEE) constituyen uno de los desarrollos recientes del análisis multivariable más importantes para llevar
a cabo investigaciones en el campo de la economía y dirección de
empresas (JÖRESKOG y SÖRBOM, 1993). El objeto de la presente
comunicación es presentar un modelo de ecuaciones estructurales
que permita establecer relaciones entre los diferentes elementos que
componen y caracterizan la estructura organizativa, su contexto, y el
concepto de eficacia organizativa. Este modelo intenta, a la luz de
la teoría situacional o contingente, determinar qué elementos o variables de diseño condicionantes tienen un efecto o influencia mayor
en los niveles de eficacia organizativa.
INTRODUCCIÓN

La importancia de los constructos “Estructura Organizativa”,
“Entorno” y “Eficacia organizativa” es notoria si se revisa la literatura organizativa correspondiente. Habitualmente, se han realizado
desarrollos independientes con el fin de profundizar en estos constructos. Sin embargo, no abundan las investigaciones que han buscado relacionar estos conceptos en un modelo integrador. La importancia de unir estas aproximaciones de investigación en un solo modelo es de considerable interés ya que desde él se ofrece una expli49
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cación más poderosa de la eficacia de una organización que desde
cualquiera de las otras aproximaciones.
Esta es la razón que nos mueve a intentar encajar los constructos mencionados en una propuesta de modelo de carácter teórico.
Este modelo será la base de posteriores investigaciones en este
campo, ya que dispondremos de un marco teórico suficiente para
formular proposiciones sobre las relaciones existentes entre los
componentes del modelo. Cabe señalar, pues, dos ventajas que se le
pueden atribuir al modelo que se propone:
Es un enfoque holista e integrador, dado que engloba no solo
los elementos de estructura y entorno que consideramos relevante,
sino también el efecto del ajuste o fit entre estos elementos recogido
en las variables que caracterizan la eficacia o eficacia organizativa.
Existe la necesidad de disponer de modelos que permitan articular y seguir los procesos de cambio en la organización.
La dirección y administración de empresas estudia las relaciones entre la organización, el entorno, la estrategia, y la eficacia
de las organizaciones en cuanto a la consecución de sus objetivos.
Cada uno de estos elementos pueden ser caracterizados como constructos, esto es, conceptos abstractos que no son susceptibles de
medición directa pero que pueden ser caracterizados mediante colecciones de variables medibles relacionadas con ellos. Por lo tanto,
estos constructos son mensurables y son caracterizables mediante
múltiples dimensiones, puesto que engloban procesos y características. Una de las respuestas al carácter multidimensional del fenómeno objeto de estudio, ha sido la identificación de “configuraciones organizativas” (MEYER, TSUI y HINNINGS, 1993:1175), o conjuntos de empresas que comparten características comunes a lo largo de una serie de variables conceptualmente diferentes (KETCHEN,
THOMAS y SNOW, 1993). Las “configuraciones organizativas” incluyen los estudios sobre “grupos estratégicos”, tipologías de estrategias competitivas (MILES y SNOW, 1978), taxonomías (PUGH et al.
1968) y arquetipos (MILLER y FRIESEN, 1978). No obstante puede
sugerirse la existencia de diferencias entre términos como “clasificación”, “taxonomía” o “tipologías”.
Según DOTY y GLICK (1994), los dos primeros se refieren a
sistemas de clasificación que establecen categorías de conjuntos exclusivos y exhaustivos formados por reglas de decisión discretas.
Por contra, el término “tipología” se refiere a la identificación de
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unos tipos ideales que suponen combinaciones únicas de atributos
organizativos que se suponen determinantes para la explicación de
resultados relevantes. Ejemplos de tipologías clásicas son las de
MINTZBERG (1984), que caracteriza cinco tipos básicos de estructuras organizativas que, según sus hipótesis, ofrecen la máxima eficiencia organizativa, o las de PORTER (1980, 1985) al identificar
tres tipos básicos de estrategia que, supone, maximizan la ventaja
competitiva.
En el modelo que se propone en el presente artículo, pretendemos caracterizar los constructos de “estructura”, “entorno organizativo” y “eficacia organizativa” mediante colecciones de variables.
Estas nos permitirán construir escalas de medición de aquellos aspectos de la estructura, entorno y eficacia que consideremos relevantes. A este respecto, se ha seguido a ESCUDER (1994), el cual define la escala como “...cualquier regla o criterio objetivo que permite clasificar, ordenar, o medir, individuos o elementos de un colectivo, con referencia a determinadas características”. Por lo tanto, al
aplicar la escala a alguna organización o contexto, se produce el
“dato estadístico”, esto es, la información que proporciona dicha organización o contexto sobre la característica medible por la escala.
Posteriormente, caracterizados y “dimensionalizados” los tres
elementos básicos de análisis (estructura, contexto y eficacia), procederemos a proponer su relación mediante un sistema de ecuaciones estructurales que solo podrá ser determinado mediante la contrastación empírica.
Desde la perspectiva contingente de síntesis que se adopta en
este modelo, la estructura organizativa dependerá de una serie de
factores, tanto internos como externos, que determinan su diseño,
configuración y dinámica, y, en última instancia, la eficacia organizativa. El modelo que proponemos une en un marco integrador los
principales determinantes de la estructura y su incidencia en la eficacia adoptando una perspectiva, fundamentalmente, macroorganizativa, relacionada con el estudio de la estructura, contexto y
resultados de las organizaciones.
MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

Como primer paso para relacionar los conceptos de “Estructura Organizativa”, “Entorno” y “Eficacia Organizacional”, es conveniente dotarse de definiciones que concreten aquello que se desea
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medir. Según KAST y ROSENZWEIG (1987:241-245) la estructura organizativa incluye diversos elementos: el patrón de relaciones y
obligaciones formales (organigrama, descripción de puestos de trabajo); la forma en que las diversas actividades o tareas son asignadas a diferentes departamentos y/o personas de la organización, la
forma en que estas actividades separadas son coordinadas, las relaciones de poder, de status y jerarquías dentro de la organización y
las políticas, procedimientos y controles formales que guían las actividades y relaciones de las personas en la organización.
Sin embargo, es cierto que en toda organización, además de
todos los elementos anteriores, existen una serie de relaciones no
previstas ni definidas por la dirección de la organización. Estas relaciones responden básicamente a las necesidades de relación de los
individuos que entran en contacto en su trabajo (DE LA FUENTE,
1990:27). La estructura real de la organización resulta de la combinación de los aspectos formales e informales, actuando estos de
forma inseparable.
En el modelo que nos planteamos se considera que los aspectos susceptibles de medición para caracterizar la estructura organizativa se deben ceñir exclusivamente a los aspectos formales. Es por
ello por lo que cabe concretar la definición de estructura organizativa formal como la estructura “planeada”. Siguiendo a KAST y ROSENZWEIG (1987:245), la estructura representa un intento deliberado
por establecer relaciones esquematizadas entre los componentes encargados de cumplir los objetivos eficientemente. La estructura
formal es tradicionalmente el resultado de decisiones explícitas y
tiene una naturaleza prescriptiva, una guía de la manera en que las
actividades deben estar relacionadas. Al mismo tiempo, supone un
patrón de relaciones (de autoridad, comunicación y trabajo) entre
los miembros de una organización. La estructura se define de forma
deliberada por parte de la dirección mediante decisiones, normas,
reglas, procedimientos, etc. Su forma de definición tiene como objeto la consecución de objetivos empresariales de forma eficiente mediante la división del trabajo y su posterior coordinación. Finalmente, cumple el papel de ser un vínculo estable entre los diferentes
elementos de la organización y, de forma especial, entre los elementos humanos de la misma (LÓPEZ MORENO, 1995: 239-240).
La estructura formal es algo necesariamente intangible y abstracta. Las relaciones de autoridad no tienen existencia física pero
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existen y condicionan de manera importante el funcionamiento de la
organización (DE LA FUENTE, 1997:29). Es necesario, pues, algún
medio de representar estas relaciones formales a fin de hacerlas visibles. Los instrumentos más utilizados para este propósito son los
organigramas y los manuales de organización.
El constructo de eficacia organizativa no es fácil de determinar empíricamente porque, en definitiva, es la última variable dependiente en la investigación de organizaciones. La necesidad de
demostrar que determinadas estructuras, sistemas de recompensas,
estilos de liderazgos, etc. es mejor en algún sentido que otros hace
que la eficacia organizacional sea un tema central (CAMERON y
WHETTEN, 1991: 2).
En la práctica, no hay seguridad sobre qué conceptos deben
ser incluidos en el constructo de eficacia organizativa y cuál es la
relación entre ellos (QUINN y ROHRBAUGH, 1983). Las razones son
muy variadas (GOODMAN, ATKIN y SCHOORMAN, 1983): incapacidad para identificar los indicadores oportunos; excesiva dependencia de indicadores simples y parciales, sin considerar las relaciones
entre ellos; modelos escasamente especificados, que ignoran la dimensión temporal; excesiva abstracción en la definición del nivel de
análisis (empresa, unidad o subunidad).
En un primer paso, se puede abordar el problema mediante
aproximaciones intuitivas sobre el constructo de eficacia. En este
sentido, ETZIONI (1965) postula que una organización se crea para
la consecución de unos objetivos y que, por lo tanto, eficacia y éxito
organizativo vienen a ser la misma cosa. “La eficacia es el grado
con que la organización alcanza sus objetivos” (ETZIONI, 1965). Sin
embargo, este enfoque sufre severas críticas: visión de los objetivos
organizativos como estados ideales, la probable existencia de objetivos incompatibles, y, finalmente, la posible subjetividad de los criterios de medición.
Nosotros, por el contrario, entendemos que es necesario identificar criterios para evaluar el éxito organizativo. En la literatura se
encuentran estudios de los años 50 y 60 que adolecían de los mismos defectos: se utilizaban pocos criterios de valoración. Fue ya en
los años 70 cuando los autores comienzan a utilizar un marco multicriterio. Por ejemplo, CAMPBELL (1977) identifica 30 criterios para
evaluar la eficacia. En definitiva cabe establecer una serie de criterios objetivos y constantes para intentar medir el grado de eficacia
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que está obteniendo la organización.
Recientemente, la literatura organizativa creada en torno al
concepto de eficacia organizativa se ha agrupado en torno a dos visiones teóricas: la aproximación sistemas-recursos, la cual ve a las
organizaciones como sistemas abiertos operando en entornos de recursos escasos. Bajo esta visión, la eficacia organizativa se observa
como el grado en el cual una organización es capaz de obtener con
éxito recursos escasos y valiosos (BEDEIAN y ZAMMUTO, 1991:60).
No obstante, este enfoque no se haya exento de críticas: existe una
evidente dificultad de operacionalización del concepto de punto óptimo del sistema, la identificación de los recursos relevantes para la
organización no es sencilla y, por último, se ignora el uso que se
hace de los recursos.
El segundo eje teórico sería la aproximación stakeholder o
aproximación de múltiples constituyentes. Esta visión enfoca la eficacia de la organización midiéndola en función del grado de satisfacción de los grupos influyentes en el rendimiento de la organización. Estos grupos serían los propietarios de la organización, empleados, clientes, proveedores, gobierno y sociedad. Los criterios de
eficacia o satisfacción varían notablemente entre estos grupos. De
hecho, puede afirmarse que, en este enfoque, la eficacia organizacional es un concepto basado en los valores. La eficacia de la organización será percibida de modo diferente por cada uno de estos
grupos.
Grupo
Propietarios
Empleados
Clientes
Proveedores
Gobierno
Sociedad

Criterio de eficacia
Dividendos.
Salario, trabajo estimulante, oportunidades de carrera.
Calidad, servicio, precio.
Pagos regulares, potencial de ventas futuras.
Adhesión a las leyes, pago de impuestos.
Empleo, apoyo a las actividades de la comunidad.

Tabla 1 - Adaptado de Bedeian y Zammuto (1991)

En consecuencia, definidos los conceptos de estructura y eficacia, tenemos que identificar el medio por el que se producen los
cambios estructurales en pos de la consecución de la eficacia organizativa. Cabe pues citar el concepto de Diseño Organizativo. Este
se refiere a la construcción y el cambio de una estructura organizativa para conseguir los objetivos organizativos (ROBBINS, 1990:6).
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Se centra, por tanto, en orientar el funcionamiento de la organización, en la creación y cambio de la estructura de una organización.
Es el proceso por el cual los directivos construyen, evalúan y modifican la organización formal con el propósito de facilitar la realización de tareas o actividades necesarias para la consecución de los
objetivos establecidos de una manera eficaz y eficiente (DE LA
FUENTE, 1990:42).
Es coherente, pues, el reseñar estas definiciones dada la importancia del diseño organizativo como nexo de unión entre la estructura y la eficacia. El diseño organizativo actúa de manera preferente sobre la estructura formal ya que es en este ámbito en el que
los directivos de las organizaciones tienen capacidad discrecional
para adoptar decisiones. De esta forma, los directivos pueden crear
departamentos, modificar la línea de autoridad, definir procedimientos específicos para la solución de problemas, etc. Todo ello dando
por supuesto que el objeto de esas decisiones y modificaciones es el
aumento de la eficacia organizacional (DE LA FUENTE, 1997:29).
En consecuencia, podemos enunciar algunas proposiciones
básicas sobre el Diseño Organizativo que creemos congruentes con
el discurso teórico hasta aquí expuesto.
a) El propósito del diseño organizativo es la eficacia y la eficiencia organizativas. El objetivo del diseño organizativo es facilitar
la consecución de la misión y los objetivos generales de la organización (eficacia) así como permitir que éstos se obtengan con la
menor utilización posible de recursos (eficiencia). Por lo tanto, la
bondad de un diseño radica en la capacidad de contribuir a la consecución de los objetivos de la organización en términos de eficacia y
eficiencia.
b) El diseño organizativo es un proceso dinámico. El diseño
organizativo implica la construcción, evaluación y modificación de
la organización formal a lo largo del tiempo. Esto implica un proceso de control para identificar los errores o desajustes que se produzcan en su implantación (GALBRAITH, 1977:7). En un mundo dinámico, las modificaciones en el entorno o en la estrategia o en las
condiciones internas de la organización obligan a modificar las soluciones organizativas adoptadas en el pasado, lo cual exige definir
continuamente la adecuación del Diseño Organizativo (NARAYANAN y NATH, 1993:305).
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El Diseño Organizativo introduce la racionalidad en la organización, de modo que se considera que una organización diseñada
tiende a ser más eficiente que una que se rija solamente por las fuerzas de sus componentes informales (GALBRAITH, 1977:4). Las razones de esta mayor eficiencia de las organizaciones diseñadas son
múltiples (HODGE y ANTHONY, 1988:326). En consecuencia, un
adecuado diseño organizativo puede ser un factor clave del éxito de
la organización a largo plazo al proporcionar a ésta una ventaja
competitiva que puede ser difícil de imitar por parte de los competidores (NARAYANAN y NATH, 1993: 105).
El entorno o contexto es el último de los elementos principales que cabe concretar en este marco teórico. El entorno organizativo se compone de unos factores externos (entorno general y específico) e internos (edad, tamaño, tecnología) que ejercen una influencia sobre el Diseño Organizativo. Finalmente, hay que señalar que
el diseño organizativo no es más que una herramienta al servicio de
la dirección para construir la organización que se necesita para implantar la estrategia elegida y conseguir de este modo, los objetivos
en ella incluidos. El Diseño Organizativo prepara a la organización
para implementar la estrategia establecida por la Dirección.
En nuestro modelo hemos decidido no incluir la estrategia
como variable relevante para el análisis. Hemos de recordar que el
punto de partida de este modelo es una visión contingente o situacional, en la que la estructura es el reflejo de la adaptación de la organización al entorno, una visión que se acomoda a la corriente del
determinismo contextual (SANCHEZ, 1993:352), que vincula las características organizativas a un conjunto de factores externos y que
intenta descubrir regularidades en la relación contexto-estructura.
Desde este punto de vista, la congruencia o fit entre factores contextuales y estructurales maximizará la eficacia de las organizaciones,
por lo que no cabe hablar de estructuras óptimas ya que estas son el
resultado de un continuo proceso de adaptación a las modificaciones
del contexto.
Revisando la literatura, es cierto que se han producido intentos de modelización similares al propuesto, intentos que se han visto
reflejados en la literatura.
Autores
White y Hamermesch (1981)

Constructos considerados
Entorno, estrategia, estructura y ren-
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Hull y Hage (1982)
Armandi y Mills (1985)
Kapp y Barnett (1983)
Randolph y Dess (1984)
Bobbit y Ford (1980)
Nadler y Tushman (1988),
Son (1986)

dimiento
Estructura y tecnología
Estructura y eficiencia económica
Autonomía, integración , incertidumbre ambiental , eficiencia
Entorno, tecnología, estructura y rendimiento
Estructura, estrategia, contexto
Estrategia, contexto, organización
formal e informal, eficacia
Estructura organizativa, contexto,
conducta individuos, rendimiento

Tabla 2

En consecuencia, la importancia de realizar investigaciones
integradoras parece clara, como fue puesto de manifiesto en los estudios de LENZ (1980, 1981) y KEATS y HITT (1988). Hay que destacar los trabajos de MILLER (1986, 1987a, 1987b, 1988, 1990a,
1991), MILLER y DROGE (1986), MILLER, DROGE y TOULOSE
(1988), MILLER y TOULOUSE (1986), y MILLER y FRIESEN (1984).
Sus trabajos constituyen una referencia obligada en la elaboración
de nuestro modelo.
LA MODELIZACIÓN MEDIANTE ECUACIONES ESTRUCTURALES

Los modelos de ecuaciones estructurales (MEE) constituyen
uno de los desarrollos recientes del análisis multivariable más importantes para llevar a cabo investigaciones en el campo de la economía y dirección de empresas (CÉSPEDES y SANCHEZ, 1996).
Existen tres razones principales que explican esto:
1) Proporciona un método claro y estadísticamente eficiente
para analizar múltiples relaciones simultáneamente.
2) Tiene la capacidad de proporcionar análisis exploratorio y
confirmatorio
3) Este método analiza una función integradora, haciendo que
otras técnicas como el análisis factorial, el análisis de correlación
canónica, ANOVA, MANOVA y otras sean casos especiales de este
enfoque más general.
Existen dos paquetes principales para la aplicación de MEE:
LISREL (JÖRESKOG y SÖRBOM, 1993) y EQS (BENTLER, 1995;
DUNN, EVERITT y PICKLES, 1993). Una de las capacidades más in57
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teresantes de esta técnica es la de proporcionar información sobre
tres tipos de efectos diferentes: directo, indirecto y total. El efecto
directo es la influencia de una variable sobre otra no mediada por
ninguna otra variable. Los efectos indirectos de una variable son
medidos por al menos una variable interviniente. La suma de ambos
efectos constituye el efecto total.
La aplicación de la MEE se lleva a cabo en varias etapas. La
primera acción a realizar es el análisis de la teoría para fundamentar
las relaciones causales del modelo. Resulta conveniente trasladar tales relaciones a un diagrama de paso, ya que es de gran ayuda para
ilustrar las relaciones causales (HAIR et al, 1992). Este es el verdadero objeto de este artículo, el articular el marco teórico que envuelve las variables incluidas en el análisis, junto con la especificación de sus relaciones teóricas. Una vez establecida la identificación
de todos los parámetros del modelo, que en la práctica es realizada
empíricamente o ad hoc (BOLLEN, 1989), hay que estimar el modelo. El proceso de estimación se realiza de forma iterativa y requiere
especificar un método de estimación como máxima verosimilitud
(ML), mínimos cuadrados generalizados (GLS), mínimos cuadrados
ponderados (WLS), mínimos cuadrados no ponderados (ULS) o
mínimos cuadrados ponderados diagonalmente (DWLS).
DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES COMPONENTES DEL MODELO

En el siguiente cuadro se relacionan las variables consideradas
fundamentales para la caracterización de la estructura, el contexto y
la eficacia. Estos constructos deben de ser medidos con escalas elaboradas en base a variables originales medibles directamente.
Estructura
Estandarización Formalización Centralización
Especialización Longitud
vertical de la cadena de
mando Longitud lateral ó
ángulo de control del jefe
ejecutivo

Contexto
Dinamismo del Entorno
Complejidad del Entorno
Hostilidad del Entorno
Edad de la organización
Tamaño de la organización
Tecnología Grado de dependencia de otras organizaciones

Tabla 3
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Nosotros definimos brevemente todos estos conceptos. La
elaboración de las preguntas o variables originales que constituyen
la fuente primaria de información se realizará en la posterior
investigación empírica, que no es objeto de este artículo.
Estandarización: el grado de estandarización se definiría por
el número de procedimientos empleados por una organización para
el desarrollo de su actividad y que no estan necesariamente
registrados o escritos en la organización. Podríamos hablar así de
una organización poco estandarizada, que sería aquella que tiene
pocos procedimientos de trabajo, y una organización muy
estandarizada, que sería aquella que emplea un gran número de
procedimientos.
Formalización: Podemos
usar
como
definición
de
formalización como “el uso de reglas escritas en una
organización.... las reglas y procedimientos escritos diseñados para
poder manejar las contingencias de la organización” (HAGE; AIKEN,
1967:7743). Podemos describir la formalización como
... la variable estructural clave para el individuo, porque el
comportamiento de una persona se ve afectado de manera vital por
el grado de dicha formalización. La cantidad de autonomía
individual está relacionada inversamente con la cantidad de
programación previa del comportamiento realizado por medio de la
formalización. (HALL, 1996:69)

Centralización: es la medida en la cual el poder de tomar decisiones está concentrado en la alta dirección, o también, depende del
lugar de la organización en donde reside la autoridad para la toma
de decisiones. Revisando la bibliografía observamos que
...cuando la más importante de las decisiones se toman en base a la
jerarquía, se considera que una unidad organizacional está centralizada. También, por lo general, implica que la capacidad de toma
de decisiones ha sido denegada por los administradores de línea al
personal subordinado. (VAN DE VEN y FERRY, 1980:399)

Especialización: Básicamente, consiste en la división del trabajo dentro de la organización. En este concepto podemos distinguir
ideas relacionadas. Por un lado, la división del trabajo supone la
identificación de un número de funciones separables. Por otro, dichas funciones se compondrán de tareas, entendiendo las tareas co43

HAGE; AIKEN, apud DEWAR; WHETTEN; BOJE (1980:120)
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mo operaciones elementales que, en conjunto, definen una función a
prestar dentro de la organización.
Longitud vertical de la cadena de mando: número de
posiciones de trabajo entre el jefe ejecutivo y los empleados
directamente empleados en la obtención de la producción final.
Longitud lateral o ángulo de control del jefe ejecutivo: ratio
de subordinados por supervisor, refiriéndonos al primer nivel de
supervisores y a los empleados relacionados directamente con la
producción final.
En cuanto a los factores de contexto:
Dinamismo del Entorno: Hablamos de la tasa de cambio de
las condiciones del entorno competitivo. En este caso, evaluamos la
impresión subjetiva del directivo que contesta a esta pregunta, no
siendo su juicio totalmente fiable.
Complejidad del Entorno: Se intenta definir el grado de
dificultad de comprensión del entorno por parte del directivo. A
mayor complejidad, mayores obstáculos para una evaluación
correcta de la situación del entorno.
Hostilidad del Entorno: Define el grado de dificultad de
adaptación de la estructura organizativa al entorno y de consecución
de objetivos por parte de la organización.
Edad de la organización: Nº. De años que está la organización
en funcionamiento.
Tamaño de la organización: Este vendrá estimado por un
indice a elaborar con el nº. De empleados y la cifra de beneficios
netos.
Tecnología empleada por la Organización: La mediremos
utilizando dos escalas: continuidad del proceso productivo y
automaticidad de este.
Continuidad del proceso productivo: WOODWARD (1965)
construyó una escala de diez puntos de complejidad técnica,
midiendo el grado de control y predictibilidad del proceso de
producción, oscilando entre la producción por unidades, lotes
pequeños, lotes grandes, producción en masa y sistemas de proceso
continuo, aunque restringida esta escala de medición a industrias
manufactureras. Nosotros no emplearemos esta escala, sino la
desarrollada por MARSH y MANNARI (1981).
Automaticidad: nos indica la medida en que el hombre es
reemplazado por la máquina. Para evaluar esto se utilizarán las
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escalas desarrolladas por MARSH y MANNARI (1981). Para Marsh y
Mannari sus escalas son mas sensibles que las de Woodward
(SANCHEZ, 1993:421) a las múltiples tecnologías que una empresa
puede utilizar y tiene menor poder predictivo para la estructura.
Grado de dependencia de otras organizaciones: Esta variable
se refiere a la medida en que se encuentra controlada una
organización por otra.
Finalmente la eficacia la mediremos por dos constructos
definidos como resultados económicos y resultados laborales. Estos
constructos estarán constituidos por una colección de variables
originales a determinar en función del enfoque teórico sobre la
eficacia organizativa que se emplee en la elaboración del
cuestionario.
Resultados económicos: En el caso de los resultados
económicos lo que se desea es estimar el grado de eficacia percibida
por el directivo respecto a los resultados previstos en relación a
determinadas variables económicas.
Resultados laborales: En esta variables se desea comprobar en
qué medida la eficacia económica puede ir acompañada de unas
mejores condiciones laborales y sociales en la organización. Por
ello también se desea estimar el grado de eficacia de la organización
en este ámbito mediante una escala compuesta por variables como
satisfacción de la dirección con la productividad del trabajo,
reducción de la siniestralidad laboral y reducción de la agresión al
medio ambiente.
CONCLUSIONES: PROPUESTA DE MODELO TEÓRICO

Una vez definidas las variables originales, el modelo que
proponemos se compone de los principales determinantes de la
estructura y su incidencia en la eficacia desde un punto de vista
contingente. En un primer momento debemos evaluar qué variables
van a caracterizar la estructura organizativa, el contexto y la
eficacia. Debemos suponer a priori relaciones de influencia entre
estas variables (recordemos el diagrama de paso mencionado en los
MEE) para elaborar una propuesta de modelo. Gráficamente, en la
figura 1, se representa el modelo propuesto, en el que se recoge las
distintas interrelaciones entre contexto, estructura y eficacia.
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ENTORNO

EFICACIA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA

Figura 1

Las relaciones que hipotéticamente existen entre las variables
originales de los constructos a medir se pueden especificar en el
modelo en términos de relación positiva (+), relación negativa (-),
relación neutra o inexistente (0). De este modo, y de una forma
breve, exponemos las proposiciones que relacionan las variables
estructurales y las de contexto. Las relaciones descritas encuentran
reflejo en las numerosas investigaciones que se han producido en el
ámbito de estudio de la relación contexto-estructura.

ESTRUCTURA

Dinamismo

Complejidad

Hostilidad

Edad

Tamaño

Tecnología

Dependencia

CONTEXTO

Estandarización
Formalización
Centralización
Especialización
Longitud vertical
Longitud lateral

+
+
-

+
+
-

+
0
0

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
0

Tabla 4

El análisis LISREL establecerá los impactos de cada una de
estas variables con los constructos de eficacia. El análisis LISREL
permitirá la estimación simultánea de los parámetros que ligan
indicadores empíricos a variables latentes o no observadas y
parámetros que ligan variables latentes entre sí (endógenas y
62

FAFICOP CIENTÍFICA – CIÊNCIAS EMPRESARIAIS – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

exógenas) entre sí, todo ello mediante las ecuaciones estructurales
(SANCHEZ, 1993). Nuestro modelo está basado en términos de
variables latentes y las variables medidas son indicadores de éstas.
Así, el programa LISREL se hace especialmente útil en el análisis
de dicho modelo. Sin embargo, es en ese punto donde se hace
manifiesto la imposibilidad de avanzar en el modelo sin datos
empíricos. Esto es debido a que no es posible conocer la correlación
de las variables de eficacia con las de entorno y estructura, ni
siquiera hipotéticamente, para establecer el modelo inicial.
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A ÉTICA JURÍDICO-POLÍTICA
Maria Clara Galiano Gomes de Mello

RESUMO
A deontologia jurídica é um instrumento político. O Estado,
sob um posicionamento crítico, precisa ter maior eficiência na solução dos problemas sociais. O Direito deve atuar como instrumento
de satisfação efetiva e concreta das demandas da sociedade. O direito através de sua face deontológica adquire a consciência aguda do
processo social e seus conflitos, colocando-se a serviço da transformação da sociedade de seu tempo.
Palavras-chave: Deontologia jurídica, ética profissional, valores jurídicos, fins e justificativas do Estado, solução de conflitos.
ABSTRACT
Legal deontology is a political instrument. The state, in a critical point of view, must be more efficient in the solutions of social
problems. Justice must act as an instrument of effective and real satisfaction for society demands. By its deontological face, Justice acquires a sharp conscience of the social process and its conflicts, and
should place itself as a tool for transforming the society.
Key words: Legal deontology, professional ethics, juridical values,
ends and reason of State, conflict solution.
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A ÉTICA JURÍDICO-POLÍTICA
Maria Clara Galiano Gomes de Mello

I – A ética. II – Tribunal de Ética. III – Deontologia jurídica. IV –
A Deontologia jurídica como instrumento político. V – A Deontologia do magistrado. VI – Fins e justificativas do Estado. VII –
Considerações finais.

I – A ÉTICA

A palavra ética não faz parte do vocabulário de muitos. Do
grego Ethiké, derivado de hêthos. Aristóteles destingue entre “virtude ética” (aretè ethiké) e ”virtude dianoética, intelectual” (aretè
dianoethiké), in Ética nicomáquea, L. II e V. A primeira é a virtude
do caráter, e a segunda, da reflexão e da prudência.
O filósofo distingue uma sabedoria especulativa, teórica, pura,
de uma sabedoria prática, conhecimento profundo das coisas humanas, da ação, da práxis, que se faz à custa da virtude ética. Assim a
define: “Sabedoria prática é uma disposição de agir acompanhada
de razão concorrente às coisas boas ou más para o homem”.
O conceito de “ética” relaciona-se imediatamente com a “moral”; outras formas de comportamento: “religião”, “política”, com
liberdade, responsabilidade, valor, juízo de valor, obrigação, norma,
consciência, ato.
O comportamento moral distingue-se, por sua vez, do comportamento jurídico, porque o primeiro é ditado por uma convicção
interior, individual, enquanto o segundo, por uma atitude formada
exteriormente, social e impessoal.
Os problemas éticos são caracterizados por sua generalidade,
e isto os distingue dos problemas morais da vida cotidiana, que são
os que se nos apresentam nas situações concretas.
A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos
homens em sociedade. A ética não é a moral, e, portanto, não pode
ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições; sua missão é
explicar a moral efetiva, e, neste sentido, pode influir na própria
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moral.
O descaso pelos valores éticos é, ao que parece, um fenômeno
mundial. Sistemas, tendências políticas, crenças religiosas, filosofias e ideologias, tudo se reduz a um pacote de opcionais, tidos como
aceitáveis ou rejeitáveis, de acordo com o capricho de seus eventuais usuários.
II – TRIBUNAL DE ÉTICA

Segundo os relatos históricos, desde priscas eras as normas de
ética, encarada esta como ramo da filosofia, visam a ensinar um
caminho à conduta humana que é, na verdade, o elemento que mantém e desenvolve o grau de civilização dos povos.
Destarte, todo indivíduo realmente cônscio de sua missão na
sociedade em que moureja, seja ela qual for, deve sempre ajustar a
própria conduta, às respectivas “regras éticas”, tituladas como “deveres e direitos”. O advogado em particular, porém, está mais sujeito a isso, não só devido às exigências decorrentes dos “deveres” sociais que se comprometeu a cumprir ao abarcar a profissão, como
também às regras prescritas no Estatuto em vigor e pelas quais zela
a Ordem dos Advogados.
Leocimary Toledo Staut, integrante do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB-PR, em artigo publicado no Jornal da Ordem da
OAB-PR, ressalta que:
A Ordem dos Advogados não pretende acobertar os maus profissionais, que lesam clientes e adotam condutas incompatíveis com a
profissão, razão pela qual existe o Tribunal de Ética e Disciplina
que serve para orientar, disciplinar ou mesmo punir se for o caso. 44

Ao profissional do direito cumpre dirigir a marcha da cultura
através dos tempos pelos caminhos ascensionais conduzentes à perfeição. É igualmente ele que deve profligar com bravura as injustiças e opressões oriundas dos excessos de poder em detrimento do
direito, uma vez que é em última análise o melhor meio para se alcançar uma convivência social pacífica, equilibrada e harmônica.
III – DEONTOLOGIA JURÍDICA

O filósofo, jurista e economista inglês Jeremy Bentham é o
44

As mulheres e a ética profissional, Jornal da Ordem, nov. 2001. p.18.
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responsável pela criação do termo deontologia e, conseqüentemente, do conceito de deontologia jurídica.
O livro de Bentham intitulado Deonthology é obra póstuma,
datando de 1834, na qual define os deveres morais e jurídicos. A filosofia política de Bentham é o utilitarismo. Inspirado em Hobbes e
Helvetius, criou um sistema de moral utilitária, que repousa sobre a
máxima: “A maior felicidade para o maior número de homens”. É
útil tudo aquilo que faz aumentar a soma total do bem-estar individual e é necessário tentar o aumento do benefício que a vida pode
conceder45. Em 1789, publicou uma Introdução aos Princípios da
Moral e da Legislação. Expôs, na obra, uma base ética doutrinária,
segundo a qual a moralidade das ações é determinada pela utilidade46.
O conceito de “deontologia jurídica” relaciona-se com os seguintes conceitos análogos: profissão jurídica, valores jurídicos, ética profissional, e significa que, no caso, o jurista se defronta com
duas dimensões na realização do seu trabalho criador: a dimensão
técnica e a dimensão deontológica. Pela primeira, adestra-se o profissional, forma-se o técnico do direito. Pela segunda, forma-se a
capacidade altruística da dedicação e até o sacrifício, que define a
vocação.
Um primeiro problema que explui no campo da deontologia
jurídica é o concernente à subjetividade: a consciência humana diante da profissão, que é uma escolha e uma determinação.
Quando se eleva a profissão ao nível da missão tem-se a dimensão deontológica. O profissional não é conceituado apenas como técnico-capacitado para atuar na sua especialidade - mas também como alguém que atribuiu à sua ação valores éticos, estéticos e
metafísicos.
O atuar deontológico tem compromissos com a sociedade,
instituição ou grupo social, estabelecendo pontes mais extensas com
a realidade humana em geral, porque penetra mais a fundo na tessitura dos fenômenos sociais.

45
46

Enciclopédia Brasileira Mérito. São Paulo: Brasileira, 1957. v. 3, p. 274.
BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação.
Trad. Luiz João Baraúna. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. Coleção “Os Pensadores”, p. 29.
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IV – A DEONTOLOGIA JURÍDICA COMO INSTRUMENTO POLÍTICO

A deontologia jurídica é um instrumento político. Uma reforma econômica seria impossível sem uma reforma jurídica. Há protestos obscuros das “massas” que precisam ser compreendidos pelos
líderes. Há reclamações coletivas que precisam ser ouvidas e interpretadas. A revolução só se faz com a consciência: que cria, modifica e renova. Através da sua face deontológica o direito adquire a sua
consciência aguda do processo social e seus conflitos, opondo-se a
tabus e preconceitos, criando a força inteligente em ação, a serviço
da transformação da sociedade de seu tempo.
V – A DEONTOLOGIA DO MAGISTRADO

Entre gregos e romanos a ordem ética e a ordem jurídica andaram juntas, pois um dever não moral era uma contradição, o que
vale não se conceber uma regra de conduta que não seja moral; mas
desde o Positivismo Jurídico exacerbado separou-se a moral do Direito, reduzindo-se este à Norma Pura. Poderá ser Direito, por lhe
guardar forma ou aparência, mas não será justo, se lhe faltar o espírito ético.
Juristas e legisladores devem ter por missão resguardar a ética
e reuni-la ao jurídico.
Daí a necessidade de o juiz ser, sobretudo, um ser ético.
O magistrado está jungido a uma série de princípios éticos,
não só no exercício profissional, melhor dizendo, no cumprimento
da missão de julgar, como no seio da sociedade ou comunidade em
que vive.
Não obstante seja o juiz um homem comum, deve manter irrepreensível conduta. Se ao juiz é dado decidir sobre a família do
jurisdicionado, sua liberdade e seu patrimônio, é evidente a sua
grande responsabilidade perante todos, que costumam acompanhar
atentamente a sua vida pública e particular.
Transcende a responsabilidade do juiz no Brasil dos tempos
atuais. Urge que o sofrido povo brasileiro jamais venha a descrer do
juiz. Há necessidade premente de contarmos com um judiciário forte, erigido em verdadeiro poder, livre de pressões e injunções políticas, a fim de que seus integrantes possam bem cumprir a sagrada
missão jurisdicional.
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VI – FINS E JUSTIFICATIVAS DO ESTADO

A matéria referente aos fins e justificativas do Estado é essencialmente filosófica, e importa uma série de especulações doutrinárias, todas elas procurando responder as perguntas: Por que se atribui o monopólio da força a um órgão que se submete à vontade de
todos os indivíduos? Por que há os que mandam e os que obedecem? Por que a vontade incontestável de uns deve submeter-se à
vontade da maioria?
Surge, daí, o duplo problema da justificativa do Estado e de
seus fins, já debatido desde as primeiras preocupações filosóficas,
na Grécia antiga, bem assim entre os romanos, e bem identificado
por Rousseau, quando disse que o homem nasce livre e se encontra
agrilhoado.
As doutrinas que pretendem justificar o Estado como princípio de ordem e coesão social, considerando o uso da força, divergem, todavia, entre si, das razões que motivam a utilização do poder
por parte desse órgão diferenciado. Nenhuma delas, entretanto, deixa de admitir que a ordem impõe a existência do poder, já que a
anarquia é a completa negação do Estado, e a segurança, a paz, a
coesão das relações intersubjetivas são conseqüências desse pressuposto coordenador.
O Estado, na condição de senhor da ordem jurídica e detentor
do poder político, deve exercer esse poder para a aplicação e a execução dos princípios morais do direito.
A Teoria Crítica do Direito vê o Estado intimamente relacionado ao Direito, sendo este um instrumento para teorizar, legitimar
e eternizar aquele. A crítica que a Teoria Crítica do Direito faz é de
que as normas jurídicas, por serem produzidas sob forte influência
ideológica dos grupos microssociais dominantes, são deturpadas em
sua criação, em sua aplicação e interpretação.
Luiz Fernando Coelho47, objetivando repensar o direito, construiu uma teoria assumindo uma postura crítica , da qual destacamos
as seguintes considerações:
Penso assim que uma teoria crítica do direito deve ir além da simples denúncia das contradições sociais, da mera análise crítica da
manipulação a que estão sujeitas as estruturas sociais, em proveito
47

COELHO, Luiz Fernando. Teoria Crítica do Direito. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris,1991. p. 22.
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dos interesses de grupos privilegiados, além da desmitificação das
aparências hipostasiadas que as classes e os estamentos dominantes
soem incutir no inconsciente dos cidadãos, para elidir-lhes o status
de opressão social, mas indicar o caminho da superação dessa realidade cruel do mundo contemporâneo, mediante a elaboração de
categorias aptas a pensar prospectivamente, o que juridicamente é
melhor para o homem e a sociedade. Com isso, a filosofia do direito assume sua dimensão política sem reduzir-se a uma filosofia política estanque, mas superando outra antinomia que se manifesta no
saber jurídico acumulado: a separação entre o direito como teoria
dogmática e a política jurídica, entre a teoria, a experiência e a práxis social relacionada com o fenômeno da juridicidade.

Uma postura crítica em relação ao Estado contemporâneo deve sempre levar em conta a sua ineficiência para acabar ou pelo
menos, restringir a uma exceção na sociedade, com a injustiça social, com a miséria, a fome, a desesperança, a descrença e os demais
sofrimentos humanos. Pergunta-se: tem o Estado que se preocupar
com tais problemas? É claro que sim e esse problema é o cerne da
questão do Estado à luz da Teoria Crítica do Direito, incluindo-se
nele o Direito como instrumento de concretização e garantia do seu
poder.
A eficiência do Estado para resolver os candentes problemas
sociais referidos, passa, no campo do Direito, pela participação ativa dos profissionais do Direito, em todas as áreas, não só na interpretação da vontade do legislador, e aplicação da lei positiva ao caso concreto, mas, principalmente, na sua intervenção para colaborar
com o progresso da sociedade, usando-se o Direito não só como um
instrumento de garantia e de perpetuação do status quo dos grupos
microssociais que detém o poder do Estado, mas sim como instrumento de transformação da sociedade. Esta é a contribuição da Teoria Crítica do Direito à filosofia do Direito e à própria sociedade e,
ainda, a uma nova visão do Estado contemporâneo.
O controle e a participação do cidadão nas decisões do Estado
para com terceiros e para com ele mesmo é a meta que deve ser alcançada como um ideal, pois se o Estado é indispensável, deve existir uma maneira pela qual sua dinâmica na vida social respeite e alcance, realmente, o bem comum, as necessidades da sociedade.
A contribuição prática de uma postura crítica se fundamenta
em orientar os cidadãos, para que utilizem instrumentos capazes de
colaborar com a defesa do indivíduo contra as arbitrariedades do
Estado, quando este violenta de qualquer maneira os interesses cole74
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tivos, depreciando-se em favor do interesse de grupos microssociais. Tais instrumentos são já concretizados em várias sociedades e
conhecidos entre nós. Podemos exemplificá-los através da citação
do mandado de segurança, do mandado de injunção, do habeas data, do direito de petição aos órgãos públicos, do habeas corpus, da
ação popular constitucional, do mandado de segurança coletivo.
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob um posicionamento crítico, o Estado precisa ter maior
eficiência na solução dos problemas da sociedade, através do auxílio que todas as ciências, inclusive o Direito, podem prestar-lhe, colaborando as ciências sociais principalmente, com instrumentos de
satisfação efetiva e concreta das demandas da sociedade por benefícios materiais e espirituais, que consubstanciam de certo modo, o
bem comum, objetivo honesto da formação e funcionamento do Estado.
Tal colaboração não deve ater-se a mandamentos puramente
teóricos, mas precisa ser aplicada na dinâmica da práxis das comunidades envolvidas com essas ciências, trabalhando principalmente
a comunidade jurídica, para auxiliar a sociedade no atingimento
desses progressos, através da interpretação e aplicação do Direito na
defesa de toda a sociedade, na proteção dos direitos da minoria, que
não tem acesso ao poder e aos seus benefícios e privilégios, e, na
garantia dos direitos individuais em contraposição aos atos arbitrários do Estado, para garantir privilégios ou benesses em vez do
“bem comum”.
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ALTRUÍSMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL: O CAMINHO DAS
ORGANIZAÇÕES ATRAVÉS DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL RUMO
AO TERCEIRO SETOR

Ana Elizabeth Moiseichyk
Fernando Fernandes de Aquino

RESUMO
No mundo atual, reponta, com intensidade sempre maior, a
consciência de que os homens e as nações se interdependem, pois o
sobreviver, bem como a realização pessoal, reclamam o convívio
solidário. Ao doarem sua energia e sua generosidade, as pessoas
respondem a um impulso humano básico, ou seja, o desejo de ajudar, de colaborar, de compartir alegrias, de aliviar sofrimentos, de
melhorar a qualidade de vida em comum. Desta forma, podemos dizer que compaixão e solidariedade, altruísmo e responsabilidade são
sentimentos profundamente humanos além de serem virtudes cívicas a serem desenvolvidas, também, pelas organizações, visto que,
atuar na área social é visar à solução de problemas sociais. Assim,
as representações sociais situam-se entre o mundo social e individual e tratam não da tradição, mas da inovação numa sociedade de
transformação. O conceito de representação social comporta a noção de estrutura cognitiva específica e comum, algo que é simultaneamente social e individual.
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ABSTRACT
Currently a deeper awareness is felt in the world, with growing intensity, about an all-embracing interdependence among people
and nations because both survival and personal fulfillment demand
sociable togetherness and convivial interchange. People react to
basic human impulses with energy and generosity, such as the desire to help, to cooperate, to share joys, to alleviate pain, and to improve the quality of life in common. Therefore it's possible to say
that compassion and solidarity, altruism and responsibility are both
deep human feelings and civic virtues which also have to be developed by organizations since the aim of acting in the social area is to
offer a solution to social problems. Thus one's active presence in the
social area is inserted both in the individual and social context and
deals with innovation in a society undergoing transformation and
not with tradition as such. The idea of one's active presence in the
social area infers the notion of a cognitive structure which is specific and common, and includes simultaneously an individual and social dimension.
Key words: Social responsibility, altruism, third sector.
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ALTRUÍSMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL: O CAMINHO DAS
ORGANIZAÇÕES ATRAVÉS DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL RUMO
AO TERCEIRO SETOR

Ana Elizabeth Moiseichyk
Fernando Fernandes de Aquino

1 - INTRODUÇÃO

Ser solidário antes de ser uma obrigação, é uma necessidade
do ser humano, cabendo a todos olhar pelo bem de todos, visto que
criar condições sempre mais humanas e justas de vida representa
um apelo à solidariedade pois, como já afirmava Aristóteles (384322 a.C.), “O homem é um animal racional e social”.
Filantropia é uma palavra de origem grega e, etimologicamente, significa amor ao homem, especialmente, no sentido de solidariedade, de prática do bem (LEITE, 1998).
Historicamente, a palavra filantropia é muito antiga visto ter
sido discutida e apreciada por filósofos como Aristóteles e Platão.
Essa palavra foi entendida por Aristóteles e pelos estóicos como
amizade do homem para com outro homem, atribuindo esta amizade
ao vínculo natural, graças ao qual toda a humanidade constitui um
único organismo. Desta colocação deriva-se o que também é natural, a solidariedade recíproca entre os homens e, que necessariamente, um homem não pode ser alheio a outro homem.
Para Platão, a filantropia poderia ser dividida em três aspectos: saudação, ajuda e hospitalidade. No entanto, no contexto atual,
a significação desse termo restringiu-se ao segundo aspecto, ou seja,
ajuda.
Na história européia, a filantropia e a caridade eram predominantemente virtudes privadas. Eram noções perpétuas, imutáveis,
até certo ponto rígidas, pois era mais virtuoso dar do que receber,
visto que o valor da caridade provinha mais dos motivos do próprio
doador do que dos efeitos de sua ação de doar. Já, nos Estados Unidos, o espírito filantrópico desenvolveu-se, mudou, floresceu e se
institucionalizou sendo a preocupação predominantemente com a
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comunidade e o enriquecimento da qualidade de vida da mesma.
No Brasil, não existe uma forte tradição comunitária. Possivelmente, tal fato deva-se historicamente pelo fato de os colonizadores aqui aportarem movidos por interesses individuais, pela ânsia
do lucro, pois o único objetivo era o de enriquecer a metrópole.
Com a complexidade do fenômeno em questão, uma conceituação uniforme é impedida dando então, espaço para diferentes
termos e definições. Várias são as expressões utilizadas, mundialmente, para designar o que comumente se remete ao termo filantropia. Assim, a lei inglesa como é tradicionalista trata este objeto como de “caridades” (charities), remetendo à memória religiosa medieval e enfatizando a questão da doação (de si, para o outro) que, caracteristicamente, idealiza estas relações.
Na literatura anglo-saxã, a filantropia aparece com freqüência
em contraponto moderno e humanista à chamada caridade religiosa
sendo, mecenato, uma outra expressão comum que recorda a Renascença e o respectivo apoio às artes e ciências.
Hoje, a atitude geral de benevolência para com os outros homens é freqüentemente denominada de altruísmo, que significa
amor à humanidade sem distinção de raça ou de nacionalidade.
Conforme DI GIOVANINI (apud ULLMANN, 1993), nenhuma
tarefa histórica é mais importante hoje e desafia mais a humanidade
do que a de criar, no e com o passar das gerações e civilizações,
uma ordem sempre mais humana e condições de vida sempre mais
humanas. Esta é uma tarefa perenemente urgente, dever ineludível,
cuja omissão seria moralmente inescusável.
Mas, segundo LEITE (1998), o conceito de filantropia é amplo,
complexo, e voltado em geral para ações de maior porte e por vezes
de efeitos menos objetivos e menos diretos, destinadas inclusive a
pessoas que desfrutam de satisfatórias condições de vida.
2 - A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A emergência dos movimentos de ajuda mútua em escala
mundial demonstra que as pessoas estão cada vez mais preocupadas
umas com as outras: aqueles que têm mais estão ajudando aqueles
que têm menos.
São grandes as carências existentes nos mais diversos grupos
sociais, visto que a pobreza, a marginalização e a desigualdade social persistem e crescem. Mas, a solução destes problemas compete
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à sociedade como um todo.
As organizações socialmente responsáveis percebem que seus
compromissos vão além dos interesses de sua cadeia produtiva, pois
devem contribuir para o bem-estar, qualidade de vida, preservação
do meio ambiente e desenvolvimento comunitário através de participação mais direta nas ações comunitárias na região onde se encontra presente.
O termo responsabilidade social refere-se aos relacionamentos
que a organização tem além dos seus funcionários, clientes, fornecedores e concorrentes, visto que envolve comunidade, meioambiente e desenvolvimento comunitário em todo o seu contexto
onde se encontra inserido formando uma grande teia.
Segundo ALMEIDA apud MELO NETO (1999), responsabilidade
social é o comprometimento permanente da instituição em adotar
um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus
empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade
como um todo.
Quando se trata de comunidade, refere-se a um conjunto de
famílias e pessoas que compartilham de um espaço de moradia e, às
vezes, até de trabalho, com necessidades e interesses comuns e, portanto, com fatores que favorecem a reunião, a comunicação e as
ações coletivas (MELO NETO, 1999).
O cenário brasileiro, assim como a nível mundial, está contagiado pelo tema da responsabilidade social visto ser um posicionamento socialmente responsável, assim como é um diferencial competitivo que, estrategicamente, traz bons resultados, propiciando
uma relação de ganhos para todas as partes envolvidas, ou sejam,
funcionários, gestores, fornecedores e comunidade.
Mas, o conceito de responsabilidade social das organizações
para com a comunidade e a sociedade é muito amplo, pois trata da
relação ética, da relação socialmente responsável da empresa em todas as suas políticas, em todas as suas práticas, em todas as suas relações. Assim, a responsabilidade social é uma forma, uma filosofia
de gestão das organizações, devendo ser vista como ações de livre e
espontânea vontade, calcada na ética, nos princípios e nos valores.
A questão da responsabilidade social deve ser tratada como
um compromisso das organizações com relação à sociedade e à humanidade; pois é uma forma de prestação de contas, visto que seu
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desempenho depende da utilização de recursos de propriedade da
humanidade, pois conforme MELO NETO (1999), se a instituição obtém recursos da sociedade, é seu dever restituí-los, não apenas sob a
forma de produtos e serviços comercializados, mas, principalmente,
através de ações sociais voltadas para a solução dos problemas sociais que afligem esta mesma sociedade.
Dentro de um novo mundo que deve ser construído, torna-se
indispensável uma visão global da responsabilidade social, pois se a
organização tem algum grau de influência em algum espaço, até aí
vai a sua responsabilidade social.
Assim, conforme D’AMBRÓSIO apud MELO NETO (1999), a
responsabilidade social de uma organização consiste na sua decisão
de participar mais diretamente nas ações comunitárias na região em
que está presente e minorar os possíveis danos ambientais decorrente do tipo de atividade que exerce.
Para fortalecer a dimensão social das organizações existem
alguns vetores de responsabilidade social que auxiliam no direcionamento do processo de gestão que, segundo MELO NETO (1999),
são:








Apoio ao desenvolvimento da comunidade onde atua;
Preservação do meio ambiente;
Investimento no bem-estar dos funcionários e seus dependentes e num ambiente de trabalho agradável;
Comunicações transparentes;
Retorno aos acionistas;
Sinergia com os parceiros;
Satisfação dos clientes.

ARGYRIS (1968) reconhece que o meio social exerce um
enorme poder sobre o ser humano, pois gerencia os seus desejos,
aspirações e necessidades, fornecendo subsídios para a interpretação
da realidade, o que determina a sua relação consigo mesmo assim
como com os demais.
Logo, podemos observar o quanto as organizações e a sua cultura exercem um papel importante sobre os indivíduos e a comunidade onde elas encontram-se inseridas dirigindo muitas vezes a
conduta, os pensamentos, os sentimentos e amenizando as necessidades deles.
O exercício da responsabilidade social deve ser externo, bem
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como também interno. Como responsabilidade social externa corresponde ao desenvolvimento de ações sociais que beneficiem a
comunidade. Já a responsabilidade social interna é voltada para o
público interno. Para uma melhor visualização, MELO NETO (1999)
apresenta um quadro com as principais diferenças entre ambos os
conceitos de responsabilidade social.
Responsabilidade Social
Interna
Foco

Público Interno
(Empregados e seus dependentes)
Áreas de Atua- Educação
ção
Salários e Benefícios
Assistência Médica, Social e Odontológica
Instrumentos
Programas de RH
Planos de Previdência
Complementar

Responsabilidade Social
Externa
Comunidade

Educação
Saúde
Assistência Social
Ecologia
Doações
Programas de Voluntariado
Parcerias
Programas e Projetos
Sociais

Quadro 1: RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA E EXTERNA
FONTE: MELO NETO, 1999

Atenta à realidade mutante assim como aos avanços nas diferentes áreas do saber, as organizações têm a responsabilidade intransferível de participar ativamente do processo de construção de
formas mais democráticas de convívio humano, na perspectiva de
uma sociedade mais centrada na pessoa humana assim como seus
valores fundamentais.
3 - O SURGIMENTO DO TERCEIRO SETOR

A relevância, a gravidade e a complexidade dos problemas
sociais estão provocando uma verdadeira revolução que exigem soluções rápidas, precisas e também viáveis, com o envolvimento da
comunidade e a participação do governo e do setor privado.
Estamos presenciando uma profunda e ampla reorganização
política, econômica, social e ideológica. A realidade socialmente
dada necessita de ser elaborada, e desenvolvida num horizonte de
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maior universalidade. Neste esforço de reorganização da vida social, velhas instituições e antigos conceitos são redefinidos, de acordo
com essa lógica e com esses interesses, novos conceitos e noções
são introduzidos.
Inúmeros são os trabalhos de todos os matizes que buscam dar
conta desta mudança apreendendo o intrincado caminho contraditório das transformações que vêm ocorrendo no mundo e sobretudo o
impacto sobre nossa realidade, enriquecendo e complexando a dinâmica social.
Assim, diante da necessidade de transformação da realidade
social, presente no contexto atual, enfatiza-se o caráter autônomo e
inédito que está mudando a sociedade e, que possui o grande mérito
de romper a dicotomia entre o público e o privado, e que passa a ser
denominado Terceiro Setor.
Conforme coloca IOSCHPE et al (1997), o Terceiro Setor descreve um espaço de participação e experimentação de novos modos
de pensar e agir sobre a realidade social. Salienta ainda a autora,
que este campo engloba as múltiplas experiências de trabalho voluntário, através das quais cidadãos exprimem sua solidariedade
através de tempo, trabalho e talento a causas sociais.
No entanto, o conhecido Terceiro Setor, nada mais é do que
grupo de pessoas – pensadores e articuladores – que vindos da sociedade civil, e com o apoio do empresariado, dito “Segundo Setor”
executam ações de interesse público, e que apesar de não fazerem
parte dos governos, chamado “Primeiro Setor” geram o que está
sendo conhecido como uma esfera pública não-estatal, e de iniciativas privadas de sentido público.
Por sociedade civil entendemos um conjunto social de indivíduos, instituições e organizações que não fazem parte do aparato
governamental. BOBBIO (1992), define a sociedade civil como uma
esfera de relações entre indivíduos, grupos e organizações que se
desenvolvem fora das relações de poder, que caracteriza as organizações governamentais.
O denominado Terceiro Setor se encontra dentro da sociedade
civil e é conhecido de várias maneiras: setor não lucrativo, organizações não governamentais (ONGs), setor voluntário, setor solidário, setor filantrópico ou ainda, de organizações da sociedade civil
cujo principal fim é oferecer e produzir bens e serviços à comunidade sem visar lucros, ou seja, prestar serviços às causas e necessida84
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des da comunidade a fim de promover o bem-estar comunitário.
Apesar da variedade de denominações, o que se compreende
por terceiro setor da sociedade está muito relacionado com o trabalho comunitário, à prática da solidariedade, à cultura da filantropia.
Segundo RODRIGUES (1998) até meados dos anos 90 "as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos tiveram quase sempre papel marginal, vistas ou como forma de assistencialismo e caridade, associada sobretudo à religião, ou como forma de movimento político, associada a ONGs, ou, ainda, de defesa dos interesses
corporativos, relacionada a sindicatos e associações". Entretanto, a
evolução descrita não acontece de forma simultânea em todas as regiões do país. Ainda que nos últimos anos seja também cenário da
importância adquirida pelo Terceiro Setor e do surgimento de um
razoável contingente de ONGs laicas, transformadoras e dedicadas à
organização autônoma dos indivíduos, são fortes as influências das
perspectivas assistencialistas e caritativas associadas a práticas religiosas.
Cabe ressaltar, que com a intensidade da necessidade da ação
social e a variedade de tipos de instituições existentes configuram
um fenômeno inovador e significativo, não podendo mais ser negligenciado pelos estudiosos das teorias administrativas.
Como salienta MELO NETO (1999), as principais características do Terceiro Setor são a natureza específica de suas ações, de caráter filantrópico e de investimentos em programas e projetos sociais, e o alto grau de diversidade das entidades do qual elas fazem
parte.
4 - A TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL E O TERCEIRO SETOR

Para MOSCOVICI (1961), as representações sociais organizamse como um saber do real que se estrutura nas relações do homem
com este mesmo real, extrapolando categorias puramente lógicas.
JODELET (1989) afirma que as representações enquanto formas de
conhecimentos são estruturas cognitivo-afetivas que precisam ser
entendidas a partir do contexto que as engendram e a partir de sua
funcionalidade nas interações sociais do cotidiano.
O fenômeno Terceiro Setor assim como as formas que assumem na produção do contexto sócio-histórico são os eixos de reflexão e os objetos de estudos da investigação da identificação das representações sociais relacionadas à questão da filantropia.
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O referencial teórico metodológico que norteia o estudo insere-se no campo conceitual da representação social, desenvolvido por
MOSCOVICI (1961), quando reformula a questão das representações
coletivas trabalhadas por DURKHEIM (1991), para o qual as representações sociais organizam-se como um saber do real que se estruturam nas relações do homem com este mesmo real, extrapolando
categorias puramente lógicas. Entende-se que as representações sociais são fenômenos complexos cujos conteúdos devem ser cuidadosamente destrinchados de forma a consolidar-se como sistema de
pensamento que sustentam práticas sociais (JODELET, 1984).
A Psicologia Social, segundo SPINK (1993), traz para si o conceito de representação social, mediante publicação da pesquisa de
MOSCOVICI (1961) sobre a “Representação Social da Psicanálise,
sua Imagem e seu Público”, buscando o entendimento das marcas
sociais do cognitivo assim como as condições cognitivas do funcionamento ideológico.
Diante da complexidade deste fenômeno, e da compreensão
do homem indivíduo e do homem social, passamos a entender a relação indivíduo/sociedade, como diz JODELET (1984):
...não basta apenas enfocar o fenômeno no nível intra-individual
(como o sujeito processa a informação) ou social (as ideologias,
mitos e crenças que circulam em uma determinada sociedade). É
necessário entender, sempre, como o pensamento individual se enraíza no social (remetendo, portanto, às condições de sua produção)
e como um e outro se modificam mutuamente. (SPRINK, 1993)

No pensamento de GUARESCHI E JOVCHELOVITCH (1995), as
representações sociais são uma estratégia desenvolvida por atores
sociais para enfrentar a diversidade e a mobilidade em um mundo
que, embora pertença a todos, transcende cada um individualmente.
Ainda, segunda a autora, elas são um espaço potencial de fabricação
comum, em que cada sujeito vai além de sua própria individualidade para entrar em um domínio diferente, ainda que fundamentalmente relacionado: o domínio da vida em comum, o espaço público.
Para DURKHEIM (1991) os conhecimentos e pensamentos sociais são exteriores ao indivíduo; têm o poder coercitivo e imperativo que os leva a pensar e a sentir de acordo com o que está determinado por esta sociedade.
DURKHEIM não conseguiu resolver a questão introduzida pela
conceptualização dual de representação, e da internalidade das re86
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presentações individuais, versus, a externalidade das representações
coletivas, por não ter articulado os dois lados do processo de socialização e por não ter considerado a produção do social a partir da interação e enquanto processo, tendo-se debruçado sobre o produto.
Nesta lacuna teórica abre-se, para MOSCOVICI, um campo de
pesquisa propício à construção da teoria das Representações Sociais, que não mais se encontra no terreno da sociologia, mas na interseção indivisível do indivíduo e do social, área denominada para ele
de psicossociologia.
O conceito de Representação Social elaborado por MOSCOVICI, pretende ultrapassar a dicotomia indivíduo e sociedade, visto ser
considerada estrutura psicológica relativamente autônoma, e simultaneamente pertencer a uma sociedade. Este conceito instaura a homogeneidade entre o sujeito e o objeto, e não a ruptura entre o indivíduo e o social (MOSCOVICI, 1961).
A definição e delimitação do conceito de representação social,
não são unânimes, segundo MOSCOVICI, o objeto das representações
sociais engloba todas as representações, seja qual for a sua origem,
enquanto outros autores defendem que nem todas as representações
pertencem ao social (BRANDIEN apud SÁ 1993), ou que alguns produtos representados não são nada mais que fruto de automatismos
comportamentais (SÁ, 1993).
Para ABRIC (1994) a representação social é uma forma de visão global e unitária de um objeto assim como de um sujeito. Ela
reestrutura a realidade para permitir uma integração não das características objetivas do objeto, mas sim das experiências anteriores do
sujeito e do seu sistema de atitudes e de normas.
Segundo MOREIRA E OLIVEIRA (1998), dentro deste campo de
estudo, a representação social "funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu
meio físico e social, ela vai determinar seus comportamentos e suas
práticas. A representação é um guia para a ação; ela orienta as ações
e as relações sociais. Ela é um sistema de pré-decodificação da realidade porque ela determina um conjunto de antecipações e expectativas".
Para melhor compreensão e análise dos processos de geração
das representações sociais; torna-se necessária a compreensão dos
conceitos de objetivação e ancoragem que se elaboram em nível da
memória.
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Processo de objetivação - estabelece o concreto naquilo que é
abstrato (DOISE, 1992); é um processo pelo qual noções, idéias e
imagens desconhecidas, são transformadas em forças concretas que
constituem a realidade. Como cita GUARESCHI (1997), tornar concreta, como que visível, uma realidade que procura nos escapar das
mãos.
Processo de ancoragem - segundo DOISE (1992/1993), a ancoragem das representações sociais é procurar sentido para o conjunto de noções que constituem o conteúdo representacional, sentido que deverá ser procurado no exterior dos conteúdos representacionais. A ancoragem visa tornar familiar o não familiar; é um processo de classificação onde se dá nome às coisas. Ao se denominar
o estranho, torna-se comparável, adquirindo o estranho, características da categoria existente que mais se ajusta, tornando o estranho
familiar em função da memória.
MOSCOVICI (1984) diz que desta soma de experiências e de
memórias comuns se extraem as imagens, a linguagem e os gestos
necessários para superar o não familiar como a citação seguinte.
A ancoragem a mantém em movimento; sendo que ela é dirigida
para dentro; ela está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e
acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A objetivação, sendo mais ou menos direcionada
para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e
reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a
partir do que já é conhecido. MOSCOVICI (1984)

Segundo ABRIC (1994), a representação social tem quatro funções básicas: do saber, identitária, de orientação e função justificadora.
A função do saber permite que os atores sociais adquiram conhecimentos e os integrem em um quadro assimilável e compreensível a si próprios, em coerência com seu funcionamento cognitivo
assim como os valores aos quais eles aderem. Definem o quadro de
referência comum que permite a comunicação social, as trocas sociais, a transmissão e a difusão deste saber ingênuo.
A função identitária assegura a estas situar os indivíduos aos
grupos dentro do campo social, permitindo a elaboração de uma
identidade social e pessoal, compatível com o sistema de normas e
de valores sociais e historicamente determinados. A referência às
representações que definem a identidade de um grupo, tem um pa88
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pel importante no controle social exercido pela coletividade sobre
cada um de seus membros.
A função de orientação intervém diretamente na definição da
finalidade da situação, determinando à priori, o tipo de relações pertinentes ao sujeito, e também, eventualmente, dentro das situações
de resolução de tarefas, e intervém na definição do tipo de estratégia
cognitiva que será adotada. A representação produz também um sistema de antecipações e expectativas, sendo então uma ação sobre a
realidade: seleção e filtragem de informações, interpretações que visam uma melhor adequação desta realidade à representação. Enquanto representação social, ou seja, refletindo a natureza das regras
e dos elos sociais, a representação é prescritiva de comportamentos
ou de práticas obrigatórias. Ela define o que é lícito, tolerável ou
inaceitável em um dado contexto social.
A função justificadora intervém na avaliação da ação, permitindo aos atores explicar e justificar suas condutas em uma situação
ou face de seus parceiros. A representação tem por função preservar
e justificar a diferenciação social, ela pode estereotipar as relações
entre os grupos, contribuir para a discriminação ou para a manutenção da distância social entre eles.
Com o desenvolvimento do conceito de Representação Social
de MOSCOVICI (1961), em 1976, surge a Teoria do Núcleo Central
das Representações Sociais como foi que proposto por ABRIC
(1994), sob a forma de uma hipótese a respeito da organização interna das representações sociais formulada da seguinte forma:
A organização de uma representação apresenta uma característica
particular: não apenas os elementos de uma representação são hierarquizados, mas além disso toda a representação é organizada em
torno de um núcleo central, constituído de um ou de alguns elementos, que dão à representação os seus significados. (ABRIC, 1994)

Ainda, segundo ABRIC (1994), o núcleo central é um subconjunto da representação, composto de um ou mais elementos cuja ausência desestruturaria a representação ou lhe daria uma significação
completamente diferente.
Diante do exposto acima, concordamos com VALA (1993),
quando nos mostra a pertinência e a validade da caracterização dos
estudos das representações sociais, citando problemas salientes como a filantropia, que podemos também considerar pertinente e válido o estudo das representações sociais do “problema saliente”
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quando se atribui a necessidade de resposta à sociedade onde a organização se encontra.
Ainda segundo VALA (1993), quando apresenta esta longa e
incompleta lista de domínios, objetos ou problemas, para a compreensão dos quais o conceito de representação foi julgado útil, e visase mostrar como se está na presença de um campo de investigação
vivo e orientado para a interrogação das interrogações do nosso
tempo.
Finalmente é possível afirmar, de acordo com MOSCOVICI
(1961), quando ele diz que a representação social é a organização de
imagens e linguagens pela qual ela realça e simboliza os atos e situações que nos são ou se nos tornam comuns; que a apreensão da representação, neste estudo a filantropia e, mais precisamente, a responsabilidade social, se dará de modo passivo com a apreensão, a título de reflexo, na consciência individual ou coletiva, de um objeto
ou de idéias que lhe são exteriores. De um modo ativo a apreensão
da representação, a organização de imagens e linguagens, ocorrerá
pelo modelar do que é dado do exterior, à medida que os indivíduos
e os grupos se relacionam com o objeto, os atos e situações que
constituem a interação social.
5 - CONCLUSÃO

A representação social tanto fala como mostra; tanto comunica como exprime, e é determinante dos comportamentos, pois define ao mesmo tempo a natureza dos estímulos que nos cercam e nos
provocam, bem como o significado das respostas. A apreensão da
representação social da filantropia tem a função de elaborar os
comportamentos e a comunicação entre os indivíduos a respeito do
próprio objeto, a filantropia.
Precisamos de uma nova forma de pensar os nossos problemas assim como o nosso futuro. Se as contradições e surpresas do
paradoxo vão fazer parte desse futuro, não devemos ficar desanimados. A aceitação do paradoxo como um traço de nossa vida será o
primeiro passo para conviver com ele e controlá-lo (HANDY, 1995).
Um paradoxo interessante está acontecendo na sociedade de
forma global, pois quanto mais a sociedade como um todo se organiza globalmente, setores dentro dessa mesma sociedade se voltam
para a profissionalização de estruturas para atender ao indivíduo.
Eis o que se denomina de Terceiro Setor.
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Quanto mais turbulenta a época, mais complexos são o mundo
e seus paradoxos. A Teoria da Complexidade tem sido associada à
“Teoria do Caos”. A Turbulência, segundo esta teoria, é um prelúdio necessário à criatividade, a criatividade e a alguma ordem
(HANDY, 1995).
Então, para inseri-la num clima humanista, segundo CRIPPA
(1980), não é suficiente instituir cursos sobre os problemas do homem, mas sim, a vinculação deles à vida e ao homem; isto deve darse também no nível do ser, capaz de permitir a intercomunicação da
realidade e dos valores em todos os canais do conhecimento.
A mudança das estruturas de nossas instituições e a mudança
do significado dos negócios ajudarão a abrir um caminho através de
alguns paradoxos, mas poderemos achar significado e valor em nossas vidas vivendo-as. Uma época de caos é uma época rica em oportunidades (HANDY, 1995).
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AS ABSTRAÇÕES DO MARKETING
Alexandre do Espírito Santo

RESUMO
Autores americanos inventaram uma tal de “ciência de marketing” que tem muito pouco de ciência. Os poucos modelos matemáticos não são muito mais que teorias estatísticas aplicáveis em muitas outras disciplinas. É principalmente uma arte – de vender – e
pode ser tão abstrata quanto muitas outras focadas em esclarecer e
convencer.
Palavras-chave: Marketing, ciência de marketing, vendas.
ABSTRACT
American authors created a so-called “marketing science”
which has little to do with science. The few mathematical models
are little more than statistical theories that may be applicable to
many other subjects. It is mainly an art – the art of selling – and
may be so abstract as many others which have its focus on explaining and persuading.
Key words: Marketing, marketing science, selling.
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AS ABSTRAÇÕES DO MARKETING
Alexandre do Espírito Santo

Autores americanos inventaram uma tal de “ciência de marketing” que tem muito pouco de ciência. Não muito mais que enfermagem e serviço social. Os poucos modelos matemáticos não são
muito mais que teorias estatísticas aplicáveis em muitas outras disciplinas. É principalmente uma arte – a de vender – e pode ser tão
abstrata quanto muitas outras focadas em esclarecer e convencer.
Para verificar esta proposição, foram examinadas as essências
de conteúdo de Customer-Centered Growth, um livro publicado em
1996 por Richard Whiteley e Diane Hessan, executivos da The Forum Corporation, uma empresa de consultoria internacional. O próprio subtítulo já é uma abstração: cinco provadas estratégias para
construir vantagem competitiva pois, é da natureza da estratégia ser
temporal e circunstancial, além de limitada a um método. Dificilmente estratégias são utilmente aplicadas em outros lugares, no futuro, e por estrategistas diferentes, mesmo que seja usando o mesmo
método. Elas não se ensinam, estudam-se em cada situação.
Além das receitas comuns com claros apelos ao déjà vu –
identifique clientes alvos; o que o cliente valoriza; o que se quer
aprender; estratégias para coleta de dados, etc. – o livro derrama
abstrações pelo ladrão. Sua parte mais importante, Os Sete Pilares,
é um exercício de idéias um tanto gastas, visando a envolver o cliente na medula decisória da empresa: uma impraticabilidade entre
nós. No máximo, tais pilares poderiam ser úteis como experimento
nas gigantescas multinacionais, que podem gastar em testes de raciocínios apenas plausíveis. Têm fundos especiais para isso.
As receitas abundam com exemplos de aplicação das abstrações em grandes empresas como Saturn – uma divisão da GM – e
AlliedSignal. Ninguém realmente sabe do “day after” desses e de
outros experimentos, citados no livro. Porém, todas as idéias fazem
sentido, quando se entra no mundo de suas abstrações lógicas. Nessa arena, a idéia mais original, até onde se pode discernir, é a da
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“Liderança de Contato”. Nela, os autores discutem como é possível
desenvolver tal liderança e apontam Larry Bossidy, executivo da AlliedSignal, como protótipo. Dizem que ele: a) conecta; b) cria significados; c) mobiliza e d) inspira.
Mesmo que tais ações de líderes de contato fossem verdadeiras e efetivas nas situações descritas, são atributos mirage para outros executivos em outras situações, especialmente em países em
desenvolvimento. Métodos e procedimentos limitados a personalidades especiais são quase um espiritualismo: edificam a alma dos
que ficam sabendo deles, mas não fazem avançar a empresa. Nada
têm de prático. Entretanto, entre nós, são flamejantes buchas de canhão para a verve incandescente dos lairs, dos marins e de seus acólitos na arte de motivar.
Por que abstrações não são transferíveis, apesar de duas décadas de discursos motivacionais dos eminentes gurus, nossas empresas continuam praticando marketing intuitivo, bem concreto, embutido numa burocracia que se estreita cada vez mais em benefício delas, não de clientes, manipulados à guisa de marketing de serviços.
Nos bancos, por exemplo, não existe uma busca de conexão com
clientes – jamais ouvidos – e seus líderes não são muito mais que
gerentes de burocracia eletrônica.
O fato é que as empresas apenas sobreviventes não podem
testar abstrações, por mais lógicas que sejam. Sabidamente, executivos têm medo de qualquer iniciativa que não nasça de suas próprias experiências localistas, que nada têm de abstratas. Por outro
lado, palestras motivadoras respingando otimismo não aumentam
produtividade do funcionário que não está querendo empregar mais
energia e esforço no que faz. Todavia, ferve a atenção enquanto a
panela ferve. Mas, a cozinha deve ser outra e a receita tem que ser
da própria cozinheira.
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A PRODUTIVIDADE DE FATORES DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA DA MICRORREGIÃO DE CORNÉLIO PROCÓPIO – UM ESTUDO ECONOMÉTRICO

Carlos Alberto Gonçalves da Silva

RESUMO
Ajustou-se uma função de produção aos dados dos censos
agropecuários (1985 e 1996) por meio de procedimentos de regressão múltipla. Analisaram-se elasticidades parciais de produção e retornos à escala dos principais fatores produtivos empregados na
agricultura da microrregião de Cornélio Procópio, Estado do Paraná. Empregou-se um modelo Cobb-Douglas generalizado e observou-se que aqueles parâmetros estruturais de produção agrícola variam significativamente com a relação capital e trabalho.
Palavras-chave: Produtividade agrícola, crescimento agrícola, modelo Cobb-Douglas.
ABSTRACT
A production function was adjusted to the data of the agricultural censuses (1985 and 1996) using multiple regression procedures. Analyses were made of partial production elasticity and returns to scale of the main productive factors used in the agriculture
of Cornélio Procópio micro-region, in Paraná. By using a CobbDouglas production function generalized model it was observed that
the structural guidelines of the agricultural production vary significantly in relation to capital and work.
Key words: Agricultural productivity, agriculture growth, CobbDouglas production function model.
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A PRODUTIVIDADE DE FATORES DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA DA MICRORREGIÃO DE CORNÉLIO PROCÓPIO – UM ESTUDO ECONOMÉTRICO

Carlos Alberto Gonçalves da Silva

INTRODUÇÃO

O desempenho do setor agrícola é de fundamental importância para os países em desenvolvimento. Neles, geralmente, é responsável por uma grande parcela no Produto Nacional Bruto e por
empregos.
Sem o crescimento da agricultura, pode tornar-se difícil o
processo de desenvolvimento econômico. O setor agrícola desempenha os principais papéis fundamentais, dentre eles pode-se mencionar: expandir a oferta de alimentos, produzir bens exportáveis,
com o objetivo de captar divisas, com os quais são pagas as importações de bens de capitais necessários ao crescimento econômico e
demandar os bens produzidos pelo setor industrial, que contribui para a modificação da composição da demanda agregada.
Segundo a lei de Engel, a demanda de bens alimentícios é, geralmente, renda-inelástica, ao passo que a demanda de bens industriais é, em geral, renda-elástica, em que a elevação da renda agrícola contribui para o crescimento da demanda de bens produzidos pelo
setor industrial da economia.
O crescimento do produto agrícola de uma economia decorre
de uma combinação de fatores, dentre os quais se destacam a melhoria da produtividade por hectare, a expansão da área cultivada e
o fluxo de capital empregado.
ÁREA DE ESTUDO

O estudo desenvolveu-se na microrregião de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, abrangendo 14 municípios: Abatiá, Andirá,
Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Ribeirão do Pinhal,
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Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso e Sertaneja.
Segundo dados apresentados nos Censos Agropecuários, observou-se que no período 1985/1996, o ritmo de crescimento da área
cultivada nessas localidades foi inexpressivo, ou seja, apresentou
taxa de crescimento decrescente, enquanto o pessoal ocupado no setor agrícola também registrou taxa anual negativa.
Itambaracá, Sertaneja, Santa Mariana, Nova América da Colina, Andirá, Nova Fátima e Cornélio Procópio foram os municípios
que apresentaram melhor desempenho de ganhos de produtividade,
bem como uma alta relação capital/trabalho em todo o período analisado.
METODOLOGIA
DADOS

As informações disponíveis foram obtidas dos censos agropecuários do FIBGE para os anos 1985 e 1996 em nível de municípios
e se resumem em valor da produção, pessoal ocupado no setor agrícola, valor do fluxo de capital e área agropecuária. Os valores correntes foram corrigidos, empregando-se índices gerais de preços,
disponibilidade interna, publicados pela Revista Conjuntura Econômica – FGV, para os valores reais de 1996.
MODELO ECONOMÉTRICO

O objetivo do artigo é definir e especificar um modelo econométrico para se obter estimadores dos parâmetros de uma função
de produção ao setor agrícola da microrregião de Cornélio Procópio
e, a partir destes, calcular elasticidades entre fatores básicos de produção.
Assim sendo, o modelo utilizado basear-se-á em uma função
de produção do tipo Cobb Douglas generalizada, cuja expressão é:
Y  AT 1 K  2 L3 u

(1)

sendo:
Y = valor da produção do setor agrícola, medido em milhares
de reais de 1996
T = quantidade de terra (em hectares)
K = valor do fluxo de capital empregado, medido em milhares
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de reais de 1996
L = pessoal ocupado no setor agrícola
u = erro estocástico
A expressão (1) pode ser reescrita na forma linear, da seguinte
maneira:

ln Y  ln A  1 ln T   2 ln K  3 ln L  u

(2)

Portanto, esta expressão pode ser estimada pelo método de
mínimos quadrados ordinários (MQO).
RESULTADOS E CONCLUSÕES

O ajustamento do modelo econométrico utilizado apresentou
um desempenho significante, conforme pode ser visto no quadro I,
com uma estatística F aceita até o elevado nível de significância de
5%; enquanto o coeficiente de correlação R está indicando que as
variáveis endógenas chegaram a explicar 71% da variável independente.
Observa-se que a elasticidade parcial de produção do fator terra é negativa (0,124), isso pode ser explicado por relação capital/trabalho muito baixa.
Os resultados evidenciam a existência de quantidade acentuada de capital e uma reduzida quantidade de mão-de-obra, bem como
a utilização de terra em proporção pequena. Verificou-se também a
concentração do uso do fator capital em alguns municípios, como
Cornélio Procópio, Ribeirão do Pinhal, Sertaneja, Congonhinhas e
Nova Fátima.
Entretanto, o estudo mostra que poderia ser mais vantajosa
para o crescimento da produção agrícola, uma política de redistribuição de terras, principalmente nos municípios de Nova Fátima,
Congonhinhas, Santo Antônio do Paraíso e Sertaneja, uma vez que
neles existem quantidades razoáveis de terras.
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Quadro I - Microrregião Cornélio Procópio - Estado do Paraná

100
4,549

Intercepto

t estatístico entre parênteses

Y

Variável dependente
(Valor da produção)
K

T

0,239 0,588 -0,124
(1,186) (2,184) (-0,355)

L

Variáveis independentes
R

F

0,703 0,71 9,03

Retorno
à escala

Estimativas dos coeficientes de regressão múltipla: Pessoal ocupado, capital e terra

2,10

DW

FAFICOP CIENTÍFICA – CIÊNCIAS EMPRESARIAIS – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

FAFICOP CIENTÍFICA – CIÊNCIAS EMPRESARIAIS – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

REFERÊNCIAS
SILVA, C. A. G. Uma Análise Econométrica da Distribuição Fundiária e
Densidade do Emprego no Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 17, 1995, Espírito Santo. Anais... Escola de Séries Temporais e Econometria. Espírito Santo:
[s.n.], 1995.
BRANDÃO, D. E. Política Agrícola e Agricultura de Baixa Renda. Revista Brasileira de Economia Rural, Brasília, v. 16, n. 3, p. 61-95, jul./set.
1978.
BOURBONNAIS, R. Économétrie. 4. ed. Paris: Dunod, 2001.
FIBGE. Censos Agropecuários 1985. Rio de Janeiro, 1986.
FIBGE. Censos Agropecuários 1996. Rio de Janeiro, 1996.

101

FAFICOP CIENTÍFICA – CIÊNCIAS EMPRESARIAIS – N. 2 – NOVEMBRO DE 2002

NATUREZA JURÍDICA DO “MONTE DE PREVIDÊNCIA”
Ernesto Tzirulnik

RESUMO
Partindo do princípio de que o direito contemporâneo se define por um permanente conflito de vontades, fica difícil imaginar
uma relação jurídica não conflituosa, mas de cooperação. Perigos de
toda sorte rondam o homem que vive em uma sociedade globalizada
que se transformou em risco permanente. Daí a importância dos
contratos de seguro - convenções diferenciadas, que nascem de várias contratações assemelhadas - como forma de prevenção de tais
ameaças, nos quais se encontram características que dão ênfase ao
princípio da solidariedade. Por via da contribuição dos segurados,
esses pactos têm como principal objetivo a formação de um monte
previdenciário - ou seja, uma poupança coletiva – garantindo o pagamento prefixado das indenizações resultantes dos sinistros assegurados. Felizmente, o espírito que direciona essa relação jurídica
aos poucos vai se aproximando da idéia de justiça coexistencial, em
busca de um solidarismo social cada vez mais necessário, há muito
defendido por Louveau, Betti, Gasset, Carvalho Fernandes e, principalmente, Cossio.
Palavras-chave: Contrato de seguro, direito subjetivo, tutela preventiva, monte previdenciário, poupança coletiva.
ABSTRACT
Assuming the concept that contemporary Law practices are a
permanent conflict of wills, it is difficult to imagine a legal relationship that is not conflicting but of cooperation. All sort of perils surrounds a man that lives in a global society transformed itself in a
permanent risk. Therefore the importance of the insurance contracts
as somewhat different conventions deriving from several similar
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contracts preventing from menaces in which one can find more and
more characteristics which emphasize the principle of solidarity.
Using the contribution of the insured those contracts have as the
main objective the formation of a reserve amount (collective savings) which can guarantee the payment of a stated indemnity resulting from covered damage. Fortunately, the idea directing that legal
relationship is slowly getting closer to the idea of a coexistent justice seeking a social solidarism more and more necessary and long
defended by Louveau, Betti, Gasset, Carvalho Fernandes and, specially, Cossio.
Key words: Insurance contract, subjective rights, preventive tutelage, provision amount, collective savings.
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NATUREZA JURÍDICA DO “MONTE DE PREVIDÊNCIA”
Ernesto Tzirulnik

1) Para tratar da natureza jurídica dos “fundos de previdência”
é indispensável ter presente alguns princípios que presidem os sistemas jurídicos modernos, avaliando o grau de correspondência entre eles e as novas estruturas da sociedade contemporânea; entre as
linhas fundamentais do nosso ordenamento jurídico e as novas exigências, determinadas pelas modernas sociedades de consumo.
A análise, por via desta metodologia, impõe-se ainda mais
quando se pretenda compreendê-los em sua perspectiva processual.
Sabe-se que os ordenamentos jurídicos modernos assentam-se
basicamente na idéia de direito como um poder de vontade, ou como uma faculdade que a lei nos confere de realizar aqueles interesses que o sistema atribui-nos como um direito.
O Direito moderno define-se como um “conflito de vontades”.
2) Seja qual for o conceito de Direito de nossa preferência e, a
partir dele, o de ordenamento jurídico, como sistema instituído pelo
Estado, é necessário concebê-lo como a expressão de um direito
subjetivo , um direito atribuído ao sujeito individual, seja como proteção contra as tiranias do Poder, seja como tutela contra as resistências porventura opostas a seu reconhecimento por aqueles a
quem a lei imponha o dever de satisfazê-lo.
Qualquer que seja a compreensão que possamos ter do direito
subjetivo, é certo que esta categoria implica a idéia de submissão da
vontade humana à vontade de outrem. Porém, fundamentalmente,
submissão a uma vontade individual. O individualismo penetra tão
profundamente nosso pensamento que se torna penoso imaginar
uma relação jurídica de cooperação, não de conflito.
Para que se tenha uma visão aproximada da potência do paradigma individualista, basta pensar no conceito de lide como um
conflito de interesses.
Esta é a marca da ideologia moderna, impressa em seus sistemas jurídicos. A Idade Moderna, ao destruir a comunidade medie104
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val, criou uma nova categoria política, na figura do indivíduo como
uma entidade jurídica abstrata, supostamente existente antes da respectiva comunidade social, pelos indivíduos constituída por um
contrato, que Feurbach dizia ser um “contrato bilateral de sujeição”,
por via do qual os indivíduos teriam livremente renunciado à sua liberdade para formar o Estado. Porém, acima de tudo, um negócio
jurídico bilateral (!), concluído pelo indivíduo, que Rousseau concebia como “um todo perfeito isolado”.
Essa curiosíssima construção política eliminou a própria idéia
de comunidade social, pré-estatal, em cuja tradição esses indivíduos
- produtos de uma abstração lógica - teriam nascido e se formado
como seres humanos.
Não seria exagero dizer que nossa concepção de Direito, como direito subjetivo, realiza o enunciado de Hobbes, uma sociedade
humana formada por “indivíduos isolados” em permanente “luta de
todos contra todos.” A supressão dos chamados “corpos intermediários”, determinada pelas filosofias políticas do século XXIII, fez-se
pelo mesmo princípio. Não deveria haver representantes entre o Estado e esses “indivíduos isolados”. Nenhuma instituição que pudesse intermediar o diálogo político.
3) Sobre a base de uma sociedade pulverizada, o Iluminismo
dos séculos XVI, XVII estabeleceu um modelo de tutela jurídica
processual, sustentado por dois novos princípios: a) o Direito, como
uma entidade lógica abstrata, portanto aistórica, deveria ser formado
por conceitos permanentes, eternos como as verdades matemáticas
e, b) como pressuposto complementar a esse princípio, a atribuição
aos juízes da missão exclusiva de esclarecer a “vontade do legislador”, posto que a lei deveria ser produzida exclusivamente pela providência de um iluminado Poder Legislativo.
É a doutrina da divisão de poderes do Estado que, levada às
últimas conseqüências, como nós o fazemos, transforma o juiz naquele “ser inanimado”, como dizia Montesquieu, incumbido de verbalizar as palavras da lei. Espécie de oráculo do legislador. “Poder
nulo” como qualificava o teórico moderno da Democracia.
4) Os reflexos desses princípios fizeram-se sentir no Direito
Processual Civil por meio de uma conseqüência inevitável, limitadora da função jurisdicional, qual seja a eliminação da tutela preventiva, sob o pressuposto de que, ao “juiz subordinado” – como di105
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ziam os filósofos – haveria de caber exclusivamente a missão de revelar a “vontade do legislador”, ficando-lhe, conseqüentemente, vedado o acesso aos juízos de verossimilhança ou de simples probabilidade.
Sempre que o magistrado provesse baseado em juízo de “probabilidade”, sua decisão seria, no máximo, reveladora da “provável”
vontade da lei. Seria, como dissera Hobbes, a “lei do juiz”, não a lei
criada pelo legislador e, nestas condições, segundo eles, por definição injusta.
5) Explica-se, a partir desta vertente ideológica, o fato de os
Códigos europeus do século XIX não contemplarem formas de tutela preventiva. Debalde buscaremos nos Códigos napoleônicos algum instrumento deste gênero.
Basta recordar o conceito de ação, dado por Savigny, como a
“relação que nasce da violação do direito”, para compreender a extraordinária redução do campo da juridicidade. Eis a razão pela qual
distinguiam os juristas a propriedade do “direito de propriedade”.
Este, o direito de propriedade, consistiria na faculdade, outorgada
pela norma ao titular de domínio, de restaurá-lo em caso de violação. Sem a prévia violação, não haveria como preventivamente protegê-lo. Até porque, como vimos, o “direito de propriedade” nascia
precisamente da violação da propriedade.
As tutelas processuais preventivas, como o mandado de segurança, a tutela cautelar, o procedimento monitório e até mesmo as
“antecipações de tutela”, agora introduzidas em nosso sistema - que
nem chegam a ser preventivas - são instrumentos processuais resgatados do Direito medieval. Antes de serem modernas, elas correspondem à mais eloqüente negação da modernidade. Assim como as
tutelas preventivas que se volumam no campo do Direito Processual, é compreensível que o seguro, na condição de forma de prevenção contra os riscos, adquira também relevância numa sociedade
angustiada e neurótica.
6) Nos ordenamentos modernos, especialmente a partir do século XIX, a tutela processual pressupunha a violação do direito que
se buscava proteger. O direito haveria de ser antes destruído, para
que o Estado pudesse restaurá-lo.
A construção de um mundo imaginário conhecido como
“mundo jurídico”, que ainda sobrevive, como um puro ente de ra106
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zão, como uma entidade lógica, sem qualquer vínculo ou compromisso com a realidade, indiferente às transformações pelas quais o
mundo passou nos últimos duzentos anos, é outra conseqüência dessa fuga do jurista de seus compromissos sociais.
Enquanto o Direito – concebido como uma simples equação
lógica – mantinha-se sobranceiro e indiferente a tudo o que pudesse
ocorrer no mundo social, a sociedades modernas sofriam transformações jamais imaginadas pelas teorias políticas que, separando o
mundo do ser do mundo das abstrações lógicas, legaram-nos esse
encantado “mundo jurídico”.
7) Vivemos hoje, no entanto, o que Galbraith, eminente cientista político, indicou como a “era da incerteza”. Na verdade, disse
outro conhecido filósofo, estamos a presenciar o “fim de todas as
certezas.” É bom esclarecer que não nos referimos a um teórico
preocupado com filosofia pura. Referimo-nos à visão de Ilya Prigogine, um filósofo da Ciência (!), precisamente da Ciência, a moderna guardiã de nossas antigas esperanças. Foi a Ciência contemporânea, não a Filosofia, que abandou o sonho iluminista da certeza,
como ideal a ser perseguido pelo conhecimento humano.
O paroxismo das transformações sociais, cada vez mais velozes e profundas, alterou a sociedade moderna no que Ulrich Beck,
ilustre professor de Filosofia do Direito na Universidade de Munique, denominou a “sociedade do risco”, na qual a própria ciência, à
medida que avança - e o faz com a velocidade do raio - gera novos e
assustadores riscos sociais.
Pensemos nos perigos que as usinas nucleares representam.
Consideremos a destruição ambiental, provocada pelo progresso científico que possibilitou o extraordinário desenvolvimento das tecnologias industriais. Pensemos nos novos riscos criados com a clonagem de seres humanos, ou nas inimagináveis possibilidades científicas – com os riscos correspondentes – da produção de alimentos
geneticamente modificados, para ver a imensurável distância que
nos separa de Savigny e dos juristas do Iluminismo.
8) Vivemos, sem dúvida, um “maravilhoso mundo novo” cujo
resultado, não previsto e não desejado, no entanto, foi a criação de
um enorme e genérico “risco social”. Na há testemunho mais eloqüente desta triste realidade que o novíssimo critério de avaliação
da importância, ou da seriedade, ou da credibilidade de uma nação,
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do que o chamado “risco país”, temível sistema de listagem, produtor de conseqüências desastrosas para a economia dos países pobres,
praticada por empresas de suspeita imparcialidade – espécie de oráculos das finanças internacionais – que periodicamente decretam o
grau inapelável de credibilidade das nações do Terceiro Mundo,
avaliações que oscilam de um dia para outro, segundo critérios insondáveis, mas que produzem conseqüências econômicas às vezes
catastróficas.
9) Não seria necessário dizer mais, para justificar a extraordinária importância do seguro, como mais elaborado e eficaz instrumento de prevenção contra riscos sociais, como remédio preventivo
para uma sociedade enferma, assustada e pessimista que, ao contrário de seus ancestrais iluministas, está a ponto de perder as esperanças de um mundo mais humano, mais justo e, acima de tudo, menos
desigual.
Nesta nova realidade, a importância da instituição jurídica dos
seguros decorre, dentre outras muitas, de duas circunstâncias elementares. A primeira diz respeito à sua histórica função econômica
de proteção contra os riscos sociais, missão a ser agora exercida na
“sociedade do risco”, em que as grandes ilusões de segurança e até
de prosperidade permanente perderam sentido. Não se cuidam mais
de certos e determinados riscos sociais, pontualmente conhecidos e
determinados. É a sociedade, globalmente considerada, que se tornou um grande risco.
A segunda circunstância, tão ou mais significativa que a primeira, é ser o contrato de seguro uma velha instituição que, convivendo embora com todas as formas do individualismo moderno,
preservou o germe de uma instituição de natureza solidária, enquanto genuína expressão de um contrato rigorosamente econômico, porém, apesar disso, com feição de um negócio jurídico que, em
vez do conflito, assenta-se no princípio da solidariedade entre os
sujeitos que dele participam.
10) Certamente o princípio solidarista, tanto no contrato de
seguro, quanto na instituição de previdência social - que não deixa
de ser um seguro em razão de sua estatalidade - ou no sistema cooperativista , encontra-se, em qualquer deles, soterrado sob a idéia
ilusória de que essas categorias jurídicas se formem, como as demais, por via de uma relação jurídica bilateral, como qualquer con108
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trato de natureza individualista.
Quem tiver a curiosidade de ler nosso Código Civil, verá que
o contrato de seguro é definitivo como aquele pelo qual “uma das
partes se obriga para com a outra a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros.” O critério pode servir para tudo, menos para
definir contrato de seguro. Na hipótese de “uma das partes” se obrigar para com a “outra” a indenizar os prejuízos porventura resultantes de riscos futuros (haveria outra forma de risco?), quando muito
estarão elas a se vincular numa relação negocial de jogo ou aposta.
Jamais terão formado um contrato de seguro.
O seguro é um sistema de poupança, ou de economia coletiva,
impensável quando ajustado individualmente. O contrato de seguro
não é, por definição, um contrato um negócio jurídico bilateral,
como também não o são o contrato de previdência social, seja estatal ou privada, e o contrato constitutivo por uma sociedade cooperativa.
11) Ao substituir a comunidade medieval pela sociedade, as
teorias políticas modernas conceberam-na como uma sociedade
formada por entidades individuais.
O indivíduo - essa entidade lógica criada pelo direito moderno, que não tem qualquer sentido de realidade - transformou-se no
critério por meio do qual nos é permitido o acesso à juridicidade.
Pensar o direito, especialmente na dimensão processual, é pensá-lo
como conflito de vontades individuais. A ação com que os processualistas laboram é uma categoria rigorosamente individual. Se
houver mais de uma pessoa em cada pólo da relação processual, é
sinal de que haverá mais de uma ação, haverá litisconsórcio, ou
qualquer outra forma de cumulação subjetiva das partes. É um exercício penoso para nossa formação jurídica pensar o direito como
uma relação de cooperação e não de conflito.
12) A concepção corrente da instituição conhecida como previdência social -assim como o contrato de seguro privado, seja um
seguro mútuo ou um seguro dito capitalista -considera apenas a relação bilateral que se forma entre o segurado e a instituição depositária da “poupança coletiva”. Supõe que o seguro seja formado por
milhares de contratos individuais, incapaz de absorver o sentido
comunitário que o constitui, como negócio complexo e índole solidária.
109
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Ao contrário dos negócios jurídicos bilaterais que se formam
pela convergência de vontades de contratantes individuais, os contratos de seguro somente se constituem quando ocorra uma multidão de contratos análogos.
A compra e venda, o mútuo, a locação, o comodato, ou qualquer outro contrato bilateral – mesmo quando tenham em cada pólo
vários contratantes – inclusive os contratos de natureza societária,
constituem unidades autônomas e independentes, definitivamente
completas e acabadas. O contrato de seguro, não. Para que exista o
seguro, é necessário que se forme um grande número de contratos
assemelhados, atuarialmente calculados de modo a formar o “fundo
de previdência”, que transformará o contrato de aleatório em comutativo.
A miopia de nossa formação individualista somente vê, no
contrato de seguro – privado ou social – a relação bilateral concluída entre cada segurado e a respectiva instituição, mas impede vê-lo
em sua verdadeira essência de negócio jurídico complexo, pelo qual
a comunidade forma o negócio jurídico de seguro, mediante a constituição do “fundo de previdência”. Esse acervo econômico é constituído pela “poupança coletiva” da comunidade segurada. Trata-se
de economia coletiva, propriedade que a todos pertence. É desse
monte que haverão de sair as indenizações devidas pelo sistema.
O gestor da “poupança coletiva”, sejam os próprios segurados, se o negócio jurídico for um seguro mútuo; seja o segurador
capitalista; seja, enfim, a instituição estatal que haverá de gerir a
previdência social, nenhum deles detém a propriedade exclusiva da
“poupança coletiva”. Na realidade, eles não passam de simples administradores do sistema e, como tais, haverão de responder perante
os segurados. O vínculo do segurador com o “monte de previdência” aproxima-se conceitualmente de uma propriedade fiduciária,
análoga àquelas concebidas pela figura do trustee, do direito inglês.
13) A natureza do contrato de seguro, privado ou de previdência social, pode ser vista com maior nitidez quando ela é objeto de
uma relação processual. Aparecerá, então, uma peculiaridade que o
distingue dos conflitos tradicionais de índole individual. A solução
jurisdicional que se der ao litígio entre o segurado individual e o
respectivo segurador terá reflexos diretos e imediatos perante os
demais segurados, revelando a unidade conceitual do contrato de
seguro. O valor da indenização a que for condenado o segurador se110
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rá retirado desse monte comum, pertencente à comunidade social;
será extraído do “monte previdenciário” que a poupança coletiva tiver formado.
Acontece com os contratos de seguro uma curiosidade extraordinária que o faz rigorosamente diferente dos contratos tradicionais, de cunho individualista. No conflito entre o segurado e o segurador, não é a vitória daquele que poderá reverter em vantagem para
os demais. Surpreendentemente, os benefícios que poderão advir
para os demais segurados decorrerão, não da derrota, mas da vitória
do segurador! Tudo o que ele conseguir na justiça reverterá em benefício do monte. Toda sucumbência do segurador provocará um
gravame a ser suportado pelos demais segurados.
Com o contrato de previdência social, ou com qualquer outra
forma de seguro, dá-se o mesmo fenômeno que ocorre com as ações
coletivas, mas visível com as ações destinadas à proteção ambiental.
A procedência de uma destas ações, portanto a sucumbência do réu,
trar-lhe-á - na condição de entidade individual ou coletiva exposta
ao meio preservado – as mesmas vantagens obtidas pelo vencedor!
Em resumo - fato extraordinário para nossa idéia privatística
de jurisdição como “conflito de interesses” - o sucumbente alcançará resultados benéficos de sua derrota!
14) Por ignorar a natureza complexa, mas acima de tudo comutativa do contrato de previdência social, tratando-o como um
contrato aleatório, o Poder Público, de um modo geral, especialmente a classe política em nosso país, acabou literalmente destruindo o sistema, vendo-o como se fora constituído por uma infinidade
de contratos bilaterais. Primeiro, fazendo vistas grossas para a incalculável - rigorosamente incalculável - sonegação e inadimplência
dos empregadores; depois, pela ausência de contribuição do próprio
Poder Público, finalmente pela apropriação indébita praticada pela
União Federal, contra o “monte previdenciário”, servindo-se da
poupança dos trabalhadores para o custeio de obras públicas, algumas delas suntuosas.
Dessa conduta desastrosa, não se eximiu nem mesmo o Poder
Judiciário que, reiteradamente, vem tratando o contrato de previdência social como se ele fosse um negócio jurídico bilateral de direito comum, a ponto de aplicar-lhe o caduco princípio do direito liberal clássico do “pacta sunt servanda”, cuja utilização há muito
perdeu legitimidade, mesmo perante os negócios jurídicos individu111
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ais.
A extraordinária facilidade com que o “monte de previdência”
é condenado a pagar valores absolutamente incompatíveis com a
respectiva poupança do segurado; a surpreendente benemerência
com que a justiça outorga benefícios não contemplados pelo sistema, como se o contrato fosse uma relação jurídica de mão única,
causa dó e denuncia nossa encarnada ideologia burguesa, que ainda
supõe ser o Direito uma arma do cidadão - agora rebaixado à condição de “consumidor” - contra o Estado, perante o qual todos os assaltos estariam justificados.
O que há de singular na submissão dessa classe de negócio jurídico ao padrão comum de lide individual é a eliminação do direito
de defesa que deveria ser assegurado ao “monte previdenciário”.
15) No que respeita ao Direito Processual, o modo de preservar a natureza unitária do contrato de seguro seria conceber, no mínimo algum instrumento de tutela jurisdicional que o particularizasse como forma peculiar de litígios coletivos, seja por via da criação
de órgãos de representação dos interesses supra-individuais; seja,
talvez, transferindo-o para algum veículo processual análogo à jurisdição voluntária.
Assim como está, torna-se tentador ao juiz permitir as contínuas e quase sempre irremediáveis erosões do “monte de previdência”, como se as vantagens outorgadas a cada segurado, que ultrapassassem a proporção atuarial entre poupança individual e respectivo benefício, fosse assunto privado entre cada segurado e o gestor
da “economia coletiva.”
16) Na verdade, há uma terceira circunstância para que o contrato de previdência social adquira uma surpreendente relevância,
senão prática, ao menos heurística, no ambiente de revisão do instrumento de que hoje se ocupam os processualistas. Trata-se de inserir os contratos de índole solidária em alguma forma de “tutela
diferenciada” que possa furtar-se ao tirânico exclusivismo do procedimento ordinário e das ações de natureza individual para as quais
ele fora concebido.
Vislumbra-se por meio dessas formas jurídicas a tendência,
menos ou mais intensas, para o solidarismo social como instrumento de superação do individualismo, uma aproximação da idéia de
“justiça coexistencial” preconizada por Cappelletti, justiça não de
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conflito, mas de conciliação.
Não seria exagero se dizer quer essas formas jurídicoprocessuais, de natureza supra-individual, de que são exemplos as
ações coletivas, apontam para a superação do individualismo formado pela cultura da modernidade. São instrumentos que sinalam
para um novo mundo do solidarismo social.
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TESES E DISSERTAÇÕES
Teses de Doutorado e dissertações de Mestrado à disposição para consulta na Biblioteca do campus da UNESPAR/FAFICOP.

TESES
BERNARDO, João. Labirintos do Fascismo. 1998. Tese parcial (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas,
1998.
Orientador: Não consta
Data da defesa: 1998
COUTO, Edvaldo Souza. O Homem Satélite – Estética e Mutações do
Corpo na Sociedade Tecnológica. 1998. Tese parcial (Doutorado em Educação – Metodologia do Ensino) UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Dra. Vani Moreira Kenski
Data da defesa: 15/10/1998
FELLER, Waldemar. Descartes e as Humanidades. 1998. Tese parcial
(Doutorado em Educação – Filosofia da Educação) UNICAMP, Campinas,
1998.
Orientador: Dr. Newton Aquiles Von Zuben
Data da defesa: 1998
HESS, Martha Pereira das Neves. As Missões Culturais no Estado do Rio
de Janeiro – 1944 e 1945: Jornadas Educacionais e o Missionarismo Político. 1999. Tese parcial (Doutorado em Educação) UNICAMP, Campinas,
1999.
Orientador: Dr. César Nunes
Data da defesa: 1999
MENEZES, Maria Cristina. Raízes do Ensino Brasileiro: A Herança
Clássico-Medieval. 1999. Tese parcial (Doutorado em Educação) UNICAMP, Campinas, 1999.
Orientador: Dra. Maria Elizabete Sampaio
Data da defesa: 26/02/1999
NOVELLI, Pedro Geraldo Aparecido. O Idealismo de Hegel e o Materialismo de Marx: Demarcações questionadas. 1998. Tese (Doutorado em
Educação – História e Filosofia da Educação) Faculdade de Educação /
UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Dr. Hermas Gonçalves Arana
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Data da defesa: 1998
SCHNEIDER, Henrique Nou. Um Ambiente Ergonômico de Ensino –
Aprendizagem Informatizado. 2002. Tese parcial (Doutorado em Engenharia da Produção) UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
Orientador: Dr. Francisco Antônio Pereira Fialho
Data da defesa: 2002
SILVA, Rossana Valéria de Souza e. Pesquisa em Educação Física – Determinações Históricas e Implicações Epistemológicas. 1997. Tese parcial
(Doutorado em Educação – História e Filosofia da Educação) Faculdade
de Educação / UNICAMP, Campinas, 1997.
Orientador: Dr. Pedro Laudionor Georgem
Data da defesa: 1997
SOARES, Suely Aparecida Galli. Políticas Públicas, Qualificação Profissional e A Educação do Trabalhador no Final da Década de 90 no Brasil: Empregabilidade ou Inserção Social? 1998. Tese parcial (Doutorado
em Educação – Educação, Sociedade e Cultura) Faculdade de Educação /
UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Dra. Maria da Glória Gohn
Data da defesa: 1998
ZUIN, Antonio Alvaro Soares. A indústria cultural e a formação dissimulada: Aspectos psicológicos da experiência educacional danificada. 1998.
Tese parcial (Doutorado em Educação – Ciências Sociais Aplicadas á
Educação) Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Dr. Pedro Laudionor Georgem
Data da defesa: 1998

DISSERTAÇÕES
FERREIRA, Ana Cristina. Deságio de ensinar-aprender Matemática no
curso noturno: Um estudo das crenças dos estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte. 1998. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas, 1998.
Orientador: Doutora Maria Ângela Miorim
Data da defesa: 1998
LIMA, Rosana Viomar de. A prática pedagógica do professor de matemática e a realidade no contexto dos alunos. 2000. Dissertação (Mestrado
em Educação – Metodologia de Ensino) – Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas, 2000. Exigência parcial.
Orientador: Doutora Lucila Schwantes Arouca
Data da defesa: 2000
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NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. A Política de Formação do Professor e a Realidade do Magistério de 1º e 2º Graus: Para Além da Controvérsia Entre Escola Pública e Particular. 1975. Dissertação parcial (Mestrado em Educação) – UNICAMP, Campinas, 1996.
Orientador: Dr. Augusto João Crema Novaski
Data da defesa: 1996
PEREIRA, Dulcinéia de F. Ferreira. Educação Popular: Uma Experiência
no Cenário dos Anos 90. 1999 Dissertação (Mestrado) – UNICAMP, Campinas: 1999.
Orientador: Dra. Sônia Giubilei
Data da defesa: 1999
PESSOA, Valda Inês Fontenele. As Vozes das Professoras Sobre Suas
Formações: Estudo Realizado Com Professores do Ensino Fundamental
de Uma Escola Pública de Periferia na Cidade de Rio Branco (Acre).
1999. Dissertação parcial (Mestrado em Teoria Literária, na Área de concentração Metodologia de Ensino) – UNICAMP, São Paulo, 1999.
Orientador: Dra. Corinta Maria Grisolia Geraldo
Data da defesa: 1999
SEGOLIN, Fernando. Personagem e anti-personagem: da ação-função ao
texto. 1975. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – PUC, São Paulo,
1975.
Orientador: [s.n.]
Data da defesa: 1975
SOUZA, Maria Cristina. A formulação das políticas destinadas à AIDS:
Contra-senso entre a extensão dos problemas e as ações implementadas.
1997. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Serviço Social / Universidade de Brasília-UnB, 1997.
Orientador: Doutor Mário Ângelo Silva
Data da defesa: 1997
SOUZA, Marisa Marques de. Percepções sobre o ensino de língua inglesa
em uma escola pública do Norte do Paraná. 2002. Dissertação (Mestrado
em Letras) – Universidade Estadual de Londrina-UEL, 2002.
Orientador: Doutora Telma Nunes Gimenez
Data da defesa: 2002
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
A revista científica da UNESPAR/FAFICOP objetiva publicar artigos e comunicações de cunho científico, artigos de revisão (revisões bibliográficas), resenhas de livros, resumos de teses e dissertações, em duas grandes áreas Ciências Empresariais e Educação.
As contribuições serão de autoria da comunidade acadêmica da
UNESPAR/FAFICOP ou de autores de outras instituições de pesquisa
ou ensino, nacionais ou estrangeira, e convidados. Os trabalhos deverão ser inéditos.
1. Apresentação do original: A contribuição deverá ser apresentada em disquete, acompanhada de duas cópias impressas, nas
seguintes normas gerais (referência: editor de textos Word):
Formato: Papel tamanho A4, posição vertical;
Margens:
Superior e inferior: 3,0 cm;
Esquerda e direita (interna e externa): 3,0 cm.
Fonte: Times New Roman;
Estilo: Normal;
Corpo: 12 pts.;
Espaçamento de caracteres: 100% e normal.
Parágrafo:
Alinhamento: Justificado, sem separação de sílabas;
Recuo esquerdo e direito: 0,0;
Primeira linha:1,0 cm;
Espaçamento antes e depois: 0,0;
Entrelinha: 1,5 linha;
Tabulação padrão: 0,5.
2. Categoria do trabalho:
Artigo científico: máximo de 20 laudas (640 linhas);
Comunicação científica e Divulgação: máximo de 6 laudas
(192 linhas);
Artigo de revisão: máximo de 16 laudas (512 linhas);
Resenha de livro: máximo de 3 laudas (96 linhas);
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Resumo de tese ou dissertação: máximo de 1,5 lauda (48 linhas).
3. Língua: Serão aceitos trabalhos redigidos preferencialmente em português. Trabalhos em outras línguas poderão ser aceitos,
dependendo de aprovação do Conselho Editorial.
4. Artigo científico (NBR 6022 – Apresentação de artigos em
publicações periódicas): Apresenta geralmente estudo teórico ou
prático referente à pesquisa e desenvolvimento que atingiram resultados conclusivos significativos. O artigo original referente à pesquisa experimental deve conter todas as informações necessárias
que permitirão ao leitor repetir as experiências e avaliar as conclusões do autor. A publicação de caráter científico deverá conter os
seguintes tópicos: Título, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key
words, Texto (com divisão) e Bibliografia.
5. Comunicação científica e Divulgação: É texto mais curto
(também chamado Comunicação curta ou Carta ao editor), no qual
apresenta-se resultado preliminar, julgado novo ou especialmente
relevante, de uma pesquisa em curso. Apresenta a mesma característica do artigo científico, mas é redigido de maneira menos detalhada. Deverá conter os seguintes tópicos: Título, Resumo, Palavraschave, Abstract, Key words, texto (sem divisão) e Bibliografia.
6. Artigo de revisão: Apresenta um breve resumo de trabalho
existente, seguido de uma avaliação das novas idéias, métodos, resultados e conclusões, e uma bibliografia relacionando as publicações significativas sobre o assunto. O autor da revisão de literatura
deve ser um especialista. Deverá conter os seguintes tópicos: Título,
Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Bibliografia.
7. Resenha de livro: Trabalho de síntese, publicado logo após
a edição de uma obra, tendo por objetivo servir de veículo de crítica
e avaliação. O autor, um especialista no assunto, deve comparar,
avaliar e criticar a obra, sob seu ponto de vista pessoal, em relação a
outros trabalhos e ao estado-da-arte. A resenha, também chamada
de recensão ou nota de livro, deve ser precedida da referência bibli118
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ográfica (NBR 6023).
8. Resumo: Apresentação concisa e seletiva de um texto, ressaltando de forma clara e sintética a natureza do trabalho, seus resultados e conclusões mais importantes, seu valor e originalidade.
Deve ser redigido de acordo com a NBR 6028 – Resumos, da
ABNT. Trabalho de resumo de tese ou dissertação deverá conter os
seguintes tópicos: Título, Comissão examinadora, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words.

9. Itens obrigatórios na apresentação do trabalho:
Título: Conciso, somente com a inicial em maiúscula, alinhado à esquerda e sem ponto final.
Títulos internos e sub-títulos: Alinhados à esquerda, segundo
a NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento.
Nome do autor: alinhamento à esquerda, sem ponto final e
devendo ser escrito por extenso, com especificação do currículo e
endereço para correspondência completo e preferencialmente com
e-mail.
Resumo/Abstract (NBR 6028 – Resumos): máximo de 200 palavras, redigido em parágrafo único e alinhamento justificado.
Palavras-chave/Key words: mínimo de 3 e máximo de 6 termos.
Citações bibliográficas (NBR 6023/2000 – Apresentação de
citações em documentos): Deverão seguir o sistema de autor, data,
página. Ex.:
... LUKÁCS (1968, p. 15) afirma que...
... verdadeiro guia de leitura (FÁVERO e KOCH, 1994, p. 50).
... morte de plântulas (HENNING et al., 1991b, p. 108).
Referências bibliográficas (NBR 6023/2000 – Referências bibliográficas): Devem conter todos os dados necessários à identificação das obras dispostas em ordem alfabética. Para distinguir trabalhos diferentes de mesma autoria, será levada em conta a ordem
cronológica, segundo o ano de publicação. Se num mesmo ano houver mais de um trabalho do mesmo autor, acrescentar uma letra ao
ano. Ex.:
... contra fungos do solo (HENNING et al., 1991a).
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... deterioração e morte de plântulas (HENNING et al., 1991b).
10. Complementos do texto: Ilustrações (figuras, tabelas e
quadros), com as respectivas legendas, deverão ser apresentados em
folhas separadas e, preferencialmente, em disquete, com extensões
TIF, JPG ou BMP.
Figuras: São desenhos, gráficos e fotos. A palavra FIGURA
(em caixa alta) e seu texto explicativo deverão ser escritos abaixo e
receber numeração consecutiva em algarismos arábicos. As fotos, se
não estiverem digitalizadas, devem ser em preto e branco, reveladas
em papel brilhante e de alto contraste, devendo ser identificadas no
verso com o nome do autor, orientação da borda superior e número
das legendas correspondentes. Os desenhos também serão aceitos
em impressão a laser. Ex.:
FIGURA 2 (Fonte: Best, 1997, p. 378 - adaptado)
Tabelas e quadros: As palavras TABELA e QUADRO (em caixa
alta) e seu texto explicativo deverão ser escritas acima e receber
numeração consecutiva em algarismos arábicos. Ex.:
TABELA 1 – Relação estatura x peso em crianças;
QUADRO 1 – Balanço Patrimonial do Cliente.
Obs.: A NBR 12256 – Apresentação de originais, da ABNT,
considera “quadro a representação tipo tabular que não emprega dados estatísticos”.
11. Notas de rodapé: Devem ser reduzidas ao mínimo. Devem ser indicadas com asterisco quando se trata de informações referentes à qualificação, títulos ou credenciais do autor, e, em algarismo arábico, quando se tratar de informações referentes ao corpo
do trabalho.
12. A norma ortográfica aceita é aquela utilizada no dicionário
Aurélio Século XXI.
13. As opiniões e os conceitos contido no trabalho são de responsabilidade exclusiva do autor.
14. As menções de auxílio de fundações, conselhos e outras
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instituições poderão ser feitas em Agradecimentos, após as conclusões.
15. O ofício de encaminhamento do artigo deverá conter a assinatura de todos os autores, indicação da categoria do trabalho e
área de publicação.
Obs.: Os trabalhos recebidos não serão devolvidos.
16. O artigo deverá ser enviado pelo correio para:
Revista FAFICOP Científica
Comissão Editorial
Av. Portugal, 340
Cornélio Procópio, PR
86300-000
ou por E-mail:
revistacientifica@faficp.br ;
17. O autor que tiver trabalho publicado na Revista receberá
dois exemplares.
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