
D I R E I T O & J U S T I Ç A

E S T A D O D E M I N A S ● S E G U N D A - F E I R A , 1 º D E D E Z E M B R O D E 2 0 0 8

6 D I R E I T O & J U S T I Ç A

E S T A D O D E M I N A S ● S E G U N D A - F E I R A , 1 º D E D E Z E M B R O D E 2 0 0 8

3

De tempos em tempos sol-
ta-se uma nova teoria para ex-
plicar os fenômenos sociais
nos quais o direito faz parte. A
Europa é um dos berços desses
movimentos, a começar pelos
gregos clássicos com a sua ba-
se filosófica. Hoje em dia, a es-
cola sociológica alemã domina
o cenário mundial, notada-
mente com Jürgen Habermas
e Niklas Luhmann. O que não
deixa de impor um certo do-
mínio cultural na constelação
das comunidades acadêmicas,
remetendo à periferia as de-
mais pretensas escolas.

É justamente sobre esse úl-
timo autor que devemos traçar
algumas linhas. Assim, per
summa capita, em termos luh-
mannianos, afirma-se que é
próprio de qualquer sistema (vi-
vo) um constante “estar em mo-
vimento” no meio em que se es-
tá inserido. Esse movimento do
sistema deve ser reflexivo (pro-
duz e processa informações) no
sentido de auto-organização e
principalmente de automanu-
tenção: em decantada lingua-
gem própria autopoiética, que
inclui auto-referência, isto é, a
capacidade de se relacionar con-
sigo próprio, de refletir-se.

E essa capacidade de troca
de comunicação entre o meio
e o sistema (sem deixar de se
observar) é operacionalizada
não com o consenso (como
proposto por Habermas); mas

com a irritabilidade e tentativa
de exclusão de qualquer ele-
mento estranho a ele. Desta
forma, o “ruído”, isto é, a infor-
mação nova que produz um
efeito seletivo no sistema,
identifica, por meio de proces-
so comunicativo, as partes que
formam o sistema, assente na
idéia de que nenhuma causa
ou fator novos – a bit of infor-
mation – (isoladamente) é su-
ficiente para criar um determi-
nado efeito no próprio siste-
ma, mas que conjunta e refle-
xivamente pode ser alterado,
sem que isso lhe retire o con-
junto de sistema. Observado
que o objetivo de cada sistema
vivo é o seu continuum pela
reprodução, já que contém, em
cada elemento individual, um
cognoscitivo gene da morte.

Por isso, apesar de ser um
processo incessante e constan-
te essa troca de informações,
entendido como um impulso
que precisa ser aceito, isto é,
causar uma excitação na qual
o sistema – nos quais os siste-
mas sociais são sistemas de
sentido ou sistemas-sentido
(Sinnsysteme), mas não o sis-
tema direito! – reduz (a infini-
tude) de informações oriundo
dos outros sistemas por meio
de um processo seletivo – que
escolhe aquilo que lhe é im-
portante –, a unidade sistêmi-
ca não pode ser rompida (utili-
zando a linguagem biológica

de Maturana e Varela, no rom-
pimento da membrana – limi-
te ou fronteira (Grenze) – que
protege o ser vivente). E, opera-
se esse não rompimento da
membrana do sistema pela ve-
rificação de sua finitude exis-
tencial – ou seja, não pela sua
petrificação, mas por meio da
reprodução permanente, o
que necessita de uma constan-
te troca com o meio (sem se
confundir com ele).

Dessa forma, o ambiente e
o sistema são igualmente im-
portantes porque ambos são o
que são apenas um em relação
ao outro. Assim, solidificando
a idéia de sistemas abertos e fe-
chados, há uma constante tro-
ca de informações com o am-
biente – ou precisamente no
acoplamento estrutural –, na
medida ímpar: nem além para

se romper, nem aquém para se
isolar, no sentido (com a ambi-
güidade própria do termo em
inglês: sensitivity) de poten-
cializar as possibilidades de
(sobre-)vivência, tal como fa-
zem as amebas (!?!?).

Assim, a base estrutural do
sistema não é a sua rigidez inco-
municável, mas a verificação de
instabilidade (característico da
possibilidade/certeza da morte)
e, por isso, permanente tendên-
cia a resistir, através de sua re-
produção social, ou seja, de
constante troca com meio de
informações necessárias para
tal, com outros sistemas. Logo,
fácil é perceber – visto sob a
perspectiva luhmanniano – que
a manutenção (pela reprodu-
ção) é uma condição a priori a
qualquer sistema, inclusive pa-
ra que se possa evoluir (sempre

em termos luhmannianos, ou
seja, deixar de ser um sistema
simples para se tornar cada vez
mais complexo, isto é, comuni-
cativo com outros sistemas).

Ao direito compete justa-
mente (ou somente) a manu-
tenção de todos os demais siste-
mas: ele próprio não é, em si,
um sistema (vivo), mas o lubri-
ficante que vai operacionalizar
a comunicação entre os demais.
Por isso, não pode ter valor em
si mesmo, desconstituindo-lhe
de qualquer princípio-valor-
axiológico próprio, tais como
justiça, moral ou ideologia: é
apenas uma ferramenta para
evitar que a engrenagem social
pare de funcionar.

Porém, para se acreditar (e
aceitar) a emblemática propos-
ta de Luhmann, deve-se sempre
se basear na convicção de que o
sistema social se comporta co-
mo um ser vivo, no qual utili-
zou a ameba como ponto refe-
rencial. Quando era apenas es-
tudante do ensino médio, falar
que uma pessoa era ameba era
xingatório certo; mas hoje em
dia, quando posto (e proposto)
por um alemão, é sinônimo de
mais alta pureza filosófico-so-
cial. Contudo, voltanto-se aos
gregos, Aristóteles já afirmava
que o homem é um animal po-
lítico (zôo politikon), mas antes
de tudo um animal racional
(zôon logikon), o que o diferen-
ciava dos demais animais. Por
isso, já sabia que havia uma
grande diferença entre as ações
dos homens e dos demais ani-
mais: a racionalidade, que nos
faz agir diferentemente dos
nosso instintos primários. Isso
tudo sem contar com a teoria
do recalque – Verneinung –, de-
senvolvida por Freud, na qual o
recalque supera a razão. Mas is-
so já é outra história.

AO DIREITO COMPETE JUSTAMENTE (OU SOMENTE) A MANUTENÇÃO DE TODOS OS DEMAIS SISTEMAS: ELE PRÓPRIO NÃO É, EM SI,
UM SISTEMA (VIVO), MAS O LUBRIFICANTE QUE VAI OPERACIONALIZAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS DEMAIS

De Luhmann a Aristóteles,

evolução ou involução?

A indenização punitiva é a teoria se-
guida pelos países filiados ao sistema do
common law, oriunda do direito inglês e
norte-americano. Por ela, considera-se
que a responsabilidade civil visa a outros
fins que não somente a função de com-
pensar os prejuízos sofridos, tendo tam-
bém a função pedagógico-sancionadora,
no sentido de se impedir que a prática
delitiva se repita.

Aresponsabilidadecivil(tortlawou law
of torts) apresenta, no common law, traços
bempeculiares.Ancora-sesubstancialmen-
teemestudodecasos,umavezqueacarac-
terística marcante desses países é a ausên-
cia de compilação de suas leis. Essa é a pri-
meira diferença com o sistema do civil law,
adotado pelo Brasil, já que aqui se buscou
compilar as leis, na tentativa de se regu-
larem todos os fatos da vida.

Não obstante as diferenças entre os
sistemas da common law e do civil law, é
possível notar que, muitas vezes, quan-
do o caso permite, os juízes adotam os
precedentes exarados pelos tribunais su-
periores, quando se deparam com casos
semelhantes ou análogos.

A indenização punitiva define-se co-
mo outorgada em adição à indenização
compensatória, quando o ofensor agiu
com negligência, malícia ou dolo. Consti-
tui-se por uma soma de valor variável
quando o dano é decorrência de um
comportamento lesivo marcado por gra-
ve negligência, malícia ou opressão. Ela
visa atingir dois objetivos: a) punir o
ofensor, estabelecendo uma sanção alta-
mente pesada a fim de que não se repita
o ato lesivo; b) pedagógico, no sentido de
dissuadir terceiros a adotarem o mesmo
procedimento. Sob esta ótica, nota-se
que a teoria pode servir como um meca-
nismo de proteção ao consumidor con-
tra práticas fraudulentas ou ofensivas à
boa-fé praticadas por fabricantes, impor-
tadores ou comerciantes.

Convém exemplificar. Suponha que

umlaboratóriodeprodutosfarmacêuticos
desenvolvaumadrogaindicadaparacom-
bater a acne. Com o desenrolar das pesqui-
sas, descobre-se que as mulheres em idade
fértil não poderiam fazer uso desse medi-
camento em razão de que um dos efeitos
colateraiscausadospeladrogaseriaodege-
rar nos bebês grave comprometimento
neurológico. Se a indústria farmacêutica
forsilentequantoaesteperigosoefeitoco-
lateral,háseguramenteaviolaçãoaodever
deinformaçãoaoconsumidor,aliadaaevi-
dente malícia por parte da indústria, que
sabia que o produto apresentava riscos a
umacategoriadeconsumidores(mulheres
em idade fértil) e se omitiu.

Deste modo, defende-se a aplicação
de danos morais compensatórios e pu-
nitivos em face de responsabilidade ob-
jetiva pelo fato do produto. Buscar-se-ia
nesta hipótese compensar individual-
mente cada mulher pelo dano sofrido, e
mais, valer-se-ia desta teoria para se con-
ferir caráter punitivo-pedagógico aos da-
nos morais no intuito de que a indústria
não atue com má-fé em notório prejuí-
zo de seus consumidores.

Assim, a indústria farmacêutica po-
deria ser condenada ao pagamento de
danos morais compensatórios e puniti-
vos, sendo estabelecida a condenação da
seguinte forma: o valor fixado a título de
dano moral compensatório correspon-
deria a tudo aquilo que o evento danoso
importou na vida da vítima, analisando-
se sobretudo como a pessoa vitimada
era antes e como a mesma ficou depois
do evento, fazendo-se verdadeiramente
uma análise do caso concreto. No que
tange à fixação dos danos morais puni-
tivos, a fixação do valor a este título re-
presentaria uma soma de dinheiro que
pudesse causar no lesante o sentimento
de arrependimento pela conduta adota-
da, no sentido de desestimulá-lo a não
mais repetir a conduta.

Ressalte-se que o ideal seria que o va-

lor fixado a título de danos morais puni-
tivos não se estabelecesse exclusiva-
mente em favor da vítima, mas em favor
de um fundo de pesquisa instituído pe-
lo poder público. No exemplo oferecido
seria em prol de um fundo de pesquisa
da indústria farmacêutica. Todavia, re-
gistre-se que a resistência encontrada no
Brasil para a aplicação da indenização
punitiva se deve sobretudo à idéia de
que punição é instituto de direito penal
e que não há como se dimensionar em
dinheiro o preço de uma dor.

Contrapondo-se a esses argumentos,
lembra-se que a transação penal – insti-
tuto largamente adotado na Lei dos Jui-
zados Especiais Criminais e amplamente
prestigiado nos recintos forenses, pro-
vém do direito civil, não sendo exclusi-
vo deste ramo do direito. Além disso,
não seria justo que aquele que praticou
um dano moral com violação aos direi-
tos da personalidade de alguém não res-
sarça o ofendido porque não se teria co-
mo avaliar o preço da dor.

Em razão da gravidade da conduta
empregada, os tribunais têm entendido
que deve haver transposição e adaptação
ao direito pátrio da indenização punitiva
do direito norte-americano para o direito
brasileiro. Assim, os danos morais adqui-
rem e passam a expressar não só a função
compensadora, mas também punitiva,
para se desestimular aquelas condutas in-
fracionais que prejudicam as vítimas. O
raciocínio adotado é que os sofrimentos
merecem ser devidamente reparados,
com a quantificação que leve em conta o
duplo objetivo de reparar a ofensa e punir
o ofensor. Assim, a condenação abarcaria
o dano moral compensatório e punitivo
simultaneamente, a fim de que o ofensor
possa senti-lo em seu patrimônio, inibin-
do-o de futuras reincidências.

Defende-se neste artigo, por fim, bem
apropriado, se nos afigura, a aplicação da
teoria da indenização punitiva sobretu-

do nas relações de consumo. Se as em-
presas inescrupulosas que constante-
mente abarrotam nossos tribunais de
processos fossem exemplarmente puni-
das, assim como é feito no direito do tra-
balho quando se destinam verbas ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
quando empresas descumprem os ter-
mos de ajustamento de conduta, possi-
velmente as empresas ficariam desesti-
muladas a praticar qualquer ato contrá-
rio à lei, vez que pagariam alto pelo preço
de sua irresponsabilidade.
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