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ABSTRACT
Over the last decade, social networks have gained, gradually, considerable space
and relevance not only concerning social interactions, but also concerning content
transmission and knowledge generation, becoming a niche for propagation and
research of various topics. This article aims to investigate the way the potential for
interactivity present in Skype mechanisms of enunciation relate to the pedagogical
nature of posts aimed at English teaching. For this, we base our reflections on social
network studies by Recuero [20], on teaching and technology reflections by Paiva
[17] and on virtual ethnography by Hine [8]. The purpose of this article is to provide
knowledge about pros and cons connected with the usage of Skype during the
process of study foreign languages among Russian people. Reseach in this sphere is
not very developed as internet technologies are new method in education. Our task is
to delight all sides of this research. A qualitative exploratory research method was
applied to interviews and notes via Skype between students and their web teachers.
The data were analysed using phenomenography. The findings are based on the
pole in the Internet. The advantages were: being able to be at home; well-known
being and convenience for the students; and attend ones possible regardless of
geographical distance. Barriers were that the Internet connection works intermittently
with audio or picture.
Key-words: Innovative methods; Skype applications; English; Education.
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Introduction
Teachers and researchers are facing increasing pressure to promote student
acquisition of “21st century skills” (Partnership for 21st Century Skills, 2011), which
include communicative competence in local and international languages, higher order
thinking abilities, such as critical thinking (CT), and proficiency in information
communication technology. Both challenges and opportunities emerge from a focus
on 21st century skills, often related to the role of technology in evolving learner
characteristics and learning environments. In the 21st century, characterized by
increased globalization, competence in international languages, such as English, is
invaluable.
This study focuses on the discovering advantages and disadvantes in teaching
English using audio conferencing (Skype) to talk with small groups of students or
converse one-to-one.
Skype, a software application for online communication, has been used in
classes at various levels, providing many possibilitites for teaching and learning
[1,4,15,16]. Skype is a communication tool that allows users to make audio and video
calls over the Internet. Calls to other Skype users are free. Skype also offers a
computer-to-land-line service for both local and international calls, as a fee-based
service. Similar to needing an e-mail address to send e-mails, a Skype account is
required in order to make and receive calls.

1 Skype in our lives
Learning English via Skype so far is a novelty in teaching foreign languages
and not all people have experienced such way of learning. There are lots of debates
on forums on the Internet and on the walls of language schools about the
effectiveness of these classes that they have advantages and disadvantages. But the
fact is that, without English via Skype, the overall picture of modern linguistic
techniques will be incomplete. If it was inconvenient for students, it is unlikely this
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way of accumulation and improvement of knowledge would have received such
widespread.
Skype is a telecommunication application software that specializes in
providing video chat and voice calls from computers, tablets and mobile devices via
the Internet to other devices or telephones/smartphones [13] it was founded in 2003.
Today there are more than 630 million users of Skype. The number of users rises
every day. There were only 405 million users of Skype two years ago. Users can
send instant messages, exchange files and images, send video messages and
create conference calls. First released in August 2003, Skype was created by Dane
Janus Friis and Swede Niklas Zennström in cooperation with Estonians Ahti Heinla,
Priit Kasesalu, and Jaan Tallinn [22]. Skype allows users to communicate by voice
using a microphone, video by using a webcam, and instant messaging over the
Internet. Skype-to-Skype calls to other users are free of charge, while calls to
landline telephones and mobile phones (over traditional telephone networks) are
charged via a debit-based user account system called Skype Credit.

2 Educational use
Although Skype is a commercial product, its free version is being used with
increasing frequency among teachers and schools interested in global education
projects [2]. For example, Skype is being used to facilitate language exchange.
Students in different parts of the world are paired off, each is a native speaker of the
language that the other wishes to learn. In conversations over Skype they alternate
between the two languages [14,6,23].
Teachers are using Skype in unique ways to fulfill educational goals. The
videoconferencing aspect of the software is valuable in that it provides a way to
connect students who speak different languages, hold virtual field trips, and reach out
to experts in varying fields of study. These experiences allow students a chance to
apply what they are learning in the classroom to real-life experiences and it also
achieves further learning opportunities [19,24].
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Skype in the classroom is another free tool that Skype has set up on its
website. It provides teachers with a way to make their classrooms more interactive
and interesting. Skype in the classroom is a service that teachers can sign up for that
will allow students to meet other students, talk to experts, and share ideas. Teachers
can collaborate with other teachers around the world and design different learning
experiences for their students. There are various Skype lessons, in which students
can participate. Teachers can also use Skype's search tool and find experts in the
field of their choice [21].

2.1 Advantages in studying English via Skype
The most important argument for learning English online is the possibility in
interaction with the teacher in Skype and time saving, and not on the duration of the
lesson. This is about a long travel from point A, where the student lives to point B,
where the teacher works. Often these coordinates are in a completely different places
and Skype helps them unite.
Therefore, learning English online via Skype was a real salvation for residents of
large cities where you have a lot of time to travel to the place of study. In small towns
is another problem: a lack of talented and experienced teachers who follow the new
methods of language learning and are able to practice modern technology. In
addition, Skype has pushed the boundaries and allows you to learn with teachers
from other countries, including those who are native speakers.
English classes online give you an opportunity to plan your schedule of classes the
most efficiently, without giving sacrifice other important things. This is especially
convenient in cases where you need intensive language study, for example, more
than 3 times a week. Lesson via Skype can be carried out on Sunday morning,
because it does not need to spend time on the road. Nevertheless, it can be fun to
start your day with use.
Another undeniable positive side in study English via Skype - it's free to move
without stopping your process of study. Wherever you are, you just have to have a
laptop, smartphone or tablet and a good Internet connection to complete lessons with
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a teacher. As for the students and housewives, this problem is not so huge, the
businessmen who want to hone their excellence and language skills, can not
estimate the benefits of learning via Skype.
This study English online allows you to develop your language skills in the most
comfortable environment for you. The most important thing is a high-speed internet
and a complete focus on employment. Your geographical location plays no role
anymore.
The use of modern technical capabilities should also be included to the
benefits of learning English teacher online. The teacher can send you any time a text
document, spreadsheet, an audio file to link to a video or presentation on the topic
being studied. Some of the teachers also use the opportunity to create personal
vocabularies to record audio pronunciation of words. Besides, at the end of the
classes a student has access to a list of words that he needs to remember for the
next lesson. Audio recordings, made with the teacher, help him not forget how to
pronounce new words and phrases. In addition, doing English using Skype, you can
always quickly find the information on the Internet, and the English version of
Wikipedia will always be at your fingertips. This advantage is equally appreciated by
students and teachers [11].

2.2. Disadvantages in studying English via Skype
Like any other method of learning foreign languages, lessons via Skype have
not only advantages but also disadvantages, which, however, if you wish, you can
safely forget.
Most claims are made by followers of the classical tools of language teaching
because of the question of psychology student - teacher relationships, interacting via
Skype. It is the lack of personal contact for individual classes. With this, of course, it
is difficult to argue, as online classes provide the same sense of preserving constant
distance. But you can handle it. And experienced teachers return this drawback into
benefite and use game time.
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They can offer the student to play a phone conversation with a friend or
business talks with a representative of a foreign company. There are lots of options
for role-playing games that make learning more interesting and exciting. In addition,
Skype allows you to adjust the degree of contact: at any time to disable or enable
video. It especially helps shy people who just can not open up to a stranger.
The disadvantages of learning via Skype also include the inability to control
actions of the student by the teacher. Thus, the main claim is that the teacher does
not see what the student writes and can not correct the error in time. In fact, learning
English via Skype provides more live communication, not writing. Grammar exercises
student performs independently and at the beginning of the next class teacher points
to mistakes and explains new material. For clarity, corrections teacher can use the
function Skype «Demonstration screen", which replaces a real whiteboard in the
classroom [10].
Of course, learning English via Skype largely depends on the proper operation
of equipment and an internet connection. Without them, effective lessons are
impossible. Experienced teachers recommend for easy learning process to use the
headset, so background noise interferes neither you nor the teacher.
Generally, the main factors for successful learning English via Skype are
dedication, desire to acquire knowledge and perform all the tasks of the teacher,
without which you can not succeed in learning a foreign language.

3. Methodology
Since our research goal is to determine the appropriation of elements that
facilitate, on Skype, the focused interaction for sharing teaching and learning
experiences, we analyzed the samples using the qualitative model to elucidate what
purposes the reusers suit the use of the tools available on the site. Therefore, it was
necessary also our participation as users Skype, as we understand with Hine [8].
According to British Council in 2013 [25], it is estimated more than 1.7 billion
people which learning English, that characterizes it as the most studied foreign
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language in the world. Council projects say that if the growth of English as the lingua
franca continues at the same pace, by 2020 it will have more than 3.8 billion
speakers - native and non-native. Still, according to Graddol [5], even with the
presence of other languages on the Internet, English is still responsible for 68% of
the exchange of information taking place via the internet and dominates the 32%
content of all sites on the web.
Much

has

been

discussed

about

promoting

interdisciplinarity,

transdisciplinarity and transversality in educational programs and curriculum
guidelines, as they cover the expansion of understanding of the world and the social
inclusion of an individual. Thus, education would be aimed at teaching students to
understand the relationships between school subjects and their connection with
reality experienced by them. The expected result of this process should enable the
use of knowledge to the understanding of social complexity in which citizens live,
characterized by constitutive hybrid languages, identities and cultures [3].
In English language teaching, in particular, the Internet can provide students
contact with different language communities in different parts of the world, and
through this contact, provide conditions for them to add new knowledge of the
language to its real development zone [12]. In addition, the forms of social behavior
of studied language communities and their culture, art and significant ways, become
contrasted with the student, thereby making him aware of the heterogeneity
characteristic of the English language and knowledge and cultures in which the
language is inserted.

Fundamental theory
With the constant evolution of ICT technology emerges to revolutionize the
way man communicates bringing benefits never seen before and decreasing in
general communication barriers. As pedagogical tool ICT and help create modern
alternatives to the teaching-learning LI which allows that the use of these
technologies helps in the development of skills in the language fundamental target.
[7]
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3.1. Analysis
This chapter aims to analyze data collected, in order to identify and point out
the benefits that the Skype software can provide for russian-speaking people,
checking how was this process, and feedback from the people about the importance
of their use in learning process as well as the skills that were more developed. In
addition, we sought to understand how the Skype helped in general to acquire a
higher level of proficiency. The differences noted on the grammatical differences
perceived in the formal and informal use of the English language as well as other
tools which these students use together with the Skype software were also analyzed.
[9]

3.2. Results
This statistics (Figure 1) shows us the usage of Skype as an educational
technology all over the world. As it is seen from the table, the number of people,
using Skype, increases year after year.

Figure 1. The statistics of the usage of Skype all over the world.
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After our research, held in the Internet among russian-speaking people, about
the usage Skype as a tool of education, we have got some results. For data analysis
was developed an online questionnaire, using the tool "vkontakte", the questionnaire
is

available

on

the

website:

https://vk.com/id13404228?

w=wall13404228_1440%2Fall.
The questionnaire is composed of two questions, in order to ascertain the
benefits noticed by Skype users over the course of their use, focusing on English
learning and the need for tool to assist in this process.

Figure 2. The questionnaire among the users in "vkontakte" (numbers are given in per centages).

The questionnaire to be answered automatically sends the answers to the
online database and it converts them quickly to the most common document formats
currently used.
Using the online questionnaire was well accepted by the people because they
could responded in convenient for them time. There was no need for file downloads,
or any kind of attachment to be sent via email, saving time, and making it easier to
use.

4. Conclusion
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Of course, using Skype as educational communication has its drawbacks. You
do need to be on time for meetings- although many students live in different time
zones or are unable to utilize Skype to its best capacity due to slow internet speeds.
It also may inhibit introverted learners and allow extroverted learners to dominate the
conversation. Although the opposite is said of online threaded discussions;
introverted learners are generally more successful in this environment [18]. Perhaps
utilizing this tool will allow for a greater balance among learners.
Once students have logged in, they enter an environment where the freedom
to contact someone through chat or voice becomes their decision. Due to the
potentially chaotic nature of the conference calls or chats, educators may have
difficulty in managing the interactions and maintaining records or transcripts. As much
as the educator can request to have a space within a chat session or a conference
call to monitor progress, students can choose an alternative time and space to carry
on interactions because of Skype'saccessibility.
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Abstract
A. aegypti has great epidemiological importance because it is the main vector of dengue in both
hemorrhagic way of urban yellow fever. A. albopictus is kind of wild origin of the Asian continent that has
adapted to the urban environment and is now found in all kinds of artificial and natural containers.
Considering that the presence of A. albopictus is a serious problem for public health because despite
having not yet been incriminated as a natural vector of dengue in Brazil, has verified that in laboratory
and field conditions, Brazilian populations of this species have the ability to become infected with
dengue virus and transmit it making it necessary to monitor this vector in the urban area of the State of
Roraima and relate their coexistence with Aedes aegypti. This study aimed to identify and analyze the
population distribution of Aedes albopictus in Paraviana district of Boa Vista, Roraima and its
coexistence with Aedes aegypti. We also seek to determine whether hears occurrence of Aedes
albopictus in Paraviana neighborhood, Boa Vista - Roraima; Oviposition traps were installed, consisting
of a black plastic container, one eucatex palette. To collect put up the smooth part of the vane facing to
the container, attached by a clip with 30 ml of water and hay 270ml of mineral water. Each palette has
been identified by a code that has been registered with the address of the house, where he was
installed as well as their location in it. We used the Mann-Whitney test (U) which will point the class of
artificial breeding sites such as preferably used by the mosquito. It is also used for the quantification of
eggs the calculation of egg trap Positivity Index (IPO). The IPO was described by (FAY; Eliason, 1966
cited Gomes, 2002). It is a method based on the oviposition trap called egg trap, which allows to count
and identify the eggs of Aedes aegypti and Aedes albopictus at straws, predicts infestation of a local
(FAY & Eliason, 1966) apud Gomes (2002). The IPO is given in percent positivity. The seasonal

13

dynamics dengue vector is commonly associated with changes and climatic fluctuations that include:
rising temperatures, changes in rainfall and relative humidity, conditions which favor greater number of
breeding available and consequently the development of the vector. Prevention and control of Aedes
aegypti are indispensable when it seeks to minimize the occurrence of dengue or other arboviruses
transmitted by the same vector quoted, which is extremely important to educate society about the
potential mosquito breeding sites and educating the public on how to prevent and eliminate sites that
may pose a risk for the formation of breeding.
Keywords: Aedes aegypti, Aedes albopictus, monitoring, epidemiology, Roraima

1 INTRODUÇÃO
A dengue é considerada como uma das mais importantes arbovirose que
afeta o homem e constitui um sério problema de saúde pública no mundo,
especialmente nos países tropicais, onde as condições ambientais principalmente a
temperatura, a precipitação, além da umidade relativa, velocidade do vento
cobertura vegetal e a presença de criadouros favorecem o desenvolvimento e a
proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor da doença, também,
transmissor da febre amarela urbana. (MIYAZAKI et. al., 2009)
O aumento da densidade populacional e consequentemente a falta de infraestrutura que não oferece condições satisfatórias de habitação e de saneamento
para toda a população, principalmente nos países em desenvolvimento, contribui
substancialmente para o aumento do número de criadouros de culicídeos do gênero
Aedes. Outros fatores que contribuem para a expansão desses mosquitos são a
falta de um programa de controle de vetores efetivo e o aumento do transporte
aéreo, permitindo a dispersão de ovos infectados (GUBLER, 1998).
O A. Aegypti tem grande importância epidemiológica, pois é o principal vetor
da dengue, tanto na forma hemorrágica como da febre amarela urbana. O A.
Albopictus é espécie de origem silvestre do continente asiático que se adaptou ao
ambiente urbano e é encontrada atualmente nos mais variados tipos de recipientes
artificiais e naturais (ESTRADA-FRANCO & CRAIG JR; FORATTINi et. al., 1998).
Atualmente outra doença vem preocupando a população brasileira: a febre
do Chikungunya – CHIKV. Esta é uma doença causada por um vírus RNA do gênero
Alphavírus, sendo transmitido aos humanos por mosquitos do gênero Aedes. O

14

Aedes aegypti é o principal vetor na África e na Ásia onde o vírus é endêmico.
Entretanto, o Aedes albopictus foi identificado em recentes epidemias na introdução
do vírus na Europa, devido a adaptação de cepas do vírus a este mosquito. Tanto o
Aedes aegypti quando o Aedes albopictus estão presentes nas Américas e ambos
podem transmitir o vírus CHIKV nas diferentes regiões do continente (BRASIL,
2010).
No Brasil, o Ae. albopictus foi registrado primeiramente em 1986 no Rio de
Janeiro e em Minas Gerais. Posteriormente, foi invadindo estados vizinhos, como
São Paulo e Espírito Santo (CONSOLI & OLIVEIRA, 1994). Até a presente
comunicação, apenas 6 dos 27 estados brasileiros ainda não registraram a
ocorrência dessa espécie: Amapá, Acre, Tocantins, Piauí, Sergipe e Roraima
(SANTOS, 2003; MARTINS et al, 2006).
O Aedes albopictus é um díptero da família Culicidae, pertencente à
subfamília Culicinae que na sua forma adulta apresenta tórax e negrecido,
freqüentemente ornamentado com manchas, faixas ou desenhos de escamas claras,
geralmente branco-prateadas. De hábito diurno, o Ae. albopictus é muito eclético
quanto ao hospedeiro, sendo o homem e as aves os mais frequentes. Pode ser
encontrado no interior do domicílio, porém é mais comum no peridomicílio (SKUSE,
1894).
Assim como o Aedes aegypti, o Ae. albopictus pode ser encontrado tanto em
criadouros naturais (internódios de bambu, buracos em árvores, casca de frutas)
quanto em criadouros artificiais. Os criadouros artificiais, por sua vez, podem ser
tanto aqueles abandonados pelo homem a céu aberto quanto os de uso doméstico
para armazenamento de água. Como exemplos de criadouros artificiais podemos
citar: pneus, latas, caixas d’água, piscinas. Nesses criadouros, as fêmeas depositam
seus ovos, isoladamente, em um substrato úmido, próximo à água ou em local
inundável (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994).
O ciclo de desenvolvimento do Ae. albopictus compreende quatro estágios:
ovo, larva (4 estádios: L1, L2, L3 e L4), pupa e inseto adulto. O crescimento e o
desenvolvimento das larvas variam com a temperatura da água, disponibilidade de
alimento e densidade populacional no criadouro. Este ciclo geralmente se
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desenvolve em um curto espaço de tempo, podendo variar entre 10 e 15 dias,
contribuindo para o aumento da densidade populacional desta espécie.
Aedes albopictus desenvolve-se em recipientes naturais e artificiais,
interagindo com A. aegypti em ambientes urbanos, cuja simpatria tem sido frequente
(FORATTINI et al, 2000). A coexistência dessa espécie com A. aegypti é comum,
porém com predominância se altera ora com uma, ora com outro. A. Albopictus tem
utilizado diferentes ecótopos ocupados por A. aegypti, sejam eles naturais ou
artificiais, como internódios de bambu, buracos em árvores e cascas de frutas em
florestas ou plantações (CONSOLI & OLIVEIRA, 1994).
A introdução e permanência do Ae. albopictus no Brasil podem trazer sérios
problemas à saúde pública por vários motivos. Primeiro este mosquito é considerado
o principal vetor do dengue em epidemias no Japão, Indonésia, Seychelles,
Tailândia, Malásia (HAWLEY, 1988) e, mais recentemente, no Havaí (EFFLER et al.,
2005). Em experimentos laboratoriais, o Ae. albopictus mostrou-se capaz de
transmitir pelo menos 22 tipos de arboviroses, entre elas, dengue e febre amarela
(GRATZ, 2004). Esta espécie também foi encontrada infectada naturalmente com o
vírus da febre do Nilo Ocidental, podendo estar relacionada com a epidemiologia
desta doença nos Estados Unidos (HOLICK et al., 2002).
Embora o A. albopictus não ofereça risco na transmissão de dengue
atualmente, a preocupação com essa espécie é crescente no sentido de transferir
focos naturais de arbovírus para centros urbanos. (GOMES, 1998). Se no momento
não existe comprovação de envolvimento de A. albopictus como transmissor do
vírus do dengue, o aumento considerável dessa população eleva o risco potencial de
transmissão do vírus (ALBUQUERQUE et al, 2000).
O estado de Roraima é considerado uma porta de entrada de patógenos
em decorrência da sua posição geográfica (acesso ao Brasil a partir do Caribe,
Venezuela e América Central), características climáticas e alta incidência de Dengue
(Rosa-Freitas et al., 2003). A rodovia BR-174, que liga Manaus à Caracas,
proporciona um intenso fluxo de pessoas vindas da região do Caribe (onde a dengue
é endêmica) e de Manaus (onde doenças como a dengue e a febre amarela são
endêmicas), tornando as cidades que margeiam a rodovia, como é o caso de Boa
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Vista, particularmente suscetíveis à epidemias. Além disso, foi em Roraima que
houve o primeiro registro clínico e laboratorial de dengue em 1981-1982 (OSANAI et
al., 1983).
Tendo em vista que presença de A. Albopictus é um sério problema para a
saúde pública, pois apesar de ainda não ter sido incriminado como vetor natural do
dengue no Brasil (SCHATZMAYR, 2000), foi comprovado que em condições de
laboratório e de campo, populações brasileiras desta espécie têm a capacidade de
se infectar com o vírus do dengue e transmiti-lo (OLIVEIRA et al., 2003; CASTRO et
al., 2004), fazendo-se necessário monitorar esse vetor na área urbana do Estado de
Roraima e relacionar sua coexistência com o Aedes aegypti.
2 OBJETIVOS
Este trabalho buscou identificar e analisar a distribuição populacional de
Aedes albopictus no bairro Paraviana em Boa Vista, Roraima e sua
coexistência com Aedes aegypti. Buscamos também determinar se ouve
ocorrência de Aedes albopictus no bairro Paraviana, Boa Vista – Roraima;
3 METODOLOGIA
3.1 Armadilha
Foram instaladas ovitrampas, compostas por um recipiente de plástico preto,
uma palheta de eucatex. Para a coleta colocou-se a parte lisa da palheta voltada
para o recipiente, presa por um clipe, com 30 ml de água de feno e 270ml de água
mineral. Cada palheta foi identificada por um código que foi registrado junto ao
endereço da casa, na qual foi instalada, bem como sua localização na mesma.
As ovitrampas são depósitos de plástico preto com capacidade de 500 ml,
com água e uma palheta de eucatex, no qual são depositados os ovos do mosquito.
A inspeção das ovitrampas é semanal, quando então as palhetas foram
encaminhadas para exames em laboratório e substituídas por outras. As ovitrampas
constituem método sensível e econômico na detecção da presença de Aedes
aegypti, principalmente quando a infestação é baixa e quando os levantamentos de
índices larvários são pouco produtivos. São especialmente úteis na detecção
precoce de novas infestações em áreas onde o mosquito foi eliminado. Foram
distribuídas em cinco residências do bairro Paraviana, durante os meses de
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fevereiro, março, abril e maio, resultando na proporção média de uma armadilha
para cada nove quarteirões, ou uma para cada 255 imóveis.
A pesquisa larvária foi realizada considerando duas classes de
recipientes, os naturais e os recipientes artificiais, classificados conforme descrição
abaixo:


Criadouro natural, dividido em seis grupos de recipientes:

1.

Poças e buracos no solo

2.

Ocos de árvores

3.

Açai e Bambu cortados

4.

Folhas e brácteas de vegetais

5.

Bromélias

6.

Outros naturais


Criadouros artificiais, apresenta sete grupos de classificação:

1.

Pneus

2.

Latas

3.

Vidros

4.

Peças de metal

5.

Tambor, tanque e barril

6.

Potes, garrafas e frascos plásticos

7.

Outros artificiais.

3.2 Pesquisa larvária nos recipientes
Os recipientes encontrados com água foram considerados criadouros
potencias para A. albopictus. O líquido presente nos criadouros foi vertido sobre uma
peneira acoplada a um copo medidor graduado (de 100 a 1000 ml), fornecendo a
quantidade de água presente no recipiente. Os imaturos , quando presentes, serão
retidos pela malha da peneira.
As larvas e pupas foram passadas para uma bacia coletora de forma
redonda de 11,5 cm de diâmetro e pipetados para tubitos de vidro. Após a retirada
de todos os imaturos da bacia, a amostra foi completada com álcool a 70% para
fixação dos imaturos e, em seguida, etiquetada.
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Os criadouros, após a inspeção, foram eliminados e/ou semi-destruídos
com furos ou cortes no fundo e na lateral para não mais acumularem água e não
serem recolonizados.
3.3 Período de coleta
A coleta ocorreu em dois momentos distintos. O primeiro aconteceu no mês
de novembro, no qual houve uma coleta de campo dos criadouros naturais e
artificiais. O segundo momento deu-se no período seco e chuvoso, no qual foram
instaladas 10 armadilhas por área habitada em cada coleta, 02 por ponto, com uma
distância de aproximadamente 100 metros entre um ponto e outro, cada ponto
corresponde a uma residência para a qual foram instaladas armadilhas, no
intradomiciliar e peridomiciliar.
Decorridos cinco dias, depois da instalação das armadilhas, o material foi
recolhido, e levado ao laboratório do Núcleo de Pesquisas Observatório de Saúde
de Roraima (ObservaRR/UFRR) para devido processamento, as palhetas foram
colocadas em câmara úmida por 48 horas para propiciar o embrionamento dos ovos,
posteriormente se realizou a contagem dos ovos através de um microscópio óptico.
Para certificar a presença de Aedes aegypti e, possivelmente Aedes Albopictus, as
palhetas foram imersas em recipientes plásticos contendo 300 ml de água, cobertos
por um filó.
3.4 Análise estatística
Utilizou-se o teste de Mann Whitney (U) que apontará a classe dos criadouros
artificiais como a preferencialmente utilizada pelo mosquito. Utilizou-se também
para a quantificação dos ovos o cálculo do Índice de Positividade de Ovitrampa
(IPO). O IPO foi descrito por (FAY; ELIASON, 1966 apud GOMES, 2002).
É um método baseado na armadilha de oviposição denominada de
ovitrampa, a qual permite a contagem e identificação dos ovos de Aedes aegypti e
Aedes albopictus em palhetas, permite calcular a infestação de um local (FAY &
ELIASON, 1966) apud GOMES (2002). O IPO é dado em porcentagem de
positividade.
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Cálculo:
IPO = ____Nº de armadilhas positivas___
Nº de armadilhas examinadas

X 100

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
No mês de novembro realizou-se uma pesquisa larvária no bairro Paraviana
em residências próximas ao Rio Cauamé, consideradas como potenciais criadouros
dos mosquitos do gênero Aedes. Nessa primeira visita a campo, encontrou-se 12
recipientes com água e estes são considerados criadouros potencias para A.
albopictus e Ae. aegypti. Destes criadouros, 11 estão classificados como criadouros
artificiais, como recipientes de plástico, garrafas PET, carrinho de mão, caixa
térmica, entre outros, e apenas um destes recipientes encontrados é considerado
criadouro natural (folha de bambu).

Figura 1. Local de coleta dos potencias criadouros de ovo ou larvas dos mosquitos
do gênero Aedes. Boa Vista, Roraima – 2015.
Após a coleta dos recipientes, estes foram levados ao laboratório do Núcleo
de Pesquisas Observatório de Saúde de Roraima (ObservaRR/UFRR) para verificar
a positividade ou não de larvas do mosquito Ae. aegypti ou Ae. albopictus. As
análises dessas amostras não detectaram nenhum ovo ou larva dos mosquitos do
gênero Aedes, apenas Limatus duram, também subfamília Cullicidae. Segundo
Forattini (2002), os culicíneos são mosquitos de grande interesse para a saúde
pública, pois reúnem espécies vetores de arbovírus, como o da dengue e da febre
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amarela, além de causar grande incômodo às populações humanas, devido aos
hábitos hematófagos das fêmeas.
De acordo com dados da Prefeitura de Boa Vista, o Levantamento Rápido
de Infestação por Aedes aegypti, realizado entre os dias 5 e 7 de janeiro de 2015,
mostrou que o município se classificou como de médio risco para transmissão de
dengue. E, ainda segundo esse levantamento, o bairro Paraviana ficou entre os 18
bairros com maior índice de infestação, nos quais a pesquisa apontou que de cada
100 casas visitadas, pelo menos três apresentaram infestação do Aedes aegypti.
A segunda parte da pesquisa de campo se deu através da instalação de
ovitrampas nos meses de fevereiro a maio de 2015. A coleta de ovos por ovitrampas
é um método prático para monitoramento da população do vetor, fornecendo alta
positividade mesmo quando sua densidade populacional na região é baixa (ROSA
et. al., 2003).
Tabela 1. Índice de positividade da ovitrampa de ovos de Ae. aegypti. Boa Vista –
Roraima, 2015.
Mês

Nº de armadilhas positivas/ nº de

IPO

armadilhas instaladas
Fev
Mar
Abr
Mai

0/10
1/10
3/10
5/10

0
10
30
50

Através da instalação das ovitrampas em residências do bairro Paraviana,
pode-se notar um aumento gradativo quanto à positividade das armadilhas
instaladas. Os meses de fevereiro e março enquadram-se no período seco e
resultaram em uma média de positividade de 5%, já os meses chuvosos (abril e
maio) apresentaram uma média de positividade de 40%. Esse crescimento se deu
principalmente devido à transição entre os períodos, mostrando maior incidência de
ovos ou larvas de Aedes aegypti no período chuvoso (meses de abril e maio).
Em outro estudo realizado entre março de 2003 a fevereiro de 2005 em três
bairros de alta incidência da dengue na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, região
Sudeste, este também indicou que a pluviosidade influenciou significativamente no
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aumento do número de criadouros e na dinâmica populacional do Ae. Aegypti. No
período chuvoso, 86,5% das armadilhas expostas tornaram-se positivas e apenas
13,5% no período seco.
A dinâmica sazonal do vetor da dengue está comumente associada às
mudanças e flutuações climáticas que incluem: aumento da temperatura, variações
na pluviosidade e umidade relativa do ar, condições estas que favorecem maior
número de criadouros disponíveis e consequentemente o desenvolvimento do vetor
(CAMPBELL-LENDRUM & CORVALÁN, 2007; TABACHNICK, 2010).
Quanto à instalação das ovitrampas, estas se realizam no ambiente
intradomiciliar e peridomicilar. Pode-se verificar a preferência do Aedes aegypti pelo
ambiente intradomiciliar, visto que 77,7% das ovitrampas positivas estavam nesse
ambiente. Não foi observado positividade para os ovos ou larvas do mosquito Aedes
albopictus.
Em estudo realizado no estado do Rio de Janeiro, em bairros dos municípios
de Nova Iguaçu (de agosto de 2002 a julho de 2004) e do Rio de Janeiro (agosto de
2003 a maio de 2004), observou-se também uma maior frequência de fêmeas e
machos de Ae. aegypti (82% e 74% do total, respectivamente) no intradomicílio.
Também foi observado ovos de fêmeas e machos de Ae. Albopictus, porém com
mais frequência no peridomicílio (88% e 96% do total, respectivamente).
BARATA et. al. (2001) cita que os ambientes urbanos parecem favorecer a
presença de Ae. aegypti, já que essa espécie ovipõe e abriga-se mais
freqüentemente no intradomicílio, alimentando-se em humanos, entrando em
conformidade com o presente estudo.

Gráfico 1. Quantitativo da ocorrência de Aedes aegypti no ambiente intradomiciliar e
peridomiciliar. Boa Vista – Roraima, 2015.
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Abstract – International human rights faced with globalization and international
working rights. In the present paper it is discussed the relationships involving
International human rights, globalization and international working rights. It is
discussed that the developed countries promoted a politics of “exportation” of human
rights disrespect to non developed countries through the multinational companies.
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INTRODUÇÃO
Para aqueles familiarizados com a história das sociedades humanas, uma
constatação ressalta: com grande frequência, avanços científicos e
tecnológicos terminam por traduzir-se, ao menos num primeiro momento, em
retrocessos do ponto de vista da observância dos direitos sociais e humanos.
A título

de

exemplo

emblemático, lembremo-nos que as primeiras

manifestações formais de preocupação com os direitos humanos, podem ser
traçadas, na opinião de alguns doutrinadores, já desde o Código de Hamurabi (c.
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1790 a.C.), passando pela chamada Magna Carta (1215), pela Bill of rights (1689), a
declaração de independência dos Estados Unidos (1776) e a declaração dos direitos
do homem e do cidadão (revolução francesa, 1789).
Não obstante, essa evolução histórica de uma preocupação oficial com os
direitos humanos (lembremos que a declaração de independência dos Estados
Unidos e a revolução francesa terminariam por espalhar seus princípios por grande
parte do mundo ocidental), não impediriam que durante a revolução industrial
(Inglaterra, séculos XVIII-XIX) flagrantes desrespeitos aos direitos humanos,
expressos por meio das relações de trabalho (trabalho infantil, jornadas de trabalho
de mais de quinze horas diárias, etc.,), se verificassem.
Modernamente, interelações entre o direito do trabalho e o direito
internacional dos direitos humanos têm surgido por meio da chamada globalização,
com empresas atuando mundialmente na produção e comercialização de seus
produtos. Essa globalização – e suas consequências sobre o direito internacional do
trabalho – terminam por refletir-se, com frequências, em flagrantes desrespeito a
princípios e legislações atinentes ao direito internacional dos direitos humanos. No
presente artigo propõe-se, justamente, a discussão dessa realidade.

GLOBALIZAÇÃO, DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO E DIREITO
INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
Os chamados países desenvolvidos - com os Estados Unidos sendo, desde
fins da segunda guerra mundial, o exemplo mais emblemático – adotam, com
frequência, uma postura ambígua (para não dizer hipócrita) no tocante aos respeito
aos direitos humanos: internamente (ou seja, para seus cidadãos) há uma
preocupação em respeitar esses diretos, enquanto como “produto de exportação”, o
que se observa, com frequência, é a adesão ao arbítrio puro e simples (lembremos,
ficando ainda com os Estados Unidos, a infame prisão de Guantánamo).
Com a chamada globalização (embora esse fenômeno tenha apenas
expandido uma realidade já existente) intensificou-se a descentralização da
produção de toda uma série de produtos (e mesmo da prestação de alguns
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serviços), com grande parte da produção dos mais diversos produtos sendo
deslocada (pelas empresas multinacionais, sobretudo), para os chamados países
em desenvolvimento, ou do chamado “terceiro mundo”, para nos valermos de
consagrada expressão. Atualmente, na Disneylância, por exemplo, uma boneca da
minie vem com uma etiqueta com a indicação “made in Vietnam”.
Longe de representar propriamente um avanço para os países pobres, essa
descentralização do trabalho ocorre, via de regra, como consequência de uma
busca, por parte das empresas, por países com legislações ambientais e trabalhistas
mais permissivas do que aquelas existentes em seus países de origem. Como
“subproduto” dessa “exportação” surgem danos ambientais, bem como desrespeito
aos direitos trabalhistas de milhões de pessoas mundo afora. Nesse contexto,
inevitável olharmos o direito internacional dos direitos humanos também sob esse
novo prisma, surgido de suas relações com a globalização e o direito internacional
do trabalho.
A fim de darmos algum lastro jurídico à nossa discussão, relembremos alguns
dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH -ONU, 1948):
Artigo XXIII - 1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2.
Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual
trabalho. 3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e
satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível
com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de
proteção social.
Artigo XXIV - Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação
razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.
Por óbvio que os direitos estabelecidos nos Arts. XXIII e XXIV da DUDH não
são respeitados nos países onde a legislação trabalhista é permissiva ou, mesmo
quando não é o caso (como no Brasil), há esse desrespeito com relação à mão de
obra composta por imigrantes ilegais, como nos casos relatados pela imprensa dos
bolivianos que trabalham em confecções clandestinas em São Paulo [1-3].
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É também fato que multinacionais como a Nike, por exemplo, exploram mão
de obra infantil [4] em países asiáticos (Vietnã, Indonésia, Camboja e China), em
regime análogo ao da escravidão.
Lembremos que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 1 dedica-se,
grosso modo, à promover a melhoria, em todo o mundo, das condições de trabalho e, por conseguinte, do respeito aos direitos dos trabalhadores - sendo as
convenções da OIT, uma vez ratificadas pelos Estados-Membros, fontes jurídicas
garantidoras dessas melhorias.
Não custa ainda lembrar que dentre as convenções de direitos humanos
ratificadas pelo Brasil, oito foram elevadas à categoria de direitos humanos
fundamentais pela Declaração da OIT dos Direitos e Princípios Fundamentais no
Trabalho [5,6].
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito embora a legislação atinente ao direito internacional dos direitos
humanos tenha surgido, via de regra, como tentativa de coibir abusos e
perseguições de natureza política, no chamado mundo globalizado, o qual
caracteriza-se, dentre outras coisas, pela “volatilidade” das companhias produtoras
das mais variadas mercadorias (ou mesmo prestadoras de serviços) - as quais
buscam avidamente a mão de obra mais barata em países com legislações
trabalhistas mais permissivas, ou menos mediante a contratação de outras
empresas, as quais, por sua vez, exploram mão de obra ilegal, em condições
1A 86ª Conferência Internacional do Trabalho (1998) aprovou a Declaração da OIT sobre os
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. A referida declaração repousa sobre os
seguintes princípios: 1. liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação
coletiva; 2. eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 3. abolição
efetiva do trabalho infantil; 4. eliminação da discriminação em matéria de emprego e
ocupação. Destaque-se que muitos dos dispositivos de nossa Constituição Federal
mostram-se em consonância com a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho da OIT.
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subumanas - o direito internacional dos direitos humanos termina por “conectar-se”,
com grande frequência, às questões relativas ao direito internacional do trabalho
Muito embora o “uso tradicional” da legislação internacional de direitos
humanos como forma de superar injustiças internas - fruto, não raro, de
perseguições políticas e/ou ideológicas - ainda se justifique, fato é que, com a queda
de muitas das ditaduras que existiam nos anos 1970-1980 (na América latina e no
mundo árabe, sobretudo), esse “emprego” vem se tornando, progressivamente,
menos necessário.
Contudo, no mundo moderno, os desrespeitos aos direitos humanos no
âmbito internacional vem confundindo-se, com não rara frequência, com a não
observância dos direitos laborais básicos de milhões de trabalhadores mundo afora,
com as populações dos países pobres sendo alvo, em pleno século XXI, que
condições laborativas comparáveis àquelas dos primórdios da revolução industrial.
Nesse contexto, o direito internacional dos direitos humanos há que “reposicionarse”, buscando para a legislação que o compõe, novo sentido e novos empregos,
numa busca do que podería-se denominar de cidadania laboral [7].
Tendo em vista que a legislação internacional do trabalho tem menor efeito
cogente que a legislação internacional dos direitos humanos, há que pensar-se,
seriamente, no caso de severos desrespeitos aos direitos humanos nas relações
laborativas, de acionar-se não a OIT, mas os órgãos internacionais dedicados aos
direitos humanos (a OEA, por exemplo), a fim de buscar-se, pela via judicial, por
cobro a essa realidade.
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APONTAMENTOS HISTÓRICOS DO DIREITO COMERCIAL: DA ANTIGUIDADE
À IDADE MÉDIA

*Cinthia Coutinho Picanço

Resumo: Este artigo foi realizado através de revisão de literatura, almejando buscar o máximo
de subsídio para a questão da história e evolução do Direito Comercial, desde a Antiguidade,
em especial ao povo babilônico, até a Idade Média. Foram utilizados livros e artigos dos
ambientes reconhecidos cientificamente. O objetivo desta pesquisa foi analisar a estruturação
do Direito Comercial na era desses povos, visando evidenciar quais as suas contribuições para
o desenvolvimento deste ramo do Direito. Percebeu-se que na Antiguidade, em especial no
Código de Hamurabi, alguns estudiosos já denunciavam a existência de normas particulares
que tinham alguma relação com a atividade mercantil sem, contudo esboçar uma preocupação
com os comerciantes e com o comércio. Do povo grego herdou-se o instituto do Nauticum
foenus. Os romanos, embora a priori, não valorizarem o comércio, contribuíram com
significativas normas. Todavia é na Idade média que se evidenciou verdadeiramente o
nascimento do Direito Comercial.
Palavras chaves: Direito Comercial. Código de Hamurabi. Povo Grego. Povo Romano. Idade
Média.
Resumen: Este artículo se basa en una revisión de la literatura , tratando de encontrar el
máximo permitido para la expedición de la historia y evolución del derecho comercial , desde
la antigüedad, especialmente la gente de Babilonia , hasta la Edad Media . Los libros fueron
utilizados, y manufacturas de entornos científicos reconocidos. El objetivo de esta
investigación fue analizar la estructura del derecho comercial en la edad de estas personas,
con el fin de mostrar que sus contribuciones al desarrollo de esta rama del derecho . Se
observó que en la antigüedad , en especial en el Código de Hammurabi , algunos estudiosos
han denunciado la existencia de reglas especiales que tenían algo que ver con las actividades
comerciales, pero sin esbozar una preocupación con los comerciantes y el comercio. El pueblo
griego heredan al foenus Instituto Nauticum . Los romanos, aunque a priori, no valoran el
comercio, contribuyeron con significativas reglas. Sin embargo, es en la Edad Media que
realmente mostró el nacimiento del derecho mercantil.
Palabras clave: Derecho Comercial. Código de Hammurabi. Pueblo griego. Pueblo romano.
Edad Media.
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INTRODUÇÃO
Os bens e serviços de que todas as pessoas necessitam para viver – isto é,
os que atendem às suas necessidades de vestuário, alimentação, saúde, educação
e lazer etc. – são produzidos em organizações econômicas especializadas e
negociadas no mercado. Essas organizações, por seu turno, são estruturadas por
pessoas que apresentam vocação para a tarefa de combinar determinados
componentes e fortemente estimuladas pela possibilidade de ganhar dinheiro com
essa atividade. São os chamados empresários (COELHO, 2013).
O Direito Comercial é o ramo do Direito que cuida dessa atividade econômica
organizada de fornecimento e de bens ou serviços, intitulada empresa. Seu objeto é
o estudo dos meios socialmente constituídos para a superação de conflitos de
interesses envolvendo empresários ou relacionados às empresas que exploram.
Deste modo, compõem o objeto desta disciplina as leis e a forma a qual a
jurisprudência e a doutrina as interpreta (COELHO, 2013).
É válido esclarecer que apesar dos bens e serviços que os homens e
mulheres necessitam e desejam para viver sejam, atualmente, produzidos em
organizações

econômicas

especializadas,

nem

sempre

foram

confeccionados/realizados desta maneira. E, muito menos o Direito Comercial
instituiu-se da maneira pela qual se conhece hoje.
A história conta que durante a fase primitiva da sociedade, o homem produzia
para seu próprio sustento, de modo que aquilo que lhe sobrava, o que
colhia/produzia em excesso, ele trocava pelo que estava lhe faltando, pelo aquilo
que havia colhido/produzido em escassez. Essa permuta era realizada diretamente
de produtor a consumidor (ROCHA FILHO, 2000).
Com o passar dos tempos esse mecanismo de troca foi se tornando cada vez
mais complexo. Surgiu, então, a “mercadoria-padrão”, para ser utilizada como
intermediária no processo circulatório, para facilitar ou promover a troca. Assim,
conchas, animais e, posteriormente, pedras e metais preciosos começaram a servir
de denominador de valor. Estava inventada a moeda (ROCHA FILHO, 2000).
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Consequentemente a economia de troca foi substituída pela economia de
mercado ou monetária; o homem deixou de produzir somente para seu próprio
sustento e para a troca pura e simples e, passou a produzir para vender, obter
moeda e aplicá-la em um novo ciclo de produção, depois de ter satisfeito suas
necessidades básicas (ROCHA FILHO, 2000).
Na história da humanidade, houve diversos exemplos de povos que viveram
esta cena. Na Antiguidade, roupas e víveres eram produzidos na própria casa para
os seus moradores, somente o excesso era utilizado para troca entre vizinhos e na
praça. Os fenícios tornaram-se evidentes intensificando as trocas e, com isto,
estimularam a produção de bens destinados primordialmente à venda (COELHO,
2013).
Alguns povos tiveram, na vivência da atividade comercial, regulamentações e
normas que inspiraram e marcaram a evolução do Direito Comercial Moderno.
Dentre estes, destacam-se os babilônicos, os gregos, os romanos e os habitantes da
Idade Média.
O presente artigo se propõe a fazer uma análise da estruturação do Direito
Comercial na era desses povos, visando evidenciar quais as suas contribuições para
o desenvolvimento deste ramo do Direito. Metodologicamente, procurou-se realizar
um relato histórico, fracionado de acordo com cada povo, estabelecendo um diálogo
entre textos doutrinários e artigos científicos da seara jurídica, objetivando identificar
as impressões propostas pelo tema.
1. O POVO BABILÔNICO E O CÓDIGO DE HAMURABI
Descrito, até a alguns anos, como sendo a legislação mais antiga do mundo,
o Código de Hamurabi (2000 a.C.) foi o regulamento que o rei da Mesopotâmia
outorgou a seu povo, com a finalidade de criar um estado de Direito, de modo que
um indivíduo mais “forte” não oprimisse aquele mais “fraco” e a justiça seja oferecida
aos mais vulneráveis (NADER, 2013).
Seu mentor, Hamurabi, foi um notável administrador. Sua função residia em
decidir, em caráter final, os conflitos entre os cidadãos, quando a parte interessada a
ele recorria. Impulsionado pela necessidade de reformar velhas instituições e de
favorecer a unidade do Estado, providenciou a confecção de um código, que não
apenas representasse uma compilação dos costumes, mas que apresentasse
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caráter racionalista de forma a estabelecer critérios uniformes para uma população
heterogênea, há pouco tempo unificada (NADER, 2013).
Consagrando a pena de talião – “olho por olho, dente por dente –, o Código
reunia 282 normas, em um conjunto assistemático e que contemplava uma
variedade de temas: crimes, matéria patrimonial, família, sucessões, obrigações,
salários, posse de escravos, dentre outros (NADER, 2013).
No que se refere ao direito comercial, embora já ser intenso o comércio na
Mesopotâmia, grande parcela dos autores afirma não ter havido destacada
preocupação em elaborar um ramo do direito específico que disciplinaria a atividade
comercial neste diploma. De tal sorte que, tanto deu atenção à agricultura, à
pecuária e outras atividades e interesses, mas pouca preocupação teve com o
comércio e nenhum zelo aos comerciantes (GARCIA, 2001).
Para Koff (2005), o Código de Hamurabi, mesmo relegando o comércio a um
segundo plano, não deixou de prever preceitos minuciosos sobre funcionários.
Assim, complementa Garcia (2001) que não se pode deixar de enfatizar que este
código foi um diploma voltado para profissionais, porque continha regras dirigidas
aos

médicos,

pedreiros,

oleiros,

empreiteiros,

alfaiates

(atribuindo

responsabilidades, salários e honorários), sobre a venda de bebidas em tavernas, de
empréstimos (com juros e sem juros), de moeda, etc.
O Código de Hamurabi regulamentou, ainda, uma série de disposições
relativas ao contrato de depósito de cereais (prevendo responsabilidade para o
depositário), de mediação e de comissão (KOFF, 2005).
Ademais, entre o povo babilônico, há informações históricas de contratos de
sociedade. Como exemplo, tem-se o contrato de comenda, por meio do qual uma
pessoa entregava dinheiro para ser aplicado por outra em um negócio, geralmente
comprar mercadorias e revendê-las, muitas vezes ou quase sempre mediante
utilização de transporte marítimo, dividindo-se os lucros alcançados (MATTOS e
SILVA, 2007).
2. O POVO GREGO
A história da Grécia antiga apresenta uma ilustre personagem: Alexandre, o
Grande. Atribuem a Alexandre a admirável expansão do comércio no Estado grego,
tendo como seu brilhantismo a cidade de Atenas. Interessado em difundir o
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sentimento helênico para todos os povos do mundo, o notável conquistador
estimulou o nascimento da fase helenística (GARCIA, 2001).
Embora seja um período de tempo relativamente curto, este foi marcado por
grandes interações culturais: houve um grande desenvolvimento do povo grego,
destacando-se principalmente o incremento ocorrido nas artes, nas ciências, nos
novos costumes e no comércio (FUNARI, 2002; GARCIA, 2001).
Alexandre conquistou gigantesco território: todas as cidades gregas, como o
Egito, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia (Irã), chegando à Índia. Fundou colônias
em todas as ilhas do Jônio e do Mar Egeu, em Siabaris, Taranto, Chipre, Crotona,
Nápoles, Siracusa e Agrigento (FUNARI, 2002; GARCIA, 2001).
A característica primordial deste período helenístico era a convivência de
inúmeros povos, com diversidades de línguas, comandados por um governante de
origem macedônica e que tinha na língua grega um instrumento de comunicação
oficial e universal, e cujas trocas culturais entre os diferentes grupos eram
extraordinariamente intensificadas (FUNARI, 2002).
Alexandre foi também um grande incentivador do comércio marítimo,
tornando-se responsável pelo incremento do intercâmbio internacional, a partir da
Grécia. Preocupado em aumentar demarcações, editou leis que regulavam e
garantiam o florescente comércio internacional. Leis que quase sem conteúdo
comercial, estimulavam ao comércio. Ao invés de regular estritamente atividades
comerciais, mais se destinavam a atrair povos estrangeiros, oferecendo incentivos a
quem participasse do crescente intercâmbio grego (GARCIA, 2001).
Verifica-se que na Grécia, prevaleceu um direito baseado em usos e
costumes, com as atividades mercantis pouco diferenciadas da Antiguidade (SILVA,
2009).
Contudo, existiram alguns tipos de contratos mercantis que evoluíram e foram
aproveitados pelo Direito Comercial. Segundo alguns historiadores, essas seriam as
primeiras manifestações jurídicas que mais tarde contribuiriam para a normatização
do Direito Comercial, como um ramo autônomo, direcionado a regular os atos de
comércio e dos comerciantes. Entre essas manifestações destaca-se a figura do
câmbio náutico (GARCIA, 2001).

37

O câmbio náutico (Nauticum Foenus) é definido por Franco como o “embrião
do que depois seria o contrato de seguros” (p. 17, 2004), e é descrito por Walter
Vieira do Nascimento citado por Silva (2009) da seguinte maneira:
Seja como for, o nauticum foenus, era um financiamento de expedições
marítimas comerciais, em que capitalistas assumiam o risco de investir nas
mesmas mediante a participação altamente vantajosa nas vendas das
mercadorias trazidas ou a cobrança de juros elevados como compensação
por eventuais prejuízos com o insucesso da empresa. A princípio, por mar,
essa prática mercantil passou depois a ser também operada por terra.

Percebe-se então que, o nauticum foenus decorria da celebração de um
denominado contrato, caracterizando as partes (o capitalista financiador e o
empresário responsável pela expedição) (SILVA, 2009).
Recebeu destaque no mundo grego também, a figura do trapezista
(trapezitai), pessoa que se encarregava de receber depósito de particulares. Essa
função foi, mais tarde, transferida para os templos, em que é cediço que o templo de
Delos, durante certo período, fez empréstimo a particular e às próprias cidades.
Quando a Alexandria foi conquistada, esse sistema rudimentar de bancos se
espalhou pelo Egito (MARTINS, 2008).

3. A CONTRIBUIÇÃO DOS ROMANOS
De acordo com Alfredo Rocco (s/d) citado por Franco (2004), em Roma
inexistia um direito especial do comércio; todavia a jurisprudência deste período
criou normas dispersas com a finalidade de regulamentar algumas relações
comerciais. Este estudioso assinala, também, que os romanos não possuíam um
termo técnico para designar o “comércio”, uma vez que a palavra commercium
indicava a participação num ato jurídico que envolvia a troca entre vivos; a
expressão negotiatio, o exercício de qualquer tipo de indústria; e o vocábulo
mercatura, o tráfico de mercadorias em seu significado mais restrito.
Franco (2004) esclarece que mesmo Roma sendo um centro de grande
consumo, recepcionando produtos do mundo inteiro, era caracterizada por uma
economia escravista, na qual o comércio e a indústria eram exercidos através dos
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escravos, estabelecendo entre estes e seus senhores apenas relações de fato e não
relações jurídicas.
Roque (s/d) acrescenta que a justificativa para esta ausência de um direito
comercial reside no fato de que para os cidadãos romanos as atividades mercantis
da época eram abomináveis, a ponto de serem permitidas até aos escravos. No
geral, as atividades comerciais, a troca de mercadorias, o comércio marítimo, a troca
de moedas, enfim as ações relacionadas à satisfação do mercado consumidor eram
exercidas pelos peregrinii (estrangeiros), pelos judeus, por pessoas advindas das
colônias conquistadas. Ao cidadão romano cabiam as atividades políticas, militares e
sacerdotais.
As relações jurídicas estabelecidas entre as classes predominantes na
sociedade romana, os "quirites", eram reguladas pelo Jus Civilis (Direito Civil), ou
também chamado de Jus Quiritum (Direito Quiritário). Entre essas relações jurídicas
não se situavam aquelas consequentes das operações de produção e troca de
mercadorias. Estas, por sua vez, eram regulamentadas pelo Jus Gentium (o direito
das gentes), utilizado entre os que não eram cidadãos romanos. A ideia de ser um
mercador, um comerciante, era vista pelos cidadãos romanos com muito desprezo.
Eles possuíam um provérbio cuja tradução em português faz rima: "Atrás do balcão
está o ladrão" (ROQUE, s/d).
Então se percebe que há uma lógica para a não existência de um Direito
acerca das atividades comerciais; se o comércio não era atividade juridicamente
considerada e conceituada no meio social, não havia a possibilidade de se criar o
direito comercial.
Contudo, com o passar do tempo, determinados empreendimentos foram
tonando-se aceitáveis – em segredo – pelos romanos, quando lhes proporcionavam
lucros. Um instituto comercial originário deste período foi a Lex Rhodia de Jactu, que
vigora até os dias atuais, nos principais países. Refere-se a uma prática do Direito
Marítimo. De acordo com esta lei, se um navio estivesse ameaçado de naufragar, o
capitão poderia selecionar certas mercadorias e lançá-las ao mar, para garantir a
estabilidade do navio. Os prejuízos oriundos dessa atitude não seriam suportados
somente pelo proprietário das mercadorias sacrificadas, mas rateados entre os
proprietários das mercadorias beneficiadas e salvas. Essa lei inspirou normas em
legislações de muitos países. Constou no Código Comercial francês e dele veio para
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o brasileiro, constando nos artigos 763 e 764, na parte referente ao Comércio
Marítimo, recebendo o nome de "avaria grossa" (ROQUE, s/d).
Destaca-se também, entre o povo romano, normas sobre a responsabilidade
dos barqueiros, estalajadeiros e locandeiros (nautae, caupones, stabularii, ut recepta
restituant, Dig., IV, 9) – pactos para responsabilizar os capitães de navio e os
estalajadeiros pelos danos ou furto das coisas por eles custodiadas; sobre a ação
exercitória (de exerc. Actione, Dig., SIV, I) – ação para responsabilizar os donos dos
estabelecimentos comerciais pelos atos dos administradores – e institutória (de inst.
Actione, Dig., XIV, 3) (ROCCO, s/d, citado por FRANCO, 2004).
Outro instituto, presente no cotidiano romano, peculiar à navegação marítima,
foi o nauticum foenus, de origem grega. Segundo já explanado, os cidadãos
romanos não se dedicavam ao comércio, o qual, por seu turno, era exercido por
empreendedores não patrícios. Contudo, como os primeiros detinham o poder
econômico e tinham em suas mãos consideráveis somas de dinheiro, que
desejavam investir, estes celebravam um acordo com os mercadores, os
empreendedores marítimos; por esse acordo, haveria uma conjugação de esforços,
formando verdadeira sociedade mercantil, com dois tipos de sócios. Um sócio era o
cidadão romano, que aplicava num empreendimento, numa expedição marítima; era
o prestador de capital. O outro sócio era o mercador, o navegador marítimo, que
aprestava o navio e adquiria mercadorias em outras regiões ou as trocava por
mercadorias romanas (ROQUE, s/d).
O nauticum foenus inspirou várias instituições nas legislações modernas de
Direito Empresarial. Hoje esse instituto é chamado pelo nosso Código Comercial de
"contrato de dinheiro a risco ou câmbio marítimo". Esse contrato está regulado pelos
artigos 633 a 665 de Código Comercial Brasileiro, encontrando-se no artigo 633 sua
definição. Ademais, tem-se como inspiração jurídica do nauticum foenus "sociedade
em comandita”. Ela encontra-se regulada nos artigos 1045 a 1051 do Código Civil
Brasileiro e, está conceituada no art. 1045. Há, ainda, uma sociedade variante,
herdada do direito norte-americano pela atual Lei das Sociedades Anônimas,
intitulada "sociedade em comandita por ações" (ROQUE, s/d).

40

4. A IDADE MÉDIA
Conforme Martins (2008), O Direito Comercial surgiu na Idade Média,
enquanto complexo jurídico especial, divergente do Direito Civil, com o intuito de
regular as atividades laborais dos comerciantes.
Na época, houve o desenvolvimento do comércio marítimo no Mediterrâneo, e
com isso, as cidades litorâneas tornaram-se expressivos centros comerciais, os
senhores feudais buscavam morar nos grandes centros, nesse contexto, os servos
se tornaram meeiros, devendo entregar metade da produção aos seus senhores, as
Cruzadas também favoreceram o intercâmbio comercial (MARTINS, 2008).
Nesse cenário tornou-se evidente o contrato de comenda, uma espécie de
investimento, em que os senhores forneciam dinheiro aos comandantes de navios,
sendo que estes faziam as negociações em nome próprio, e posteriormente, ao
término da expedição, deveria dividir os lucros (MARTINS, 2008).
Com o desenvolvimento do comércio, os mercados e as feiras tornaram-se
locais de negociações, nos mercados os agricultores vendiam os seus produtos e
adquiriam bens produzidos na cidade. Posteriormente, os comerciantes se reuniam
em certas cidades, em dado período de tempo, para trocarem produtos, assim,
iniciaram-se as feiras, o Estado recebia os impostos advindos dela, e começou a
criar normas que garantissem a sua realização (MARTINS, 2008).
O surgimento das feiras mercantis possibilitou ao mundo o crescimento e
desenvolvimento de uma nova atividade profissional, a do comerciante. Com a
evolução do tempo, esses profissionais sentiram a necessidade de se organizarem e
o fizeram através de corporações dos mercadores. Foi aí que se falou pela primeira
vez em direito Comercial que se preocupava em regular o direito dos comerciantes.
Essa fase ficou conhecida como fase subjetiva do Direito Comercial, justamente
porque atendia somente aos interesses daqueles que estavam inscritos nessas
corporações (ROSSIGNOLI, 2012).
As Corporações de Ofício foram a primeira forma de identificação do
comerciante porque na época em que o comércio era pouco
desenvolvido, os comerciantes, para se protegerem, se reuniam em
grupos de acordo com as funções exercidas por cada um. Esses
grupos, porém, eram compostos apenas por aqueles que possuíam
matrícula. Efetuando a matrícula se ingressava na Corporação (...). A
própria Corporação redigia suas normas. Percebe-se que o critério era
a matrícula da Corporação de Ofício e não a atividade desempenhada.
Sendo assim, se duas pessoas exercessem a mesma função, uma
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matricula e a outra não, só a primeira recebia o tratamento jurídico de
comerciante. Quem não tinha matrícula na Corporação, não obstante
desempenhasse a mesma atividade do outro, não seria considerado
comerciante. Esses não matriculados não eram considerados
comerciantes, eram regidos pelo direito comum, direito civil. Eram
julgados pela justiça comum. Recebiam influencias das normas de
direito comum. Na prática, tinham um tratamento desprivilegiado.
Esse critério não perdurou por muito tempo. (BRUNO, p. 10, 2009).
As corporações tiveram papel relevante na estruturação do Direito Comercial,
porque, passaram a criar suas próprias normas, possuindo, também, uma espécie
de jurisdição privada, futuramente, essas normas passaram a regular os negócios
realizados nas feiras (MARTINS, 2008).
De acordo com Carvalho de Mendonça (2000) citado por Negrão (2010), as
corporações tinham patrimônio próprio, alcançado graças à contribuição dos
associados e por taxas extraordinárias e pedágios. Possuíam também um corpo de
magistratura formado por cônsules de comerciantes (cônsules mercatorum), eleitos
por meio da assembleia de comerciantes, adquirindo funções políticas, executivas e
judiciais.
O papel das corporações de ofício também foi alvo de estudo do Professor
Miguel Correia (1999), citado por Negrão (2010), o qual aduz que essas corporações
elaboraram regulamentos da profissão, nos quais eram assentados os usos e
costumes mercantis. E a aplicação dessas normas cabia aos respectivos
magistrados que desenvolviam e especificavam o seu conteúdo e interpretação.
A idade média foi relevante para o desenvolvimento do Direito Comercial,
porque foi nessa época que vários de seus institutos se originaram, bem como
outros se desenvolveram. Os bancos e banqueiros se tornaram poderosos e
desenvolveram normas específicas para regular essas atividades. As letras de
câmbio, que eram meros comprovantes de depósitos se tornaram ordem de
pagamento a terceiros, os processos de falência se estruturaram e surgiram as
primeiras sociedades mercantis. Nesse momento ficou evidente a secção do Direito
Comercial do Direito Civil, em que aquele ficou instituído por um conjunto de normas
especiais aplicadas pelos cônsules aos comerciantes, através de uma jurisdição
reconhecida pelo Estado (MARTINS, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura histórica do Direito Comercial realizada neste estudo proporcionou
um amplo entendimento acerca de como esta esfera jurídica era vivenciada na era
antiga e média, de modo que permitiu visualizar como cada povo nele ilustrado
contribuiu para a sua formação.
O estudo permitiu verificar que entre os povos antigos não havia a
constituição de um ramo do Direito autônomo capaz de agregar para si um corpo de
normas que regulamentassem a prática das atividades comerciais. Um dos motivos
para tal situação advém do fato de que alguns destes povos não valorizavam tais
atividades. Assim, nesse período o que se avistava eram normas comerciais
esparsas e que algumas vezes nada tinham de comerciais. Os povos gregos e
romanos que sempre foram receberam elogios em virtude da maneira como exibiam
seus institutos jurídicos, também não desenvolveram um ramo específico da seara
comercial. O Direito Comercial se constituiu de fato apenas na Idade Média, em que
se viu o surgimento da profissão comerciante e principalmente da separação desta
seara do Direito Civil.
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Incompatibilidade essencial entre o Tribunal Penal Internacional e os direitos penal e
processual penal brasileiros: os direitos penal e processual penal internacionais como
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Resumo
No presente artigo, defende-se a proposição (tese) de que a adesão do Brasil
ao Tribunal Penal Internacional e, por conseguinte, à sua legislação penal e
processual penal é, em essência, incompatível com nosso direito penal e processual
penal, visto ser a legislação penal e processual penal internacional uma
manifestação (condensação) do chamado direito penal do inimigo.
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional, Direito Penal do Inimigo, Brasil.
Abstract
In the present work it is discussed the very intense incompatibilities between
the Brazilian criminal code, the Brazilian process criminal code and the main
statements of the International Criminal Tribunal, showing that it is not really possible,
from a doctrinal point of view, the adhesion of Brazil to the Rome Statute.
Keywords: International Criminal Tribunal, Brazilian Constitution, Brazilian Criminal Code
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1. Introdução
A emenda constitucional (EC) nº 45 (08/12/2004) acrescentou, à Constituição
Federal (CF), mais precisamente ao art. 5º, a manifestação explícita de nossa
adesão ao chamado Estatuto de Roma (17/07/1988) 2:
§ 4º - O Brasil se submete á jurisdição do Tribunal Penal Internacional a cuja criação
tenha manifestado adesão.
O tribunal penal internacional, por sua vez, constitui-se em instituição de
caráter permanente, que tem por objetivo, grosso modo, julgar os assim chamados
crimes contra a humanidade, como genocídio, crimes de guerra, etc. [1].
Sobretudo após a primeira guerra mundial, com número de mortos e níveis de
destruição sem precedentes (em função da evolução tecnológica - também no
campo bélico - de inícios do século XX), passou-se com seriedade a propor a
possibilidade de responsabilização penal de governantes e militares de alto escalão,
pelos chamados crimes de guerra. Tal proposta seria retomada logo após o fim da
segunda guerra mundial, consolidando-se no célebre Tribunal de Nuremberg [2].
Como é notório e inevitável ao longo da história, é a versão dos vencedores
que irá compor a historiografia oficial. Focando apenas na segunda guerra mundial,
por exemplo, Joseph Stálin, então ditador da ex-União Soviética, não foi levado ao
Tribunal de Nuremberg3, muito embora crimes de guerra, como a execução de
2 O Brasil assinou o pacto em 12/02/2000 e o ratificou em 12/06/2002. O estatuto de Roma, aprovado
em julho de 1998, previa a criação do tribunal penal internacional, vinculado à ONU (Organização
das Nações Unidas). Curioso notar que os Estados Unidos não aderiram ao tribunal penal
internacional. Contudo, tal fato mostra-se coerente com sua tendência a adotar, quando de questões
relativas aos crimes internacionais, como o terrorismo, uma postura baseada no arbítrio, como o

consolidado com sua célebre prisão em Guantánamo, Cuba. Suas ações no Iraque e no
Afeganistão, em passado recente, deixam claro sua opção pela autotutela, em se tratando de
crimes internacionais que atinjam àquele país.
3 Criado pelo Acordo de Londres (1945/46). O Estatuo do Tribunal de Nuremberg é o embrião, assim
podemos dizer, filosófico-doutrinário do Estatuto de Roma, visto definir/tipificar, entre os crimes de
sua competência os chamados crimes contra a paz e os crimes de guerra, dentre outros.
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milhares de oficiais do exército polonês (com o fito único de impossibilitar um
possível futuro soerguimento do exército daquele país) tenham sido praticados a
mando de Stálin4.
Assim, posto está que apenas os vencidos (o inimigo vencido) será levado às
barras dos tribunais internacionais, e que não meramente um desejo de justiça, mas
também um desejo de vingança irá tomar parte nas ações adotadas, revestidas que
estejam do manto da legalidade.
Nesse sentido, nos associamos ao pensamento de Paulo César Busato [3]
quando este afirma que (...) a criação do Tribunal Penal Internacional é produto de
uma expansão do direito penal, que obedece a um modelo funcionalista que o afasta
a passos largos das garantias fundamentais do indivíduo (...) no atual modelo de
desenvolvimento social do planeta, com as incongruências do modelo de
globalização, o Tribunal Penal Internacional não só não cumpre com o propósito de
proteção da humanidade como produz um agravamento dos maiores problemas
mundiais relacionados aos direitos humanos.
O chamado direito penal do inimigo, constitui-se em teoria formulada por
Günther Jakobs, em meados dos anos 1980 [4]. Em essência, Jakobs preconiza,
dentre outras coisas, a relativização, ou mesmo suspensão, de garantias
processuais. Posto está, portanto, que o direito penal do inimigo não coaduna-se
com as premissas processuais de um Estado democrático de direito.
Assim, no presente artigo, defende-se a proposição (tese) de que a adesão
do Brasil ao Tribunal Penal Internacional e, por conseguinte, à sua legislação penal e
processual penal, é, em essência, incompatível com nosso direito penal e

4 O massacre da floreta de Katyn (ocorrido entre abril e maio de 1940) como ficou conhecido tal
execução em massa, sendo de cerca de 22.000 o número de executados. Como outro fato
historicamente registrado e que ilustra a natureza muitas vezes meramente revanchista dos tribunais
internacionais que visam ao julgamento de crimes de guerra, cite-se que, no tribunal de Nuremberg, ao
ser acusado de promover uma guerra total no oceano atlântico, o almirante alemão Karl Dönitz exibiu
documento mostrando que, no oceano pacífico, o almirante Chester Nimitz, da marinha americana,
havia feito exatamente a mesma coisa [1].
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processual penal, visto ser a legislação penal e processual penal internacional 5 uma
manifestação (condensação) do chamado direito penal do inimigo.
2. Os direitos penal e processual penal internacionais como direito penal
do inimigo e sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico nacional
Do ponto de vista, se assim podemos dizer, da filosofia do direito penal,
podemos subdividi-lo em direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. No
primeiro, o Estado veria o indivíduo que delinquiu como um membro seu, que deve
ser tratado de forma humanitária, contando com todas as garantias de ordem penal
e processual penal (contraditório, ampla defesa, etc.) Já no direito penal do inimigo,
o indivíduo que delinque deve ser visto como inimigo do Estado

e, portanto, o

tratamento a ele dispensado deve servir como exemplo para outros indivíduos.
É fato notório que no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo-se aí dois dos
diplomas legais mais fundamentais, a saber, o Código Penal (CP) e o Código de
Processo Penal (CPP), o indivíduo que delinque é visto como cidadão (passível,
inclusive de resocialização, a qual é, em tese ao menos, o objetivo mor de nosso
sistema carcerário). Contudo, nos direitos penal e processual penal internacionais,
não é o direito penal (e processual penal) do cidadão que impera, que se estabelece
como marca norteadora e distintiva do direito, mas sim o direito penal do inimigo,
conforme será demonstrado ao longo do presente artigo. Logo, surge, entre os
direitos penal e processual penal brasileiros e internacional, uma incompatibilidade
que supera a mera não concordância específica de determinados dispositivos,
porém uma discordância de maior impacto e significado, visto tratar-se de
discordância em nível de princípios , os quais direcionam e sustentam, por sua vez,
o direito legislado.
5 Empregamos, no presente artigo, a expressão corrente: direito penal internacional. Contudo, Cretella
Neto [1], citando Lambois e Dautricourt, diferencia entre direito penal internacional e direito
internacional penal, versando esse último sobre o processo penal e a execução, segundo a
metodologia do direito internacional público, ou seja, pode ser considerado o direito dos crimes
internacionais, enquanto no direito penal internacional as normas aplicáveis são de direito interno, e
o direito interno projeta-se para fora da esfera repressiva interna em razão de um elemento qualquer
de estraneidade.
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Apontamos, a título de reforço argumentativo, duas das conclusões
apresentadas no artigo de Paulo César Busato [3]: 5. O tipo penal de genocídio, um
dos mais importantes dentro da competência do Tribunal Penal Internacional, tem
configuração discutível que não é precisa e, portanto, ofende o princípio da
legalidade; 7. O modelo sancionador do Estatuto de Roma não cumpre com as
funções de prevenção geral negativa e prevenção especial, ficando tão só no âmbito
da prevenção penal positiva. Como consequência, não obedece a um direito penal
garantista, senão a um funcionalismo radical.
Ainda em reforço, a afirmação de Sanchéz [5]: Mi hipótesis es que el derecho
penal de la globalización y de la integración supranacional será um derecho desde
luego crecientemente unifico, pero también menos garantista, em el que se
flexibilizarán lãs reglas de imputación y em el que se relativizarán las garantias
político-criminales, sustantivas y procesales.
Muito embora existam divergências que poderiam ser apontadas como
pontuais (tal como a previsão da pena de prisão perpétua, inexistente em nosso CP o estatuto de Roma não autoriza a pena de morte), entre nosso ordenamento
jurídico (penal e processual penal) e o ordenamento internacional, não se trata aqui
de nos debruçarmos sobre essas eventuais divergências, inclusive envolvendo
conflitos que alguns entendem como aparentes [6,7] com a nossa Constituição
Federal, mas antes de nos posicionarmos no sentido de que, em face de sólida e
inconciliável divergência filosófico-doutrinária entre nosso ordenamento e o
internacional, mormente o estabelecido no Estatuto de Roma, mostra-se como não
adequada nossa adesão ao dito Estatuto.
3. Julgamentos de crime contra a humanidade pós-Nuremberg: alguns
exemplos
Muito embora no presente artigo tenhamos focado nossa atenção sobre o
Tribunal Penal Internacional, traremos também, a título de discussão, de alguns
exemplos de julgamentos de líderes políticos por crimes de guerra ou equivalentes,
tendo-se em vista que os elementos subjetivos-doutrinários que os conduziram à
julgamento, são os mesmos, em essência, que permeiam o direito penal e
processual penal internacionais.
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Curioso notar que, invariavelmente, todos os líderes até hoje levados a
julgamento no Tribunal Penal Internacional ou em tribunais de seus próprios países,
montados “ao estilo” do Tribubal de Nuremberg, foram condenados, fato que ilustra a
natureza até certo ponto meramente “legalizadora” desses tribunais, que visa muito
menos a perpetração da justiça, e muito mais conferir, às penas (de morte, inclusive)
que serão aplicadas, uma tintura de civilidade e justiça. Não foi outra a realidade na
execução (por enforcamento)6 de Saddam Hussein, em 2006, no Iraque. Tem-se,
nesses casos, como de resto no interior das sociedades, a pena não como forma de
perpetração da justiça, mas antes como vingança da sociedade [10].
O recente (em 2012) julgamento do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak
(condenado à prisão perpétua), mostra-se como outro exemplo do uso do rótulo
genérico “crimes contra a humanidade”, como artifício legalizador para uma
condenação (previsível, inevitável mesmo), promovida pelos vencedores sobre os
vencidos. Autotutela disfarçada (com frequência, mal disfarçada) de legalidade e
respeito às instituições.
Muito embora a legislação penal de diversos países tenham, já no século XIX,
promovido um abrandamento das penas aplicáveis aos chamados crimes políticos,
um tratado assinado entre França e Bélgica, em 1856, estabeleceu uma diferença
entre crime político e ato de terrorismo [11], diferenciação essa que serve de
alavanca para a aplicação de sanções penais (e mesmo para a exclusão de certas
garantias processuais) nos dias de hoje, em países como os Estados Unidos.
Iniciou-se em maio de 1991, a guerra civil na ex-Iugoslávia, como
consequência do esfacelamento da região do ponto de vista político, com cada uma
das etnias que a constituíam buscando sua independência. Em 1992, a resolução
764 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), declarou como crimes
internacionais, de responsabilidade penal individual os atos de violência que vinham
sendo praticados naquele país [1]. A resolução 780, também de 1992, criaria uma

6 O enforcamento, constitui-se numa das mais antigas formas de execução praticadas pela
humanidade, ao lado de procedimentos menos “piedosos” como a eventração e o enfossamento [8,9].
Metodologias modernas, como a injeção letal, mostram-se mais “humanizadoras”.
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comissão encarregada de apurar as violações dos direitos humanos que estivessem
ocorrendo [1].
Após cessarem as hostilidades, entre os indiciados pelo Tribunal Penal
Internacional para a ex-Iugoslávia estava Slobodan Molosevic, presidente da
República Federal da Iugoslávia, que havia sido preso em 2001, iniciando-se seu
julgamento em 2002 [1].
Thales Tácito Fontes Luz de Pádua, citado por Miguel Daladier Barros [12],
afirma: O tribunal de Milosevic é uma réplica do de Nuremberg, enfim, uma
“trapalhada” jurídica internacional, quebrando o juiz natural em nome do salvamento
da humanidade, esquecendo-se de que o exemplo é sempre seguido pelas futuras
gerações (leis casuísticas). A grande questão é: os fins justificam os meios ou os
meios deveriam justificar os fins ?

A Milosevic é que foram imputadas as

condutas de responsabilidade penal individual 7 e responsabilidade penal superior.
Tendo em vista o falecimento de Milosevic em 2006, seu processo foi encerrado.
O Tribunal Penal Internacional para Ruanda foi criado pela resolução 955, em
1994 [1]. O chamado genocídio de Ruanda (massacre de 800 mil (?) ou pouco mais
de um milhão (?) de pessoas num período de pouco mais de três meses), diante dos
olhos passivos da ONU que, apesar de contar com tropas no país, insistiu, por
demadiado tempo, numa política de não intervenção. Ainda em atividade, o Tribunal
Penal Internacional para Ruanda tinha, em meados de 2008, 28 prisioneiros em
julgamento. Muito embora o conflito na ex-Iugoslávia fosse considerado como de
caráter internacional, enquanto o de Ruanda foi considerado como local, o Conselho
7 Perceba-se, nesse caso, um dos calcanhares de Aquiles do processo penal internacional: como podese, efetivamente, atribuir a esse ou aquele indivíduo uma responsabilidade penal individual ? O fato de
alguém ser, por exemplo, o presidente ou primeiro-ministro de um país em conflito armado, o torna,
de per si individualmente responsável por eventuais delitos cometidos ? Como comprovar que
determinada ordem de massacrar todos os civis de um determinado povoado vieram dessa autoridade
máxima, e não foi, ao contrário, ato de iniciativa individual de algum general no campo de batalha ?
Ademais, se o mandatário mor do país for individualmente responsabilizado, isso significa que seus
comandados ficarão automaticamente isentos da dita responsabilidade ? Alguém por acaso teria
coragem de atribuir responsabilidade pessoal a Richard Nixon por alguma das atrocidades cometidas
por soldados americanos na guerra do Vietnam, como o massacre de My Lai, em 1968 ?
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de Segurança da ONU entendeu ser aplicável, em ambos os casos, a definição de
crimes contra a humanidade [1], fato por si ilustrativo da “elasticidade” que pode ser
dada à possível atuação do Tribunal penal Internacional.
4. Conclusões
Tendo-se por base a argumentação anteriormente apresentada, conclui-se
que existe, efetivamente, uma incompatibilidade essencial entre os direitos penal e
processual penal brasileiros e o tribunal penal internacional, visto ser a legislação
penal e processual penal internacionais uma manifestação (condensação) do
chamado direito penal do inimigo. Assim sendo, torna-se em princípio, e do ponto de
vista doutrinário, bem entendido, inadequada/equivocada a adesão do Brasil ao
Estatuto de Roma.
Utilizamo-nos, a título de encerrado, das sábias palavras de Beccaria [13]:
Não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a
certeza do castigo, o zelo vigilante do magistrado e essa severidade inflexível que
só uma virtude no juiz quando as leis são brandas. A perspectiva de um castigo
moderado, mas inevitável, causará sempre uma impressão mais forte do que o vago
temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de
impunidade.
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Resumo
O presente artigo apresenta revisão literária acerca do ponto comercial, elemento
imaterial do estabelecimento, debatendo sua definição, suas características e o
direito de inerência do empresário em continuar no ponto. Traço marcante deste
trabalho é o diálogo que faz entre a Lei de Locações de imóveis urbanos e a
Constituição Federal, dedicando-se assim à análise dos direitos, muitas vezes
conflitantes, do proprietário do imóvel e do inquilino em utilizar o imóvel como local
de exploração de atividade comercial.
Palavras-chave: Ponto comercial, estabelecimento empresarial, lei de locação de
imóveis urbanos.

1. Introdução (estabelecimento e ponto comercial)
O estabelecimento comercial é o conjunto de bens que o empresário reúne
para realização e exploração de uma atividade econômica (COELHO, 2012). Tratase de elemento imprescindível para a existência da empresa, formado por bens
necessários e úteis à execução da atividade empresarial, como mercadorias em
estoque, máquinas, veículos, tecnologias, marcas, patentes, imóveis etc.
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Imagine-se um pequeno comerciante de bairro: para exploração de sua
atividade econômica é indispensável que disponha de mercadorias, que além do
estoque, deverão estar dispostas comodamente ao consumidor, por isso postas em
prateleiras, bem armazenadas, em ambiente refrigerado ou em geladeiras e
freezers; precisará também de um local para funcionamento do comércio –
geralmente na esquina – seja de sua propriedade ou alugado; a fim de distinção,
adotará um nome fantasia etc.
Do exemplo acima, nota-se que o estabelecimento é formado por elementos
materiais e imateriais. Ao primeiro grupo agregam-se as mercadorias, os bens
móveis, os veículos, as prateleiras, enquanto no segundo grupo juntam-se as
patentes, as marcas, o título do estabelecimento e o ponto comercial.
A este último – o ponto comercial – concentra-se o presente trabalho, onde
será explorado, a título de revisão bibliográfica do tema, sua definição, direito de
propriedade e de permanência e aspectos da locação.
2. Definição de ponto comercial
Ponto comercial é o lugar onde se encontra o estabelecimento empresarial
(COELHO, 2012)8. É o local no qual o empresário ou a sociedade empresária
exercem sua atividade (IACOMINI, 2010). De outro modo, à luz da Lei de Locação
de imóveis urbanos, é o imóvel onde funciona atividade comercial. Para COELHO
(2012, p. 367):
O ponto — também chamado de “propriedade comercial” — é o local em
que o empresário se estabelece. É um dos fatores decisivos para o sucesso

8Hodiernamente, é inegável a existência do ponto negocial que independe da
estrutura física, realizando vendas por meio de sítios eletrônicos. “Nos dias atuais,
não se deve entender o ponto de negócio apenas como local físico, em função da
proliferação dos negócios via internet. Assim, o ponto pode ter existência física ou
virtual. Este seria o site, ou seja, o endereço eletrônico por meio do qual os clientes
encontram o empresário. Em suma: o site de determinado empresário individual ou
sociedade empresária é o seu ponto empresarial virtual ou ponto de negócio virtual”
(RAMOS, 2014, p. 344).
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do seu empreendimento. Por essa razão, o interesse voltado à permanência
no ponto é prestigiado pelo direito.

Ramos (2014) traz importante característica à definição de ponto negocial,
como ele denomina, considerando-o lócus de encontro entre o empresário e sua
clientela: “local em que o empresário exerce sua atividade e se encontra com a sua
clientela” (p. 344). É notório que tal conceito refere-se ao ponto comercial físico, pois
nos pontos comerciais de natureza virtual – mercado realizado mediante a internet –
o consumidor acessa à distância os bens ou serviços que deseja consumir.
Classicamente (com exceção do ponto virtual), é no ponto comercial que o
empresário constitui o seu estabelecimento, lugar em que reúne seus bens tornando
apta a atividade econômica. Note-se que o ponto abarca não apenas a estrutura
física – o imóvel propriamente dito – mas considera também a localização do imóvel.
A depender da posição do ponto dentro da cidade, a empresa logrará ou não
sucesso. Trata-se, notavelmente, de um efeito há tempos estudado pelos
economistas e geógrafos, o da coesão espacial. Assim, é comum que as papelarias
e reprografias se concentrem próximas às instituições de ensino, assim como as
farmácias e as funerárias localizem-se nas imediações dos hospitais (CORREA
1993).
Um ponto comercial, portanto, refere-se não apenas à localização do imóvel
em si, mas também considera outros empreendimentos nas imediações, numa
perspectiva relacional da cidade: localizações em relação a outras localizações,
negócios em relação a outros negócios (HARVEY, 1980).
Há também de se considerar o tempo de permanência de um
empreendimento em determinado ponto comercial, de modo que o empresário
agrega determinada clientela que se acostuma a consumir determinado bem ou
serviço não apenas por conta da empresa, mas também pela sua localização. Em
tais circunstâncias, é notável a agregação de valor ao estabelecimento empresarial
em vista do ponto.
Por fim, deve-se considerar os custos para organização dos bens realizada
pelo empresário, bem como o custo de mudança, caso haja necessidade de
deslocamento do estabelecimento, nos casos de não renovação do contrato de
aluguel, por exemplo.
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Pelo que se vê, a fim de proteger a economia e os negócios legais, o direito
estabelece normas protetivas à permanência no ponto comercial, conforme se verá
a seguir.
3. Direito de permanência
Uma vez evidenciada a importância do lugar de estabelecimento da
atividade econômica, é preciso analisar a proteção propalada pelo direito a tais fins.
Coelho, em seu Curso de Direito Comercial, propõe que se denomine
“Direito de inerência ao ponto” a faculdade do empresário em permanecer no local
estabelecido para exploração da atividade econômica.
Quando o empresário possui a propriedade do imóvel em que se situa o
ponto, seu direito de permanência é garantido pelo direito de propriedade exposto na
Constituição Federal:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII – É garantido o direito de propriedade;
XXIII – A propriedade atenderá a sua função social.
(Grifou-se).

Definiu o Legislador Constituinte a propriedade como direito fundamental
(art. 5º, caput), albergando a ela a garantia disposta no inciso XXII, limitando tal
direito, no entanto, à função social (inciso XXIII). Dessarte, ao proprietário do imóvel
onde se situa o ponto, cabe o direito de inerência ao ponto defendido pelo direito de
propriedade.
Quando o ponto não pertence ao empresário, havendo contrato de locação
escrito, o direito de inerência é protegido por meio da lei de locação de imóveis
urbanos (lei nº 8.245 de 18 de outubro de 1991). Dispõe a lei, no seu art. 51, que
“Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a
renovação do contrato, por igual prazo...”
A lei, todavia, estipula alguns critérios que devem ser atendidos
cumulativamente pelo locatário, classificados pela doutrina como:
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Formal: contrato escrito, com prazo determinado – art. 51, I.
A lei de locações exige a forma solene do contrato, não assegurando direito
de renovação ao contrato oral, de forma livre (art. 107, do CC). Coelho (2012),
comenta que raramente este requisito não é cumprido, pois não há interesse do
empresário em firmar contrato de locação oral e sem prazo determinado, haja vista a
precariedade de suas condições já que assim o locador poderia denunciar o contrato
a qualquer tempo, por meio de aviso escrito, com antecedência mínima de 30 dias,
nos termos do art. 57 da LL9.
Temporal: mínimo de cinco anos de aluguel do ponto – art. 51, II;
Desde que escrito, o prazo de 5 anos poderá ser atingido pela soma do
prazo de vários contratos, aproveitando-se inclusive aos cessionários ou sucessores
da locação (art. 51, § 1º da LL). A esse respeito, antes da lei de 1991, o STF já
dispunha, por meio da súmula 482:
O locatário, que não for sucessor ou cessionário do que o precedeu na
locação, não pode somar os prazos concedidos a este, para pedir a
renovação do contrato, nos termos do Decreto nº 24.150.

Todavia, se entre um contrato e outro houver interstício temporal no qual se
vigorou contrato oral, em vistas das negociações entre locador e locatário, poderá
ser somado os prazos? Sob o prisma de uma interpretação friamente gramatical, tal
lapso impedirá a renovação compulsória, posto que a lei preceitua: “...o prazo
mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos
escritos seja de cinco anos” (Grifou-se). Esta é intepretação de Ramos (2014). Por
outro lado, partindo-se de uma interpretação teleológica, Coelho (2012) considera
que é discutível a impossibilidade de somas de prazos. Nas palavras do autor:
Em razão da existência de um contrato oral entre dois contratos escritos, o
cabimento da soma destes é, consequentemente, discutível. Em outros
termos, o interregno sem contrato escrito descaracteriza a locação
empresarial? Na lei de luvas, não havia sequer a previsão da accessio, de
modo que se admitia a renovação do contrato, desde que o tempo de
negociação tivesse sido curto (algo como 2 ou 3 meses). Este
entendimento, contudo, não se coaduna com o texto da lei de 1991, que
exige “prazos ininterruptos”. No rigor do direito vigente, qualquer lapso
temporal entre dois contratos escritos, ainda que diminuto, impede a soma

9Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por
escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.
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dos respectivos prazos. A questão, contudo, é controvertível: Nascimento
Franco, com respaldo em pronunciamentos jurisprudenciais, admite a soma
de prazos, a despeito do interregno sem instrumento escrito, mesmo sob a
vigência da lei de 1991 (1994:84/92). Segundo esse autorizado
entendimento, a aceitação da renovatória, no caso, tem o objetivo de coibir
eventual tentativa do locador de frustrar os direitos do locatário. (COELHO,
2012, p. 375).

A posição de Nascimento Franco, citado por Coelho, é deveras pertinente,
porque ela retira a blindagem esposada pela lei ao exigir, sem avaliar o caso
concreto, a continuidade do contrato escrito. Imagine-se a situação na qual o locador
age de má fé e não oferece condições de renovação do contrato dentro de tempo
hábil, havendo alguns dias sem que houvesse contrato escrito. Tal interrupção
cercearia o locatário quanto ao seu direito de renovação compulsória do contrato.
Não é demais lembrar que os contratos devem ser regidos pelos princípios da boa fé
e da probidade, conforme dispões o art. 422 do CC.
Material: exploração da mesma atividade econômica por pelo menos 3
anos ininterruptos – art. 51, III.
Este critério, também denominado pela doutrina como funcional (NEGRÃO,
2014), exige que o locatário deve explorar o mesmo ramo de atividade econômica
pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos, à data da propositura da ação
renovatória. Tal requisito relaciona-se diretamente com o fundo de empresa, ou seja,
com o valor agregado ao ponto em decorrência da clientela formada, a qual
reconhece determinado lugar associando-o a certo empreendimento. O prazo de
três anos foi estipulado pelo legislador, que adotou, a saber, aquele já disposto pela
Lei de Luvas (Decreto nº 24.150/1934):
Art. 2º. Para que as renovações de arrendamento fiquem sujeitas aos
dispositivos desta lei, é essencial que os respectivos contractos (sic), além
dos requisitos constantes do artigo precedente (1º), preencham mais os
seguintes:
[...]
c) o arrendatrio deve estar em exploração do seu commercio ou industria,
no mesmo ramo, pelo prazo minimo, ininterrupto, de 3 (tres) annos (sic).

Processual: decai do direito de promover a ação renovatória o
contratante que não o fizer no intervalo entre um ano e seis meses anteriores
ao término do contrato a renovar – art. 51, § 5º.
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Negrão (2014), considera que o prazo decadencial estipulado § 5º do
supracitado art. 51, para proposição de ação de renovação, constitui critério
processual.
Preenchendo esses requisitos, o contrato de aluguel poderá ser renovado
compulsoriamente. Tal garantia advém da necessidade de impedir o enriquecimento
sem causa do locador, que podendo livremente não renovar o contrato, locupletarse-ia, apropriando-se do valor agregado pelo locatário, constituindo o ponto
comercial:
Ora, quando o empresário se estabelece num ponto alugado e permanece
naquele local um determinado tempo, ele faz investimentos para ganhar o
respeito dos consumidores, passar a ser conhecido e a adquirir,
consequentemente, uma clientela fiel. (RAMOS, 2014, p. 246).

Note-se que a LL autoriza a renovação do contrato por igual prazo 10. Destarte,
surge a dúvida: se o contrato for de prazo de 8 anos, por exemplo, terá o locatário o
direito de renová-lo por tal período, ou ficará adstrito ao tempo de 5 anos, disposto
inciso II do art. 51? A dúvida já mereceu análise do judiciário, cuja posição do STJ foi
favorável ao segundo entendimento, qual seja, a renovação no prazo de 5 anos. A
esse respeito, o seguinte julgado:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - PRETENSÃO DA LOCATÁRIA DE
VER SOMADO AO PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL O DO
ADITAMENTO - ENTENDIMENTO DO C. STJ QUE DESTACA SER DE
CINCO ANOS O PRAZO, DA RENOVAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE AMBAS
AS PARTES AO MÉTODO ADOTADO PELO PERITO DO JUÍZO, - MERA
INSURGÊNCIA COM O VALOR APURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
QUE BEM OBSERVA AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO DOS
LOCADORES PARCIALMENTE PROVIDO, DESACOLHIDO O DA
LOCATÁRIA.
Extrai-se, como fundamento, do voto condutor do acórdão recorrido:
"Sustenta a locatária que o prazo da renovação deve equivaler aos 67
meses do contrato originário adicionado o prazo de 6 meses de aditivo,
totalizando 73 meses a nova locação, enquanto os locadores apontam
período certo de cinco anos. Embora não se ignore a divergência doutrinária
sobre o tema e prescrição do art. 51 da lei do inquilinato que estabelece
"direito a renovação do contrato por igual prazo", a jurisprudência do
Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que, na
renovatória, o prazo do novo contrato é de cinco anos." AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL Nº 633.632 - SP (2014⁄0340709-5)

10“Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito
a renovação do contrato, por igual prazo [...].”
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4. Exceção de retomada
O direito de inerência do locatário ao ponto comercial não é absoluto. A LL
disciplina em dois artigos situações nas quais o locador pode impedir a renovação
do vínculo locatício, quais sejam:
a) realização de obra por determinação do Poder Público, desde que estas
importem em mudança radical (Art. 52, I)
b) realização de obras para modificação que aumente o valor do negócio
(art. 52, I);
c) utilização do imóvel para uso próprio ou para transferência de fundo de
comércio já existente há mais de um ano, quando o detentor do capital social
for o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente da propriedade (art.
52, II);
d) insuficiência da proposta apresentada pelo locatário, considerando o valor
locatício real, excluída a valorização decorrente do ponto (LL, art. 72, II);
e) existência de melhor proposta de terceiro (LL, art. 72, III).
Coelho (2012) aduz que o rol de exceções previstas na LL é exemplificativo,
pois sempre que houver conflito entre o direito de inerência ao ponto do locatário e o
direito de propriedade do locador, prevalecerá o direito do último, pois não pode a lei
ordinária suplantar mandamento constitucional. Destarte, o direito de renovação do
contrato de aluguel não pode ser incompatível com o direito de propriedade do
locador. Nas palavras do autor:
Nessas situações — e nas demais em que ficar caracterizada a
impossibilidade de pleno exercício do direito constitucional de propriedade,
se prorrogado o contrato de locação empresarial — o locador pode resistir
eficazmente à pretensão do locatário, voltada à renovação do vínculo
locatício. Entre o interesse de o empresário conservar o ponto, em cuja
criação investiu recursos materiais e intelectuais, e o do proprietário, no
sentido de tirar dos seus bens os mais rentáveis frutos, o sistema jurídico
prestigia o último. Em outros termos, apenas quando compatível com o
interesse do dono do imóvel, tem o locatário direito à renovação
compulsória (COELHO, 2012, p. 380).

A exceção que se fundamenta no uso próprio do imóvel é limitada pela lei,
merecendo destaque especial em dois casos.

5.1. Exceção de retomada e a locação-gerência
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O § 1º do art. 52 da LL restringe a exceção alegada para uso próprio aos
casos da locação-gerência, in verbis:
Art. 52.
[...]
§ 1.º Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do
mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo
de comércio, com as instalações e pertences. (Grifou-se).

Note-se que a lei veda o uso do ponto para exercício do mesmo ramo do
locatário, salvo nos casos da locação gerência, isto é, nos casos em que não
apenas o imóvel é alugado, mas também o próprio estabelecimento. Nesses casos,
o fundo de comércio pertence ao locador, ao seu cônjuge, ao ascendente ou
descendente, sendo o locatário mero gerente dos negócios, que o assumiu por meio
do vínculo locatício. Nesse caso, por óbvio não pode ser vedado ao proprietário o
usufruto da mesma atividade, vez que a organização do estabelecimento fora feita
por ele.
Porém, Coelho (2012) assevera que a exceção de retomada baseada no uso
próprio deve ser irrestrita e absoluta, vez que a limitação realizada pela LL é
inconstitucional:
A limitação operada, contudo, não sobrevive à análise de sua
constitucionalidade. O locador é titular de um direito garantido na Carta
Magna. A lei ordinária, por evidente, pode disciplinar o exercício desse
direito, inclusive para o compatibilizar com a função social, também
determinada pela Constituição (arts. 5º, XXIII, e 170, II). Entretanto, a lei não
pode impedir o uso, gozo e disposição do bem pelo seu proprietário, sob
pena de invalidade.
Quando o direito de propriedade do locador entra em conflito com o direito
de inerência ao ponto do locatário, está em questão uma simples oposição
de interesses privados, individuais. Nem sequer se compromete a
continuidade da empresa explorada pelo locatário, posto que a retomada do
prédio significa, estritamente, apenas a mudança do local da exploração da
atividade econômica. Neste contexto, não haveria razões para se invocar
alguma restrição constitucional ao pleno exercício do direito de propriedade,
de modo a se prestigiar a inerência ao ponto. Nenhum interesse social ou
metaindividual é atingido ou prejudicado, com a retomada do prédio pelo
locador. Assim sendo, deve-se entender de modo absoluto e ilimitado a
prerrogativa do locador de impedir a renovação compulsória do contrato de
locação, sob a alegação de uso próprio. (COELHO, 2012, p. 382).
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Concessa venia, discorda-se do renomado autor, pois os negócios jurídicos,
especialmente os contratos, obedecem aos princípios da função social, da boa-fé e
da probidade. A limitação operada pelo legislador ordinário em nada fere os direitos
de propriedade do locador, apenas limita-o nos moldes esposados pela própria Carta
Constituinte, vez que prevê o gozo de tal direito em consonância com a função
social da propriedade.
Ademais, se o locatário foi o responsável pela organização do
estabelecimento, agregando valor, criando o fundo de comércio, filiando clientela,
não pode o locador tomar para si o que não é seu. Mesmo que haja indenização
pelos custos da mudança, como se calcularia os lucros cessantes? Se consideraria
a margem de lucro que o locatário deixaria de arrecadar nos cinco anos
subsequentes? Se assim fosse, qual lucro auferiria o proprietário?
O argumento de que a empresa do locatário não seria impedida de explorar
sua atividade econômica, vez que a exceção de retomada apenas implicaria em
mudança do ponto comercial, como pensa o autor, não possui congruência com as
considerações sobre a importância do ponto comercial para as atividades da
empresa. Destarte, não se vê aqui inconstitucionalidade das limitações realizadas
pela LL quanto ao uso próprio, pois se fosse diverso, não possuiria sustentação a
proteção ofertada pela lei ao locatário de imóvel não residencial, carecendo de
eficácia o art. 51.11
11Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Apelação Cível AC 119189
SC 1998.011918-9): “Ementa: locação COMERCIAL. Renovatória. Exceção de retomada para uso
próprio comercial. Imprescindibilidade de indicação do ramo de negócio a ser explorado no imóvel.
Exegese do § 1º do art. 52, II, da Lei Nº 8.245 /91. Omissão prejudicial da presunção relativa de
sinceridade do pedido, por dificultar ao inquilino a produção de prova tendente a infirmá-la.
Esclarecimento posterior comprovando a constituição de empresa nova por cônjuge e descendente.
Hipótese em que é exigida a existência de fundo de comércio há mais de ano (art. 52, inc. II).
Requisito inatendido. Sentença de improcedência da renovatória reformada. APELO PROVIDO. A
defesa do locador, nas ações renovatórias, é concentrada e de efeitos preclusivos, de modo que nela
deve deduzir toda a matéria que lhe é permitida, nela incluída a formulação de pedido de retomada do
imóvel para uso próprio ou de seus familiares, a fim de nele instalar nova atividade empresarial. É
nesse momento, e não posteriormente, no entanto, que deve declarar com absoluta precisão qual o
novel destino do imóvel, com indicação precisa do ramo de negócio com que nele pretenda se
estabelecer, obstada a similaridade com o que já vem explorando o inquilino, e se o pedido destina-se
à utilização de sociedade composta ou de que façam parte apenas cônjuge, ascendentes ou
descendentes, imprescindível, também, a existência de fundo de comércio há mais de ano. É
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5.2. Exceção de retomada no shopping center
Preceitua a LL acerca da exceção de retomada no shopping center:
Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:
[...]
II - O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de
fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria
do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.
[...]
§ 2.º Nas locações de espaços em shopping centers, o locador não
poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso II
deste artigo. (Grifou-se).

A restrição realizada pela lei explica-se pela peculiaridade desse
empreendimento. Diversamente dos demais proprietários que alugam seus imóveis,
o dono de shopping center é considerado empresário e pertence à estrutura do seu
negócio preparar o imóvel em condições de ponto comercial, gerando fundo de
comércio. Se não houvesse a restrição operada pelo § 2º do art. 52 da LL, os lojistas
de shopping center perderiam o direito de inerência ao ponto.
6. Indenização do ponto
A LL estipula duas situações no § 3º do art. 52 que propiciam direito de
indenização ao locatário, caso não haja renovação do contrato de locação, in verbis:
Art. 52[...]
§ 3º O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos
e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar e
desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão
de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo
de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não
iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender
realizar.

Como se nota, nos casos de melhor proposta de terceiro e se o locador não
cumprir com o que declarou, nos casos de obras, no prazo de 3 meses, cabe ao
locatário pleitear a indenização não apenas dos prejuízos, mas também dos lucros
cessantes.

insuficiente a vaga e genérica referência de que deseja retomá-lo para atividades mercantis, porque
tolherá ao inquilino a possibilidade de exercer o seu amplo direito de defesa, na tentativa de ilidir a
presunção, que é relativa e não absoluta, de sinceridade que milita, em tese, a favor do retomante.”
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Por óbvio, se a renovação não ocorrer por conta da falta de algum dos
requisitos definidos no art. 51 da LL, incluindo o prazo decadencial, não há que se
falar em indenização, vez que não se configurou situação que gerasse direito de
permanência no ponto ao locatário.
A doutrina ainda estipula uma terceira situação em que cabe a indenização
dos custos da mudança, sem incluir os lucros cessantes, a saber, os casos de
retomada do imóvel para construção mais útil (NEGRÃO, 2014).
7. Conclusão
O estudo do ponto comercial (ou ponto negocial), revela a necessária
comunicação entre os preceitos constitucionais, que versam sobre a propriedade e
sua função social, sobre a livre-iniciativa e a exploração de atividades econômicas,
assim como as normas gerais da função social, da boa-fé e da probidade, que
regem todos os negócios jurídicos, conforme disposições do código civil. Assim,
pensar o ponto comercial não envolve somente calcular custos e estimar lucros, mas
também considerar direitos fundamentais e princípios gerais da relação entre
pessoas privadas.
Nesta ótica constitucionalista e principiológica, o direito à propriedade
relativiza-se e se submete à parâmetros sociais, invertendo-se a ótica individualista
inaugurada no século XIX.
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