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ENUNCIADoS Do I CoNGRESSo INTERNACIoNAL DE DIREIToS 
HUMANoS Do CENTRo SUL DA BAHIA

ENUNCIADo N.º I
A relevância da Corte Interamericana de Direitos Humanos consiste em proteger os direitos 
humanos vulnerados nos Estados membros.  Neste aspecto, a atuação da Corte e sua interpretação 
jurisprudencial diante dos casos concretos que lhe são postos fazem com que os tratados internacionais 
relativos à proteção dos direitos humanos tornem-se mais efetivos. Partindo dessa premissa, é de 
extrema importância que os Estados continuem sendo parte do sistema interamericano. (Dra. 
Arnelle Rolim Peixoto)

ENUNCIADo N.º II
O controle de convencionalidade se constitui em um novo modelo de proteção internacional dos 
direitos humanos, ao conferir eficácia e força normativa às convenções e tratados internacionais de 
direitos humanos. (Dra. Maria da Glória Costa Gonçalves de Sousa Aquino)

ENUNCIADo N.º III
Migrar é um direito, e tanto as leis brasileiras quanto os tratados internacionais assim o garantem. Os 
governos e as sociedades devem efetivar essa garantia por meio de políticas públicas e da educação, 
no sentido de compreender que as relações interculturais contribuem para o desenvolvimentos dos 
povos. (Dr. Victor Antonio Del Vechio)

ENUNCIADo N.º IV
É inconstitucional o Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que decreta a intervenção federal 
no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem 
pública, além de vitimar jovens pobres e negros, sem apresentar resultados positivos no que se refere 
à grave questão da segurança pública no estado. (Dr. Lier Pires Ferreira Junior)

ENUNCIADo N.º V
A prevenção e a redução da criminalidade dependerão da realização de políticas públicas inclusivas e 
da efetivação de direitos sociais pelos poderes públicos, em âmbitos municipal, estadual e federal, com 
atuação conjunta com a sociedade, bem como o desenvolvimento de ações afirmativas direcionadas 
aos grupos em situação de vulnerabilidade. (Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho)

ENUNCIADo N.º VI
Diante da problemática da violações dos Direitos Humanos das mulheres, bem como da falta ou 
precariedade da implementação de tais direitos, a segurança da mulher brasileira vítima de violência 
de gênero encontra entraves importantes para sua gradual e eficaz diminuição, deixando como rastro 
um número crescente de vítimas. (Dra. Laís Locatelli Heimann)

ENUNCIADo N.º VII
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l 18 de agosto de 2018 falleció Kofi Annan, séptimo Secretario General de la ONU entre 1997 y  2006, 
un personaje  que, no exento de luces y  sombras,  luchó  desde dicha Organización  con denuedo por  
el multilateralismo  internacional  y la causa de la Seguridad y  la Paz,  defendiendo su interligazón  
con la defensa de los derechos humanos. Desde la Fundación de Apoyo a la Organización Mundial 
Contra la Tortura (OMCT), que presidió desde 2007,   subrayó   la incongruencia de  recortar los 
derechos humanos,   o  transgredirlos,  con el pretexto  de   la inseguridad y  el combate al terrorismo. 
Tal es la  lección oportuna   que el desaparecido  diplomático deja a aquellos  países  que,  en la actual  
coyuntura mundial   de   crisis sistémica  y  extendida polarización socio-política,    reaccionan 
ignorando o  denigrando abiertamente los derechos humanos, como  si tal  fuera el  camino para 
afrontar o  resolver dicha crisis, lo  que no  puede más que agravarla. (Drª. Maria Esther Martínez 
Quinteiro)

ENUNCIADo N.º VIII
A defesa do direito à cidade é essencial para a concretude dos direitos humanos, sobretudo os de 
segunda geração, refletidos na democratização dos espaços urbanos e na implementação de políticas 
que garantam o desenvolvimento sustentável e adequado. (Dr. Kleidson Nascimento dos Santos)

ENUNCIADo N.º IX
O século XXI marca a luta pelo reconhecimento internacional do entrelaçamento imprescindível 
entre as políticas públicas de Estado e os Direitos Humanos. A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, após 30 anos de vigência apresenta também esse desafio. Como efetivar os 
direitos fundamentais? Os direitos humanos são garantias e as políticas públicas são decisões que 
se baseiam: a) de como o respeito a dignidade da pessoa humana deve ser a inspiração das políticas 
públicas; b) como obter a plena realização dos direitos humanos? Para tanto se requer políticas 
públicas específicas que reafirmem o impacto das mudanças, os efeitos dos câmbios legais, o 
resultado do desenvolvimento das capacidades dos seus titulares e o processo, que se baseia na 
ideia de progressividade, logro progressivo somente alcançável pela transparência, planejamento e 
difusão de novos mecanismos administrativos. (Dra. Lucylea Gonçalves França)

ENUNCIADo N.º X
O constitucionalismo constitui estrutura epistemológica relevante na efetivação dos direitos 
fundamentais na sociedade contemporânea. (Dr. Dilnei Lorenzi)

ENUNCIADo N.º XI
O contrato de trabalho é uma relação assimétrica e, por deter tal condição, justifica a necessidade de 
intervenção estatal. As normas trabalhistas, portanto, têm como desiderato estabelecer a igualdade 
material entre as partes contratantes. (Dra. Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do Vale)
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HERMENÊUTICA DAS DIRETRIZES ANTECIPADAS DE VoNTADE 
(DAVs) E DIREITo A MoRTE DIGNA No BRASIL

ALMEIDA, Lísia Emanuelle Rodrigues1

FERREIRA, Palloma Maia Gomes2

BARROS, Ricelle Brandão3

INTRoDUÇÃo. O Conselho Federal de Medicina (CFM) através da RESOLUÇÃO CFM nº 
1.995/2012 define as diretivas antecipadas de vontade como: “desejos, prévia e expressamente 
manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em 
que estiver incapacitado.” a complexidade do tema consiste na relevância de sensibilizar a autonomia 
do paciente, a situação do profissional diante do conflito entre direitos do mesmo indivíduo (vida 
e autonomia de vontade) e o compromisso profissional com valores e fundamentos humanos de 
cunho moral e ético. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A interpretação do conceito trazido pelo CFM 
permite que seja feita cuidadosa reflexão sobre as possibilidades de ponderar, quando diante de 
expressa manifestação do paciente, a absoluta obrigatoriedade de atuação médica para preservação 
da vida. Os direitos de escrever a sua própria biografia e escolher qualidade de vida enquanto lhe 
for possível passaram a ser assegurados pelo Conselho permitindo análise do direito a morte digna 
no Brasil. oBJETIVoS. Diante da complexidade do assunto, é objetivo do trabalho interpretar a 
necessidade de considerar empatia e sensibilidade para matérias demasiadamente subjetivas, em 
defesa da autonomia do indivíduo e da proteção jurídica ao profissional. MÉToDoS. A pesquisa 
bibliográfica analisou os fundamentos da RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/2012. Os métodos de 
abordagem crítica e reflexiva permitiram a composição do conteúdo sensível de defesa dos direitos 
conflitantes, que sem resposta concreta permitem as amplas considerações. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. Ainda em estágio inicial de pesquisa é possível identificar complexidade do tema e a 
interdisciplinaridade de suas reflexões permitindo defini-lo como de difícil esgotamento. A intensão 
de apresentar o tema de forma mais profunda é motivada pelo reconhecimento da relevância e da 
maturidade exigida para explorar o conteúdo. 

 

1 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: lialmeida61@gmail.com.

2 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO- Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail:  pallomamaiag@hotmail.com

3 Mestranda em Direito pela UniFG. Vice Coordª. e Profª. do Curso de Direito da Fainor. Advogada especialista em prática 
Tributária, Trabalhista e Previdenciária. E-mail: ricelle_barros@hotmail.com.
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VIoLÊNCIA oBSTÉTRICA CoMo REFLEXo 
DE CoNSTRUÇÕES SoCIAIS 

ALMEIDA, Lísia Emanuelle Rodrigues1

ALMEIDA, Maíla de2

NEVES, Priscila3 
SANTOS, Cyntia Cordeiro4 

INTRoDUÇÃo. Como resultado de aspectos negativos das construções sociais, é possível 
identificar a negligência às mulheres vítimas de diversas espécies de violência. As agressões 
físicas e psicológicas que vitimam mulheres no período pré-natal, durante e após o parto podem 
ser identificadas como decorrentes da constante banalização das demais violências reproduzidas no 
convívio social, demonstrando uma realidade que precisa ser enfrentada pelo direito e pela sociedade 
como um todo. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O tema exige sensibilidade e se manifesta complexo 
diante do reconhecimento dos efeitos gerais que a observação cuidadosa sobre esta espécie de 
violência possibilitaria para conscientização sobre demais agressões contra mulheres que tem seus 
direitos violados a cada dia, permitindo assim, identificar a construção social como elementar da 
banalização das violências que vitimam o sexo feminino. oBJETIVoS. Discutir o tema possibilita 
facilitar a identificação dos abusos obstétricos e propor formas de superar a realidade de negligência 
às diversas agressões contra mulheres, reafirmando a necessidade de tratamento especial desta 
matéria de relevância social e jurídica para consciência e sensibilização coletiva. MÉToDoS. 
A pesquisa de natureza bibliográfica interpretou materiais científicos e acadêmicos que, em 
conjunto, permitiram construção das contribuições críticas desenvolvidas no decorrer do material. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O desenvolvimento do tema permite que se faça a observação a 
respeito do perfil da maioria das vítimas, as quais seriam usuárias do SUS e negligenciadas por 
uma série de fatores, confirmando a reprodução das violências em todo contexto social, realidade 
que justifica a necessidade de maior contextualização social do tema através do desenvolvimento 
de metodologias em materiais de pesquisa mais extensos. 

1 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: lialmeida61@gmail.com.

2 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: may_22k@hotmail.com.

3 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: pry.neves.12@hotmail.com.

4 Orientadora, Mestre em Direito pela Faculdade Guanambi, Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pelo 
JusPodivm, Juíza do Trabalho Substituta da 5ª Região (Bahia), Professora universitária da-Faculdade Independente do Nordeste 
(FAINOR). Vitória da Conquista/Bahia. E-mail: alexcyntia@hotmail.com.
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REFLEXÕES SoBRE INVIABILIDADE Do ARMAMENTo No BRASIL: 
UMA ANÁLISE DA CoNSTRUÇÃo SoCIAL DoS DISCURSoS DE ÓDIo

ALMEIDA, Lísia Emanuelle Rodrigues1

BARBOSA, Glenda de Oliveira 2

BARROS, Ricelle Brandão3

INTRoDUÇÃo. O entendimento dos discursos de ódio, materializados em violações de direitos 
individuais, como reprodução de consciência coletiva e moduladores da identidade social, tornam 
justa a necessidade de considerar a inviabilidade das soluções imediatistas propostas pelos sentimentos 
de impunidade e falta de segurança. Trata-se de uma reflexão a respeito dos impedimentos sociais à 
política armamentista no Brasil, observando a ascensão da violência em discursos.  DISCUSSÃo/
RESULTADoS. Com base na interpretação das distorções sociais do Brasil e entendendo os 
discursos como formas de reprodução da consciência, o armamento é visto, nesse contexto, inviável 
como solução para a violência que decorre de problemas complexos, não admitindo soluções 
isoladas. A necessidade de amadurecer a discussão acerca dos direitos humanos e de apontar 
medidas que permitam a defesa do diálogo como ferramenta de promoção de justiça é reconhecida 
como antecedente a permissão para o porte de armas.  oBJETIVoS. As considerações críticas à 
política armamentista objetivam a observação cuidadosa da construção dos discursos atualmente 
distribuídos na sociedade e apontam o atual contexto de sutil aceitação de violações a direitos 
como cenário que inviabiliza uma medida que exige responsabilidade social e moral. MÉToDoS. 
Através de pesquisa bibliográfica, a partir de uma revisão de literaturas atinentes às temáticas 
abordadas, utilizando-se, para tanto, o método dialético, o trabalho se direcionará a inviabilidade 
do armamento como forma de combater o crescimento da violência do país. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. A análise dos efeitos sociais dos discursos permitiu relacionar a repercussão prática das 
manifestações de conteúdos que ofendem direitos com as justificativas para defender a inviabilidade 
da política armamentista. A relevância do tema e seus desdobramentos em questões amplamente 
debatidas, como o preconceito, conduzem o interesse em evoluir o método de pesquisa e ampliar a 
natureza exploratória que foi iniciada. 

1 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: lialmeida61@gmail.com.

2 Graduanda do terceiro semestre do curso de DIREITO-Centro Universitário Ruy Barbosa. Salvador/Bahia. E-mail: 
Glendabarbosa08@outlook.com..

3 Mestranda em Direito pela UniFG. Vice Coordª. e Profª. do Curso de Direito da Fainor. Advogada especialista em prática 
Tributária, Trabalhista e Previdenciária. E-mail: ricelle_barros@hotmail.com.
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CoNFLIToS ARMADoS: UMA LEITURA Do FILME CIDADE DE DEUS

NASCIMENTO, Emilly Silva1

CHAVES, Karine Pereira2

MAURÍCIO, Samara Thayane Rodrigues3

BATISTA, Samene (Orientadora)4

INTRoDUÇÃo. O presente trabalho é fruto das discussões do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa 
em Direitos Humanos, visando explanar o que ocorre quando há a ineficiência do Estado em 
oferecer serviços públicos, prestando-os com baixa qualidade ou sequer disponibilizá-los, o que 
tem como consequência vários sistemas jurídicos no seio da mesma sociedade, a que se denomina 
pluralismo jurídico. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Assim, através deste, vem explanar a respeito 
do surgimento de organizações paraestatais, em desconformidade com a legislação pátria vigente. 
Estas organizações atraem para si o jus persequendi e jus puniendi, criando normas próprias, punindo 
fatos típicos de sua legislação com a proporcionalidade que lhe convir. Dessa forma, percebemos 
que o monopólio das funções Estatais é quebrado e se desloca para as mãos da população. Esta, 
por sua vez, passa a exercer a autotutela como forma de se proteger e preencher o espaço deixado 
por aquele. Ao fazer uma correlação com o surgimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro, é 
possível ver claramente que estes são frutos da inaptidão quanto à sua função de tutelar os cidadãos. 
Com base no filme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, onde conhecemos 
a formação da favela homônima, é possível enxergar as consequências da omissão do Estado na 
prática. A população que havia perdido suas casas - por conta de enchentes e outras razões - teve 
que se deslocar para essa comunidade, onde não se tinha nenhum tipo de assistência governamental. 
A autoridade policial passou à enxergar como “maus elementos” qualquer membro da comunidade, 
o que é denominado pela doutrina como Direito Penal do Autor, ou seja, quando se persegue o 
indivíduo pelo que ele é e não pelo o que ele faz. Diante disto, surgiram os conflitos armados, onde 
os cidadãos não confiam na polícia e tentam solucionar suas desavenças através da violência. Assim, 
facilmente nota-se que a omissão do Estado fere a dignidade da pessoa humana. oBJETIVoS. 
Compreender a origem e as causas dos conflitos armados na sociedade brasileira, com a finalidade 
correlacionar a ineficiência do Estado com o surgimento de organizações criminosas. MÉToDoS. 
A presente pesquisa possui natureza qualitativa, tendo sido utilizado os métodos bibliográfico e 
documental. Bem como, a análise do filme Cidade de Deus, que propõe uma discussão a respeito 
da realidade vivenciada no Rio de Janeiro. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Com base no exposto 
acima busca-se concatenar a ineficiência estatal no cumprimento de seus deveres básicos com a 
compensação ilícita realizada pelos membros da sociedade.

1 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: millynascimento98@gmail.com
2 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: karinepereirac@hotmail.com
3 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: thayanesamara11@gmail.com
4 Doutoranda em Memória (UESB). Faculdade Santo Agostinho. E-mail: samenebatista@gmail.com
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A RESSIGNIFICAÇÃo Do CoNCEITo DE FAMÍLIA No BRASIL

RIBEIRO, Allane Kelem da Silva1

MACHADO, Raissa Rocha2

COELHO, Taynara Isabela Ribeiro3

BULHÕES, José Ricardo de Souza Rebouças. Mestre (UESB) 4

INTRoDUÇÃo. A concepção essencialmente tradicional de família tem sido alvo de grande 
parte das discussões atuais, o que tem gerado repercussão para o Direito Civil, principalmente. A 
atitude questionadora da sociedade serve para demonstrar que, apesar do conceito de família ter 
mudado, essa mudança não se deu de fora para dentro, mas partiu de uma realidade já existente 
que não havia passado pelo crivo do diálogo e do reconhecimento social. Assim, o conceito foi 
muito mais aceito do que modificado. A desmistificação da família dita tradicional nada mais é 
que fruto de um tipo de evolução de consciência coletiva que absorveu pacificamente uma ideia 
que apesar de costumeira, não era externada para além das quatro paredes do convívio doméstico. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS. Pelo fato de o Direito manter uma relação estreita com a sociedade 
(de modo que um influencia o outro), a área jurídica civil tem abraçado a ideia de que a família 
pode ter diversas estruturações que não sejam apenas o tradicional “pai, mãe, filho(a)”. Este ramo 
do Direito trabalha com a ideia de afetividade, o que o legitima a compreender e conceber laços 
de cunho familiar que são motivados pelo sentimento e não puramente pela consanguinidade. 
oBJETIVoS. O objetivo da presente pesquisa é analisar a ideia de família na sociedade brasileira. 
Pretende-se compreender e demonstrar quais seriam, em essência, os elementos caracterizadores 
de um grupo como sendo uma família e não meramente um ajuntamento de pessoas, ressaltando 
a importância de se reconhecer a entidade familiar no Direito Civil não pautando-se apenas em 
critérios tradicionalistas, de modo a conceder direitos a quem ou ao grupo pertinente (evitando 
que fiquem juridicamente desassistidos). MÉToDoS. Realiza-se o presente trabalho através de 
pesquisa qualitativa com método bibliográfico e exploratório, estudando inicialmente hipóteses 
já elaboradas, porém sempre perseguindo à formulação própria de hipóteses, fundamentando-as 
através da pesquisa científica e social. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Para efeito de proteção dos 
direitos reconhecidos ao homem pelo Estado, atualmente um processo mutação constitucional 
ocorreu na interpretação do art. 226º, parágrafo 3 da CF/88, pautando-se no princípio que dispõe 
que todos são iguais perante a lei, portanto, conforme a nova interpretação deste preceito, o Estado 
passou a reconhecer não só a união estável heteroafetiva, como também a homoafetiva, inclusive 
considerando-os como entidade familiar. Além disso, as concepções das famílias constituídas 
por indivíduos que não possuem vínculo biológico e as compostas por apenas um dos pais foram 
recepcionadas no Direito com o devido reconhecimento familiar.

1 Estudante de Direito. Faculdades Santo Agostinho. Allane10kelem@gmail.com.
2 Estudante de Direito. Faculdades Santo Agostinho. raissarocha006@hotmail.com.
3 Estudante de Direito. Faculdades Santo Agostinho. taynara.i.r.c@hotmail.com.
4 Mestre.Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
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o PANPRINCIPIoLoGISMo E SEUS REFLEXoS

SANTOS, Milta Miranda Nunes1

AMÓRAS, Eduardo M.2

INTRoDUÇÃo: O presente artigo debate os excessos cometidos pelo Poder Judiciário 
na interpretação e incorporação de princípios não constitucionais em suas decisões - o 
Panprincipiologismo. DISCUSSÃo/RESULTADoS: Dois dos reflexos do panprincipiologismo 
são: a insegurança jurídica e o ativismo judicial. Há segurança jurídica quando o Poder Judiciário 
invoca princípios não constitucionais em normas que não necessitam de interpretação extensiva? Ou 
trata-se de um protagonismo, arbitrariedade, ativismo judicial? Sabe-se da importância da função 
criativa do juiz, após superação – em uma escala de evolução hermenêutica - da Escola da Exegese. 
A observância da aplicação principiológica e valorativa que chegou ao Brasil no final do século XX, 
especificamente na década de 90, rompendo com as formas de aplicação do direito na sociedade 
aberta dos intérpretes da Constituição. Todavia, há um desvio quando os magistrados arbitram ao 
julgar, de forma “solipsista”, pautando-se na criação e evocação de princípios não constitucionais. 
Ou seja, legislando, criando leis e não aplicando as existentes no ordenamento jurídico, estas 
entendidas como normas válidas formalmente e materialmente, contidas no ordenamento jurídico 
e criadas por representantes legais dos cidadãos. Há uma clara interferência na estrutura salutar do 
Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, a Constituição assevera, em seu art. 2º, a harmonia 
e a independência entre os Poderes do Estado. Apesar da clareza da norma constitucional, o Poder 
Judiciário tem exercido um protagonismo perante os problemas sociais que – em regra - não é seu 
papel, gerando, um grau de imprevisibilidade das decisões judiciais e uma verdadeira “ditadura da 
toga” ou “império dos juízes”. Fato este que consequentemente abala a segurança jurídica, o equilíbrio 
entre os poderes e sobretudo direitos fundamentais. oBJETIVo: Analisar a aplicação desmesurada 
dos princípios em julgados, com o desiderato de constatar a não utilização judiciosa dos princípios, 
transformados em álibis persuasivos, robustecendo-se, o protagonismo judicial em suas várias facetas, 
a exemplo do decisionismo, o ativismo, etc. MÉToDo: Na presente incursão científica fez-se uso 
da pesquisa aplicada com objetivo descritivo a partir da metodologia dedutiva com abordagem 
quali-quantitativa em consonância com pesquisas bibliográfica, documental e principalmente 
decisões judiciais. CoNSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa não está conclusa, encontra-se em 
análise qualitativa/quantitativa/documental, todavia, é perceptível que o panprincipiologismo, como 
consequência do ativismo judicial e do desrespeito à independência dos Poderes esteja insurgindo 
nos debates jurídicos e acadêmicos, chegando a ser discutido no Superior Tribunal de Justiça e por 
grande parte da doutrina crítica do direito.

1 Autora. Discente do 8º período da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Membro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do 
Estado da Bahia – LACCEB. milta.ns@hotmail.com;

2 Orientador. Advogado em Vitória da Conquista - BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências 
Criminais. Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB - Subseção 
de Vitória da Conquista - BA. – LACCEB. eduardoamoras.academico@gmail.com.
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ATIVISMo JURÍDICo No SISTEMA PoLÍTICo BRASILEIRo

FERRAZ, Solrac Gigante1

BULHÕES, Ricardo (Orientador)2

INTRoDUÇÃo. Ativismo Judicial é vasto e controverso e sua discussão relaciona-se, de modo 
direto, ao Princípio da Separação de Poderes. Desse modo, é de crucial valor dentro do nosso sistema 
político, posto que organiza a tripartição das funções do Estado impossibilitando, com isso, que 
essas sejam concentradas nas mãos de um só indivíduo. DISCUSSÃo E RESULTADoS. Sendo 
um sistema descentralizado, o poder soberano de um Estado é uno e indivisível, mas o desempenho 
desse poder se dá por meio de três funcionalidades dessemelhantes. O exercício dessas três funções 
conjuntas atua na funcionalidade total do Poder soberano em um Estado. Essas incumbências 
foram caracterizadas originalmente por Aristóteles em sua obra A Política. oBJETIVoS. Indagar 
sobre qual órgão é legitimado para a aplicação do poder legislativo, das quais o poder judiciário 
vem ocasionando um certo despropósito a sua função, causando fragilidade ao sistema político 
brasileiro, ameaçando a democracia e convergindo com um princípio da segurança jurídica, 
que tem como objetivo assegurar a estabilidade das relações já consolidadas, frente à inevitável 
evolução do Direito. MÉToDoS.  A perquirição é fundamentada em estudos jurídicos, empregando 
utilização de livros e artigos científicos. As fontes anteriores citadas, trazem consigo, reflexão sobre 
a atuação do poder judiciário brasileiro, mostrando certas práticas incompatíveis com a nossa forma 
de governo, estimulando oscilações entre os poderes. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O Sistema 
Político brasileiro está fundado em uma democracia, na qual o poder soberano encontra-se nas 
mãos da população, que é representada pelo congresso nacional, desta forma expressam a vontade 
dos seus representados. A imoderação do poder, miseravelmente é uma propensão da natureza 
humana, em vista disso, é crucial que esse poder seja limitado.

1 Discente do curso de Direito. Faculdade Santo Agostinho.
2 Doutor em Memória. Faculdade Santo Agostinho.



31

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

31

A APLICAÇÃo DE MÉToDoS RESTAURATIVoS CoMo REFLEXo DE 
EDIFICAÇÃo DE UM NoVo PARADIGMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

SOUSA, Geisa Cristina Lemos Santos1

CORTES, Sônia Regina Viana Santana² 
LIMA, Aslon Victor Rodrigues³

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza4

INTRoDUÇÃo: No mundo hodierno, observa-se o crescente avanço do número da população 
carcerária brasileira, totalizando 602.217 presos (CNJ, 2018), considerando, apenas, os regimes 
fechado e semiaberto. Atrelado a esse crescimento, é notória a inobservância do dever de cuidado 
do Estado para com os indivíduos em situação de privação de liberdade. Todo esse sistema 
prisional decorre da ideologia empregada pelo método penal retributivo. Nesse método, há um 
processo de judicialização do conflito, não almejando, de fato, a sua solução, mas sim, a punição 
do sujeito infrator, como forma de justiça social. O que se propõe é uma mudança nesse modo de 
pensar, possibilitando ao indivíduo que pratica a conduta delituosa uma oportunidade construtiva e 
restauradora, diversa da lógica do aprisionamento. Além disso, o método contemporâneo importa-
se também com a vítima, almejando, além da significação de justiça, restaurar as relações sociais. 
Destacamos que as primeiras experiências do método surgiram no Canadá e na nova Zelândia e, a 
partir desse marco, ganharam repercussão em todo o mundo. No Brasil, este método está em fase de 
experimentação, já que não há uma legislação nacional expressa que determine sua aplicabilidade. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS: O que a sociedade entende como justiça pode ser equiparado a uma 
vingança pública, determinada por uma ideologia que interfere diretamente no desenvolvimento 
social, já que impede tal evolução por um simples egoísmo humano e um discurso destrutivo que 
determina o destino do indivíduo no momento da ação criminosa. O método restaurativo vem 
para romper com esse paradigma, determinando a restauração de uma relação social, com uma 
sanção construída para cada caso em concreto, na perspectiva da vítima e do autor. Destaca-se 
que no novo método, preceitos constitucionais e legais são preservados, tornando uma decisão de 
cunho social, horizontal e não mais verticalizada. oBJETIVoS: A presente pesquisa apresenta 
como objetivo principal analisar o método restaurativo, almejando a verificação da efetivação na 
realização de suas práticas para que possa de fato trazer bons resultados. MÉToDoS:  A pesquisa 
tem cunho exploratório e descritivo e para a concretização da mesma, apresentaremos resultados 
qualitativos.  A abordagem utilizada é crítica, a partir do método dedutivo com levantamento de 
hipóteses. CoNSIDERAÇÕES FINAIS: Desde os primórdios da história humana, observa-se 
que a forma de punição por descumprimento de uma função social se apresenta com o sofrimento. 
Considerando que esse modelo de justiça criminal por si só está falho, imprescindível que haja 
mudanças. O método restaurativo propõe uma modificação nessa perspectiva, ao reconstruir uma 
relação social, objetivando a reparação dos danos, a reintegração do infrator e a pacificação social, 
voltada para uma comunidade que entende a justiça como um consenso a partir do diálogo e não 
como punição e sofrimento, acarretando a diminuição na população carcerária brasileira e trazendo  
segurança jurídica social.

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Pesquisadora do Grupo de Iniciação Cientifica 
e Pesquisa de Direito Civil – Constitucional – FASA e do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Direitos Humanos - FASA.

² Graduanda em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Pesquisadora do Grupo de Iniciação Cientifica 
e Pesquisa de Direito Penal. 

³ Graduando do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
4  Doutor em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia.
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A APLICAÇÃo DoS MÉToDoS RESTAURATIVoS PARA A 
RESoLUÇÃo DE CoNFLIToS EM FENÔMENoS MIGRATÓRIoS

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza1

SOTERO, Ana Paula da Silva2

INTRoDUÇÃo. Os fenômenos migratórios são complexos e possuem causas variadas, que se 
desdobram na instabilidade política e socioeconômica dos indivíduos. Nesse prisma, em busca de 
condições dignas de sobrevivência, os fluxos de migrantes para outros territórios são recorrentes 
e ganharam notoriedade na sociedade contemporânea a partir das crises globais humanitárias. 
No entanto, após se deslocar para outro território, os imigrantes acabam se deparando, de forma 
elevada, com a hostilidade dos nascidos e residentes no país local. Para os povos locais do país 
receptor, a presença em massa de imigrantes, por meio de uma visão rasa e xenófoba, ampliaria 
os problemas de inefetividade do Estado dos direitos sociais, como, de forma exemplificativa, 
destacamos o direito à assistência à saúde, à educação e o direito ao trabalho. Diante dessa 
realidade, a aplicação dos métodos restaurativos será fundamental para a compreensão das causas 
da imigração, dando a oportunidade da superação dos conflitos culturais, a fim de alcançar a paz 
social entre os povos, tendo em vista o caráter de diálogo e cooperação que abaliza os meios 
de restauração. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A pesquisa proposta se direciona à análise da 
aplicabilidade dos métodos restaurativos nos conflitos presentes nos fenômenos migratórios. 
Nesse espaço teórico, observamos que a população local fundamenta o seu preconceito por meio 
do senso comum, que parte de inverdades a respeito do imigrante. Com vistas a desconstrução dos 
discursos de ódio ao imigrante, a Justiça Restaurativa dará a oportunidade do diálogo, trazendo a 
reflexão dos residentes locais a se colocarem na posição dos imigrantes. Nesse sentido, embasado 
nas premissas do respeito e da empatia, será dada a oportunidade para a superação do choque 
cultural, a partir da perspectiva de consideração do imigrante como ser humano dotado de direitos 
essenciais para sua existência. A Justiça Restaurativa está pautada na resolução dos conflitos por 
meio da mitigação do seu efeito estigmatizador e excludente, para que, por meio do diálogo e do 
respeito aos direitos fundamentais, com a participação da comunidade de próximos, seja possível 
a descoberta de uma solução que proporcione o empoderamento dos envolvidos e a pacificação 
social. MÉToDoS. Para alcançarmos os objetivos delineados na presente proposta, utilizamo-
nos de uma orientação metodológica exploratória, a partir de informações relativas às influências 
aos movimentos migratórios recentes, bem como a construção discursiva que recai sobre esse 
fenômeno e a efetividade de direitos sociais. Sob a perspectiva de sua natureza, realizamos uma 
pesquisa aplicada, com procedimentos técnicos bibliográficos e documentais acerca da Justiça 
Restaurativa e seus métodos de aplicação. Apresentamos uma abordagem histórica e conceitual, 
com fundamento nos métodos dialético e fenomenológico, tendo em vista a necessidade de uma 
interpretação dinâmica e totalizante das múltiplas realidades construídas socialmente e os impactos 
provocados pelos deslocamentos (in) voluntários de comunidades. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. 
Os processos migratórios contemporâneos exigem uma análise aprofundada, com o intuito de 
identificar as causas humanitárias que tem levado o deslocamento dos povos, bem como os seus 
impactos nos Estados de origem e de recepção dos indivíduos deslocados. Nessa linha, torna-se 
necessário compreender o fenômeno mencionado, à luz da Justiça Restaurativa, no sentido de tocar 
a origem e causa dos conflitos culturais entre imigrantes e locais, possibilitando o amadurecimento 
pessoal da população do país de origem acerca da presença dos refugiados e imigrantes, com 
vistas a viabilizar a realização de direitos que garantem a existência digna ao sujeito refugiado 
ou migrante. A presente pesquisa está em fase inaugural, revelando uma temática de importância 
essencial, para a concretização dos direitos humanos para todos os povos.
1 Doctor en Derecho Público por la Universidade Federal da Bahia. E-mail: luciano.tourinho.jus@gmail.com.br.
2 Estudiante de tercer ciclo – Derecho – por la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail: anapaula_sotero@hotmail.com
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A INFLUÊNCIA DA ERA DIGITAL NoS CRIMES DE 
INJÚRIA RACIAL No BRASIL

DAMACENA, Michelle Pereira1

NASCIMENTO, Isabela Santos2

RIBEIRO, Márcio Costa Brito3

INTRoDUÇÃo. Diante da difusão das redes digitais, além do grande fluxo de informações e o fácil 
acesso a elas, surgiu também um espaço no qual se faz possível a exposição de comportamentos 
e pensamentos divergentes àqueles moralmente estabelecidos pela sociedade. Esses pensamentos 
referenciados discriminam indivíduos distintos, em razão de cor, etnia ou raça, ofendendo sua honra e 
dando a entender que há uma raça superior estabelecida. A possibilidade do anonimato é motivadora 
do sentimento de valentia e impunidade, provocando o agente a acreditar que não haveria forma de 
punição para esse delito, sendo, portanto, de notável relevância a análise de noções elementares em 
relação à temática aludida. oBJETIVo. A pesquisa busca como objetivo principal, demonstrar a 
intrínseca relação entre o crescente número de crimes de ódio no âmbito digital, a fim de clarificar 
tal ligação. Evidenciar os motivos os quais despertam e encorajam pessoas a praticar determinada 
conduta, bem como, a disparidade da quantidade de casos ocorridos no mundo virtual e na vida 
real, objetivando informar a população a respeito dessa temática, atualmente em ascendência. 
DISCUSSÃo. A legislação atual passa a punir de igual forma o crime de injúria racial tendo sido 
praticado em meio real ou virtual, no entanto, a crença de que a justiça brasileira é falha valida 
a convicção da impunidade. Além da garantia de cometer uma infração por trás das telas, sem a 
perspectiva de receber represarias, há a possibilidade de se fazer perfis fakes, potencializando o 
sentimento de segurança do infrator. MÉToDoS. O método de pesquisa utilizado é o qualitativo, 
determinado pelo método descritivo, a partir de análise de documentos e revisão bibliográfica. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. À vista disso, vê-se, de forma clara, a carência quanto a medidas 
que sejam realmente eficazes e impossibilitem a ausência de punição exemplar, sendo necessária 
a construção destas, com a finalidade de proporcionar uma vida mais digna às vítimas de tais atos 
delinquentes.

1 Estudante. Faculdade Independente do Sudoeste da Bahia. michelle_damacena@hotmail.com.
2 Estudante. Faculdade Santo Agostinho. bela_nasc18@hotmail.com.
3 Professor e coordenador de cursos jurídicos de pós-graduação UNIGRAD/Faculdade de Guanambi. Marciobritoribeiro.adv@gmail.com.
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A MEDIAÇÃo E oS MEIoS ALTERNATIVoS DE RESoLUÇÃo 
DE CoNFLIToS CoMo UMA NoVA oPÇÃo PACIFICADoRA NoS 

CoNFLIToS DE FAMÍLIA 

ROCHA, Paes, Bruno¹
 ALVES, Costa, Anne Alice Nogueira²

PEREIRA, Alves, Larissa³
BRANDÃO,Barros, Ricele4

INTRoDUÇÃo. A mediação e os meios alternativos de resolução de conflitos têm ganhando espaço 
nas câmaras de conciliação e nos CEJUSCS, Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos 
de todo país. Com o crescente número de divórcios, surge a necessidade do Direito de Família 
se aprimorar para dar maior atenção e celeridade às questões que vão desde pensão alimentícia, 
guarda de filhos até a partilha de bens. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A principal característica 
da mediação é garantir um relacionamento saudável e futuro, organizando e estimulando às partes 
para que restabeleçam a boa convivência o diálogo e busquem o acordo que seja satisfatório para 
ambos, implicando na reconstrução dos vínculos afetivos e conferindo às pessoas envolvidas a 
responsabilidade de suas próprias decisões, haja vista ser um processo não adversarial. É importante 
ressaltar que durante as audiências de mediação um dos propósitos é que todos sejam ouvidos, para 
se sentirem legítimos e partes ativas nas audiências. Tais técnicas têm se mostrado eficazes, pois a 
mediação aplicada para os conflitos familiares possui uma temática que vai além da resolução de 
litígios, alcança um conteúdo participativo e transformador, afinal, faz com que as partes se envolvam 
diretamente, responsabilizando-as e empoderando-as na tratativa de seus conflitos.  As relações 
familiares evoluíram na sociedade atual brasileira, necessitando da implantação de alternativas 
para solucionar os conflitos familiares. No atual Direito de Família, a única preocupação se dá em 
questões de cunho patrimoniais, deixando para outra esfera, a preocupação com os sentimentos, 
delegando a outros profissionais das outras áreas a preocupação com a afetividade e os sentimentos 
dos envolvidos nos litígios familiares. Portanto, a mediação se destaca como um ente pacificador 
diante das demandas do Direito de Família e contribuindo para solucionar as controvérsias de 
interesse que são tão comuns nessa seara do direito. oBJETIVoS Demostrar o quão efetivo é 
a participação da mediação nos conflitos familiares e o quanto tem contribuído para diminuir as 
ações judiciais. MÉToDoS. Para a realização desta pesquisa realizou-se uma análise crítico-
reflexiva de artigos leis, livros, acórdãos e provimentos do Conselho Nacional de Justiça publicada, 
além de documentos técnico-científicos de modo a caracterizá-la como uma pesquisa exploratória. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A mediação familiar se torna um recurso útil, dada a complexidade 
dos problemas que normalmente trazem questões afetivas e estas, por sua vez requerem soluções 
mais rápidas. Desse modo, torna-se notório a necessidade da construção de novas pesquisas, para 
auxiliar os pesquisadores e estudiosos do Direito em futuras pesquisas.

1 Bacharel em Fisioterapia, Tabelião Substituto do 1º Ofício de Notas- VDC. Especialização em Direito Notarial e Registral, 
Especialização em Direito da Família e Mediação de Conflitos UCAM (em andamento) Mestrando em Sistemas Alternativos 
de Resolução de Conflitos- UNLZ, Argentina, graduando do 7° semestre de Direito- FAINOR, brunor_paes@yahoo.com.br 

2 Graduanda  do 7º semestre de Direito, FAINOR Estagiária da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, discente de  iniciação 
científica do grupo de pesquisa Labedire (laboratório de estudos do direito e do discurso (FAINOR) annealicenac@gmail.com 

3 Graduanda do 7º semestre de Direito, FAINOR Estagiária da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional lari.a@hotmail.com  
4 Advogada, Vice coordenadora e Professora do Curso de Direito da FAINOR, Especialista em Práticas Trabalhistas, Tributarias 

e Previdenciárias. Mestranda em Direito pela UNIFG, ricelle_barros@hotmail.com
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A REFoRMA TRABALHISTA E o TABELAMENTo DA 
INDENIZAÇÃo PoR DANo EXTRAPATRIMoNIAL: 

UMA ANÁLISE À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSoA HUMANA1

NOVAIS, Aline Lima Melo2

OLIVEIRA, Caio Coêlho de3

CUNHA, Karoline França Bastos4

Introdução O Estado Democrático de Direito incorporou em suas Constituições elementos normativos 
associados à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais. Através do advento da 
Constituição Federal de 1988, foi instaurado o Estado Democrático Brasileiro, o qual elencou, no artigo 
1° de sua Magna Carta, o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos. 
Decorrendo de tal princípio, auferindo proteção especial aos direitos fundamentais, subsiste no 
ordenamento jurídico a indenização por dano extrapatrimonial. Tal dano refere-se a lesões que ofendem 
a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, ferindo sua dignidade e seus direitos da 
personalidade, sendo assegurado pela CF (art. 5°, V e X) o direito a indenização perante tais lesões. 
A reforma trabalhista, introduzida pela Lei n. 13.467 de 2017, estabeleceu na CLT (art.223-G) limites 
para quantificação dos danos extrapatrimoniais atrelados ao salário do empregado ofendido. Através 
da MP 808/2017, alterou-se o texto legal, estabelecendo como parâmetro o valor do limite máximo dos 
benefícios do RGPS. Contudo, findada sua vigência, o parâmetro da tarifação retornou ao de natureza 
salarial Assim, o propósito central deste estudo é buscar a resposta ao seguinte questionamento: o 
tabelamento da indenização por dano extrapatrimonial trabalhista fere o princípio da dignidade da 
pessoa humana? Resultados/Discussão: O Brasil já possuiu lei que estabelecia parâmetros para a 
indenização por dano moral, como a Lei federal n° 5250/1967(Lei de Imprensa). Entretanto, na CF/88, 
adotou-se o entendimento de que a indenização seria ampla, integral e proporcional à ofensa. Assim, 
conforme julgado pelo STF, no RE n°396.386-4, a indenização por dano moral não está sujeita à 
tarifação, o mesmo entendimento da súmula 281 do STJ. Contudo, contrariando tais posicionamentos, 
o art. 223-G da CLT tarifou o dano sofrido pelos trabalhadores, estabelecendo como limite a faixa 
salarial do ofendido. Todavia, o sofrimento de cada ser humano pela lesão a sua dignidade não 
deve ser mensurado pelo seu salário, pois desta feita permite o arbitramento de indenizações para 
fatos idênticos em patamares díspares. objetivos: O objetivo central desta pesquisa é analisar a (in)
compatibilidade do tabelamento da indenização por dano extrapatrimonial com o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Examinando, inicialmente, a dignidade da pessoa humana; posteriormente, o dano 
extrapatrimonial e; por fim, o tabelamento da indenização extrapatrimonial trabalhista. Métodos: Para 
tanto, adotou-se o método dialético e a pesquisa bibliográfica. Considerações Finais O tabelamento 
do dano extrapatrimonial trabalhista pode ferir a dignidade da pessoa humana, pois estabelece limites 
para a indenização oriunda de lesões aos direitos da personalidade, impedindo a sua reparação 
integral. Ademais, o próprio STF e STJ não admitiram a tarifação do dano moral, sendo assegurado 
pela Constituição a sua reparação integral. Além disso, tal limitação pode estabelecer patamares 
inexpressivos, dependendo do caso concreto.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) 
- Código de Financiamento 001.

2 Mestranda do PPGD do Centro Universitário da FG (UNIFG) e Bolsista CAPES. Email: alinnenovaiis@hotmail.com. 
3 Mestrando do PPGD do Centro Universitário da FG (UNIFG) e Bolsista FAPESB. Email: caio.coelhoo@hotmail.com
4 Mestranda do PPGD do Centro Universitário da FG(UNIFG). Email: karolinefranca.adv@gmail.com
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ANÁLISE DAS UNIDADES PRISIoNAIS DE VITÓRIA DA CoNQUISTA-
BA: A (IN)CoMPATIBLILIDADE CoM AS REGRAS INTERNACIoNAIS 

E INTERNAS SoBRE oS PRESo

CONCEIÇÃO, Jean dos Santos da1

AMEIDA, Emile Silva2

FERRAZ, Luiz Claudio Matos3

TOURINHO, Luciano4

INTRoDUÇÃo. A presente pesquisa se direciona à análise do sistema prisional do Brasil, 
notadamente no que se refere às suas falhas internas e externas, adotando como princípio 
fundamental a dignidade da pessoa humana, estatuído no Texto Constitucional como alicerce do 
Estado Democrático de Direito. Para além dessa verificação, será realizada uma incursão acerca dos 
direitos estatuídos na Lei de Execução Penal (Lei nº7.210/84), com relação aos direitos dos presos, 
como assistência e garantias legais. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Segundo novo relatório da 
Infopen, publicado no site da justiça do Governo Federal, o País encontra-se um cenário totalmente 
oposto ao que apresenta o Princípio da dignidade da pessoa humana. A presente atualidade, com 
relação ao que se estabelece a lei, revela  um cenário de ambientes degradantes e lamentáveis, não 
havendo assistência medica, odontológica, alimentação adequada, higiene, um grande número 
de doenças do aparelho respiratório e doenças sexualmente transmissíveis. Há, portanto, notório 
descumprimento do Artº 5º, XLIX, da CRFB/1988, que dispõe que “é assegurado aos presos o 
respeito à integridade física e moral”. O sistema prisional tem sido fonte de reincidência dos presos, 
sendo necessária a análise desse elemento com a não aplicação de tais princípios e direitos, não 
olvindando, ainda, das condições para o cumprimento de seus deveres. No âmbito mundial, existem 
vários documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana 
de Direitos e Deveres do Homem e a Resolução da ONU, que preveem as Regras Mínimas para 
o Tratamento do Preso.”, e na Lei de execução penal nº7219\84, “A assistência ao preso e ao 
internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade.”oBJETIVoS. Tem-se como objetivo analisar a atual situação do sistema carcerário 
do Brasil, com relação à superlotação, à falta de assistência médica e alimentação dos presos, com 
estudo específico das unidades prisionais de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com vistas à 
propositura de instrumentos de minoração dos efeitos do cárcere. MÉToDoS. A presente pesquisa 
será de natureza exploratória, com coleta de informações teóricas em obras e artigos publicados sobre 
o tema. No contexto local, será realizada uma pesquisa de campo, com aplicação de questionários 
aos presos, agentes penitenciários e outros sujeitos que atuam diretamente nas unidades de Vitória 
da Conquista. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Considerando o que foi relatado no presente estudo, 
pode-se observar que é degradante a atual situação em que é imposta aos presos no nosso País, 
quando não são ofertadas, dignamente, condições básicas de saúde, dentre tantos outros direitos. 
Em razão de se tratar de uma pesquisa em andamento, cumpre analisar a realidade local, após a 
coleta das informações que forem julgadas úteis à pesquisa.

1 Jean dos Santos da Conceição. Graduando em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. E-mail: 
jeanzynho110@hotmail.com

2 Emile Silva Almeida. Graduando em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. E-mail: emilealmeida34@
gmail.com 

3 Luiz Claudio Matos Ferraz. Graduando em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. E-mail: luiz.
claudio99@hotmail.com 

4 
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TERRoRISMo: DICoToMIA INTERNACIoNAL

RIBEIRO, Ananda Bezerra Exaltação1

MEIRA, Antônio Lucas Cruz2

ISSA, João Marcelo3

SANTOS, Clara Carolina4

INTRoDUÇÃo. Hodiernamente, a discussão sobre os direitos humanos e seus impactos nas 
sociedades universais vêm sendo cada vez mais propagada. Outrossim, a dicotomia do combate ao 
terrorismo versus a preservação dos direitos e liberdades públicas constrói um protagonismo nas 
relacionais internacionais e seus efeitos em diversas faces sociais, políticas, culturais e religiosas. 
Nesse aspecto, vale exemplificar a discriminação religiosa islâmica como um todo, sendo taxado 
os seguidores de terroristas, apenas por seguirem uma vertente religiosa fundamentalista, privando 
erroneamente essa população de seus direitos fundamentais com discursos “preventivos”, celebrando 
o conceito hobbesiano “estado de natureza”, onde se parte da premissa de usar o terror para se 
combater o terror. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Estudos demonstram o impacto causado após o 
ataque de 11 de setembro, onde houve uma maior restrição de liberdades e direitos com o pretexto 
de prevenir episódios de terrorismo. Contudo, o terrorismo é um termo muito subjetivo pra ser 
analisado apenas por um único conceito. O ato de causar terror pode seguir outras tipologias – a 
exemplo da xenofobia, narcoterrorismo, ódio étnico, dentre outros. Ao analisar artigos minuciosos 
da Revista Brasileira de Política Internacional e leitura qualitativa do livro “Direito Humanos e 
Justiça Internacional” de Flávia Piovessan, podemos constatar a oposição entre os discursos de 
segurança nacional e o respeito aos Direito Humanos. oBJETIVoS. Este estudo tem como finalidade 
trazer para a realidade a temática divergente da concretização igualitária dos direitos fundamentais 
inerentes a pessoa humana e sua aplicabilidade prática. Atentar ao motivo primário para existir o 
terrorismo: a desigualdade. Seja econômica, ideológica ou social, a desigualdade causa revolta e 
instiga movimentos extremistas. O que levanta o questionamento: Se as idealizações dos direitos 
humanos fossem concretizadas, existiria terrorismo? MÉToDoS. Foram observados os bancos de 
dados virtuais, tais como, Google Acadêmico e banco de teses e dissertações, livros, artigos e teses 
publicadas nos últimos dez anos. Selecionamos os de maiores impactos e visibilidade, construindo, 
assim, uma revisão bibliográfica exploratória, narrativa e qualitativa. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  
Vivemos em uma sociedade que oprime minorias e parte da premissa de segurança individual ou 
coletiva para justificar atos de violências. Distinguir a natureza e as características do terrorismo é 
uma tarefa complexa, porque complexas são as diversas causas e origens do terror. 

1 Discente do curso de Direito da Faculdades Santo Agostinho. anandarberibeiro@gmail.com
2 Discente do curso de Direito da Faculdades Santo Agostinho. atomlucas99@gmail.com
3 Discente do curso de Direito da Faculdades Santo Agostinho. joaomarceloissa@gmail.com
4 Doutora em Teoria e História Literária, Mestre em Memória, Mestre em Linguística, Professora do curso de Direito da Faculdades 

Santo Agostinho. claracarolina@gmail.com
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA FoRMA DEMoCRÁTICA DE 
PRoDUÇÃo DE JUSTIÇA E RESPoSTA Ao CRIME

CAFEZEIRO, Paola Souza1

INTRoDUÇÃo. A atuação penal retributiva nos moldes que é aplicada no Brasil retroalimenta um 
ciclo de violações estruturais aos direitos humanos. A resposta penal clássica ao crime seleciona e 
estigmatiza, na medida que encarcera em massa, sendo a intervenção do sistema penal por vezes 
mais nociva à sociedade que o mal que o Direito Penal pretendia resolver. Neste campo, o novo 
modelo de justiça criminal se apresenta como uma forma democrática de produção de justiça, como 
resposta ao crime, para promover práticas de resolução pacífica de conflitos. A Justiça Restaurativa 
está pautada na voluntariedade, colaboração, promoção do diálogo e corresponsabilidade social, 
no sistema vigora o protagonismo das partes, com a inclusão e o diálogo entre vítima, ofensor e 
comunidade. Democrático por excelência, o novo paradigma é livre de estigmas, direciona as lentes 
da justiça para o futuro, considerando as angústias e perspectivas dos envolvidos. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. A adoção de métodos restaurativos em casos concretos promove restauração para 
todas as partes envolvidas no conflito, quais sejam, ofensor, vítima e comunidade (vítima reflexa), 
livres de estigmas. É que os bons efeitos gerados pela prática restaurativa exitosa transcendem as 
partes envolvidas no fato delituoso.  Não obstante, imperioso relembrar, trata-se de paradigma em 
construção e ainda encontra óbices na cultura da judicialização. oBJETIVoS. Promover análise 
crítica ao sistema punitivo adotado no Brasil, por conseguinte, estabelece um diálogo sobre a 
aplicabilidade do modelo restaurativo ao ordenamento jurídico brasileiro como método alternativo 
para resolução de conflitos penais. A proposta se pauta em uma ruptura paradigmática, para 
acrescentar práticas restaurativas ao sistema punitivo brasileiro, sem negar inteiramente a justiça 
retributiva vigente, cuja atuação deva ser subsidiária. MÉToDoS. A proposta é viabilizada pela 
coleta de documentos textuais, legislação, doutrina e publicações científicas a respeito do tema. 
Trata-se de pesquisa bibliográfica, com uso do método dedutivo. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. 
Para produção de justiça, a resposta ao crime deve ser participativa e não pode estar dissociada 
da proteção aos direitos humanos. Assim, parece tão ideal quanto necessário trocar as lentes que 
refletem retribuição ao mal causado, por lentes que indicam o caminho de restauração das relações 
e pacificação social. A Justiça Restaurativa representa neste aspecto uma forma esperançosa de 
enxergar o direito, produzindo justiça de forma democrática ao conferir inclusão e voz ativa à vítima 
e comunidade na resolução do conflito penal. REFERENCIAS. SANTANA, Selma Pereira de. 
Justiça Restaurativa: a restauração como consequência jurídico-penal autônoma do delito. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: o 
novo modelo de Justiça Criminal e de Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
SANTANA, Selma Pereira de.; SANTOS, Ílson Dias dos.Org. Justiça Restaurativa – Um sistema 
jurídico - penal mais humano e democrático. Salvador: UFBA, 2014.

1 Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Advogada em Nascimento & Cafezeiro 
Advogados. E-mail paolacafezeiro@gmail.com 
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ACESSo A JUSTIÇA E SUA PRoTEÇÃo AoS REFUGIADoS

LEITE, Millena Soares1

AMARAL, Waleska de Oliveira Lima2

BATISTA, Samene3

INTRoDUÇÃo. A presente pesquisa pretende analisar as condições de refugiados em três momentos 
embasados na lei 9.474/97 e criticar a efetividade do real acesso à justiça e sua interferência mediata 
nos direitos fundamentais, uma vez que esses indivíduos se encontram em situação de vulnerabilidade 
pelo fato do Brasil vir se afirmando como um país de asilo dos requerentes conforme o instituto de 
pesquisa DataFolha que estipula que somando os refugiados reconhecidos em território nacional 
que são 10.264, mais os que entraram com o pedido de refúgio e aguardam decisão (85.746) e os 
estrangeiros que receberam outro tipo de proteção como a permissão temporária de residência, o 
número chegou a 148.645 em 2017, uma alta de 118% em relação ao ano anterior.  DISCUSSÃo/
RESULTADoS. O acesso à justiça é um direito fundamental na construção do Estado de Direito 
Democrático. Mais do que determinar e justificar os direitos fundamentais dos indivíduos, o 
verdadeiro desafio da contemporaneidade é o de proteger e efetivar esse princípio fundamental, em 
todas as suas dimensões, tendo os refugiados como referência no contexto da realidade brasileira. 
Pode-se caracterizar o instituto de refúgio a partir de três momentos, com base na Lei 9.474/97: o 
primeiro no momento anterior ao reconhecimento da condição de refugiado, marcado pelas condições 
que levam o indivíduo a abandonar o país de origem e pelas circunstâncias de chegada ao país de 
acolhida; o segundo no momento da determinação da condição de refugiado, que está relacionado 
ao deferimento ou não da solicitação de refúgio pelo órgão competente; e o terceiro no momento 
posterior ao reconhecimento da condição de refugiado, isto é, a vida dessa pessoa no país de acolhida 
e a busca por uma solução duradoura efetiva para a sua situação.  oBJETIVoS. Com essa pesquisa, 
pretende-se identificar e criticar os meios de atuação, bem como da efetividade do controle formal 
desenvolvido pelo Pode Judiciário com relação ao acesso da justiça, logo aos direitos fundamentais 
com relação aos refugiados que buscam cada vez mais o Brasil como acolhimento.  MÉToDoS. A 
pesquisa em comento é classificada com relação aos seus objetivos como sendo teórico-reflexiva por 
configurar uma discursão critica necessária sobre a ineficiência do Poder Judiciário com relação aos 
direitos fundamentais dos requerentes de asilo que se encontra em instabilidade e insegurança no país 
acolhedor, podendo a coleta de dados ser obtida por meio de artigos, doutrinas, legislação e análises 
de exemplos que estipulem a compreensão da temática. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. É perceptível 
em um Estado Democrático de Direito, em que há em sua Constituição Federal no artigo 5º, inciso 
XXXV, base estrutural de todo o sistema jurídico, o princípio do Acesso à justiça, pelo qual se 
tem a garantia de não haver diferença entre os agentes que a provocam e buscam sua efetividade. 
Conforme o pensamento de Boaventura de Souza Santos, “o tema do acesso à justiça é aquele que 
mais diretamente equaciona as relações entre o processo civil e a justiça social, entre igualdade 
jurídico-formal e desigualdade socioeconômica”. Com isso, o Judiciário atua primordialmente no 
controle de legalidade, a fim de garantir que os atos da Administração estejam pautados na Lei e 

1 Discente do Curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste.  E-mail: mileleitte@gmail.com
2 Discente do Curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste.  E-mail: leska_5lo@hotmail.com
3Docente de Processo Civil. Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: samenebatista@gmail.com 
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nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Contudo, o papel do Judiciário 
não se restringe ao momento da determinação da condição de refugiado. O mecanismo do refúgio 
é complexo e envolve diversos aspectos, que podem ser resumidos em três fases: a primeira seria o 
momento de chegada ao Brasil, à segunda seria a fase de determinação do status de refugiado, e a 
terceira seria a fase em que, uma vez deferida à solicitação de refúgio, o indivíduo passa a integrar-
se à sociedade de acolhida de maneira mais ou menos definitiva.
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AS CoNTRIBUIÇÕES DoS DIREIToS HUMANoS PARA A 
GARANTIA Do DIREITo DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PAES, Bruno Rocha1

COSTA, Anne Alice Nogueira Alves2

ALVES, Larissa Pereira3

BARROS, Ricele Brandão4

INTRoDUÇÃo. A presente investigação procura trazer os novos modelos que a sociedade familiar 
vem compondo ao longo dos anos, com empenho de observar de maneira crítica se o Direito de 
Família e Sucessões vem acompanhando tais transformações a ponto de garantir que os direitos 
fundamentais sejam alcançados e consequentemente os Direitos Humanos sejam abarcadas por 
tais mudanças. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Diante das atuais transformações da sociedade e 
com os avanços diante das alterações das entidades familiares, o Direito de Família ainda possui 
raízes findadas, a uma estrutura de familiar patriarcal. O problema, é que na atual sociedade e 
com as grandes conquistas, embasadas na a Carta Magna de 1988 para que a abertura de outros 
modelos de uniões pudesse ser considerada entidades familiares, o Direito de Sucessão acabou não 
acompanhando tais mudanças. Contudo, com a amplitude de amparo a novas escolhas afetivas, 
a quebra da monogamia é, ainda, um fato polêmico nos Tribunais. Prova disso é que o Conselho 
Nacional de Justiça decidiu, por maioria, proibir que os titulares de Tabelionatos de Notas lavrem 
a Escriturara Pública de União Estável, das relações poliafetivas, ou seja, todos os brasileiros que 
mantenham uniões formadas por três ou mais pessoas não podem documentar a existência de 
sua afetividade o que interfere diretamente nas garantias fundamentais e nos Direitos Humanos 
e acarretando também dificuldades sucessórias. oBJETIVo É Demonstrar que as decisões dos 
Tribunais vem afastando os direitos fundamentais das pessoas em se estabelecerem como família 
nas mais variadas formas contempladas pela sociedade atual, a exemplo das famílias poliafetivas 
e ainda, trazer os transtornos causados diante do não reconhecimento de tais relacionamentos no 
que tange ao Direito de Sucessão, levando a burocratização, a demora processual  e acúmulo de 
processos que poderiam ser evitados no Judiciário MÉToDoS Para a realização desta pesquisa 
realizou-se uma análise crítico-reflexiva de artigos leis, livros, acórdãos e provimentos do Conselho 
Nacional de Justiça publicados além de documentos técnico-científicos de modo a caracterizá-la 
como uma pesquisa exploratória. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  Nesse sentido, torna-se evidente 
a necessidade de novos estudos para que os debates sobre o tema abordado possa contribuir para e 
elucidar eventuais entendimentos contraditórios sobre o tema tratado, e consequentemente  auxiliar 
aos estudiosos do Direito.

1 Bacharel em Fisioterapia, Tabelião Substituto do 1º Ofício de Notas- VDC. Especialização em Direito Notarial e Registral, 
Especialização em Direito da Família e Mediação de Conflitos UCAM (em andamento) Mestrando em Sistemas Alternativos 
de Resolução de Conflitos- UNLZ, Argentina, graduando do 7° semestre de Direito- FAINOR, brunor_paes@yahoo.com.br 

2 Graduanda  do 7º semestre de Direito, FAINOR Estagiária da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, discente de  iniciação 
científica PIVIC do grupo de pesquisa Labedire (laboratório de estudos do direito e do discurso (FAINOR) annealicenac@
gmail.com 

3 Graduanda do 7º semestre de Direito, FAINOR Estagiária da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional lari.a@hotmail.com  
4 Advogada, Vice coordenadora e Professora do Curso de Direito da FAINOR, Especialista em Práticas Trabalhistas, Tributarias 

e Previdenciárias. Mestranda em Direito pela UNIFG, ricelle_barros@hotmail.com 
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VIoLAÇÃo Do PRINCÍPIo DA DIGNIDADE HUMANA: ASSÉDIo 
MoRAL No AMBIENTE DE TRABALHo, EM VITÓRIA DA 

CoNQUISTA – BAHIA

OLIVEIRA, Osmar Alves de1

BULHÕES, José Ricardo de Souza Rebouças2

 

INTRoDUÇÃo. A Dignidade da Pessoa Humana tem sido vilipendiada, em sua essência, há 
séculos.  Foucault (2014) e Beccaria (2014) se preocupavam com as condições desumanas do cidadão 
encarcerado. No século XVI iniciou-se, no Brasil, as piores práticas de Assédio Moral com o advento 
da escravatura, em que pessoas eram valoradas como “coisas” no contexto socioeconômico, vivendo 
em condições precárias e subumanas, nas relações de trabalho, numa época em que “mandava quem 
detinha poder e obedecia quem tinha juízo”. O cidadão passou a ter seus direitos reconhecidos a 
partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. DISCUSSÃo/RESULTADoS. 
Os maus tratos ocorreram por motivos religiosos, orientação sexual, doença, representação sindical, 
revista pessoal, atos de improbidade, desobediência administrativa, racismo e foram praticados ao 
longo da História. Esse desequilíbrio nefasto de forças aconteceu, face o País passar pela cultura 
senhorial cafeeira, a indústria aristocrática, o coronelismo de servidão, até hoje cultivando a 
prepotência. Todas essas organizações operavam maximizando lucros, proporcionando conforto à 
cúpula capitalista, em detrimento da massa trabalhadora. Em Vitória da Conquista, como em todo 
o país, são visíveis os maus tratos e as humilhações contra os empregados, gerando problemas de 
saúde de natureza física e psicológica, como baixa autoestima, isolamento, depressão, ansiedade, 
estresse, angústia e até suicídio, pelos mais variados motivos, pela perda de empatia, competição 
exacerbada, metas exorbitantes não cumpridas, entre outros. Entretanto, a prática de Assédio Moral 
é difícil de ser comprovada e nem sempre se traduz em política empresarial, apenas atos isolados 
de gestão temerária, às vezes passando despercebido pela alta cúpula. O presente texto não tem a 
pretensão de esgotar o assunto e muito menos de apresentar os resultados finais sobre a pesquisa, 
pois a mesma será reapresentada, posteriormente, em forma de resumo expandido. Contudo, coloco 
em discussão a temática proposta, por ser um assunto relevante no meio empresarial e, também, 
de elevado interesse da sociedade. oBJETIVoS. A pesquisa objetiva analisar as ocorrências de 
Assédio Moral detectadas e em que circunstâncias elas ocorreram, no sentido de propor mudanças 
comportamentais, tanto em nível de práticas de gestão quanto em termos de política empresarial, 
no sentido de melhorar o clima organizacional e a própria organização.  MÉToDoS. A pesquisa 
apresenta cunho bibliográfico, com busca em livros, revistas e artigos científicos, além de apresentar 
o método dedutivo. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A política de combate ao Assédio Moral deve 
ser levada a sério pelos empresários em geral, no sentido de adotarem práticas modernas de gestão 
empresarial, que contemplem o mérito e as boas relações de trabalho.
¹Graduando em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - FASAVIC. 
Pesquisador do grupo de Iniciação Científica em Direito Civil-Constitucional- FASAVIC.
² Doutorando em Direito, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Docente da Faculdade 
Santo Agostinho - FASAVIC e da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR.

1 Graduando em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - FASAVIC. Pesquisador do grupo de Iniciação 
Científica em Direito Civil-Constitucional- FASAVIC.

2 Doutorando em Direito, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Docente da Faculdade Santo Agostinho - FASAVIC 
e da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. 
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A RESPoNSABILIDADE ESTATAL NA 
RESSoCIALIZAÇÃo Do APENADo

ALMEIDA, Bárbara Dáfine de Souza Henrique de1

SANTOS, Clara Carolina Souza2

INTRoDUÇÃo. Este texto quer visualizar a inércia do estado brasileiro, diante dos anseios dos 
sentenciados e ex-presidiários, relacionado às dificuldades  do  sistema penitenciário e ao obstáculo 
de ressocialização do apenado após o cumprimento da sentença condenatória, baseado na LEP (leis 
de execução penal), na Constituição Federal e, principalmente, no  princípio da dignidade humana, 
explanando os fatores que causam essas objeção na ressocialização do sentenciado e as relações 
jurídicas que a  englobam. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Nesse interim percebe-se que o sistema 
estatal age apenas com intuito de castigar o indivíduo, distanciando-se da teoria unificadora que é 
atualmente adotada no sistema brasileiro - que seria a prevenção junto à retribuição - e aproxima- 
se da teoria absoluta, que apenas retribui o mal. Entretanto, observa-se que o impedimento 
da ressocialização não é só por falta de incentivo estatal, mas também é fruto da sociedade 
discriminadora, que não compreende que o sentenciado, que  já cumpriu a sua pena, tem direitos 
e deveres como todo cidadão. oBJETIVoS. Analisar a posição adotada pelo estado, em relação a 
reintegração do preso a sociedade, bem como a afronta a constituição, ao princípio da dignidade da  
pessoa humana e o descumprimento da leis de execução penal. Por fim, analisar as consequências 
que são geradas, pois o individuo - que deveria ter um suporte dos governantes e serem acolhidos 
pela sociedade - acaba se tornando reincidente, por falta de oportunidades e auxílio dos mesmos.  
MÉToDoS. Revisão bibliográfica explatória, de caráter investigativo e qualitativo. Foi feito o uso 
de artigos jurídicos, monografias, teses, bem como  livros referente ao tema. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. Diante do exposto, é necessário que exista uma maior assistência estatal a estes indivíduos 
e a migração dessa cultura discriminatória por parte da sociedade, para uma perspectiva solidária, 
acolhendo-os, buscando a efetivação dos seus direitos e da lei, compreendendo os motivos que 
levaram a cometer tal fato criminoso e orientando para que não haja retorno ao crime.

1 Discente do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho-FASAVIC, Discente do Núcleo Alternativo de Resolução de 
Conflitos no Curso de Direito, na Faculdade Santo Agostinho

2 Orientadora, Mestre em Linguística, Mestre em Memória, Professora da Faculdade Santo Agostinho-FASAVIC
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A NoÇÃo DE DIREIToS HUMANoS E SUA 
CoNSTRUÇÃo Ao LoNGo DA HISTÓRIA

AGUIAR, Jovana Pessoa1 
CÔRTES, Bianca Santana2 
FERREIRA, Iago Amaral3 

BULHÕES, José Ricardo de Souza Rebouças4

INTRoDUÇÃo: Esse projeto tem por objetivo estudar as origens dos Direitos Humanos expressos 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É através deles que se procura proteger as pessoas 
como seres sociais dentro dos diversos contextos em que atua. A Constituição Federal de 1988 da 
República Federativa do Brasil tem um forte apelo social, garantindo direitos individuais e coletivos 
dando condições de uma vida digna a todas as pessoas domiciliadas em território brasileiro. Isto 
se constata quando se analisa de forma pormenorizada o Capítulo I da Carta Magna, em especial 
o Artigo 5º. Após um longo período de direitos indefinidos, a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão foi realmente anunciada em 26 de agosto de 1789, na França, sendo ligada intimamente 
com a Revolução Francesa. Neste período, havia uma urgência em divulgar para a população a 
declaração para legitimar o governo que começava com o desligamento do rei Luís XVI e que, por 
sua vez, seria decapitado quatro anos após essa ruptura, em 21 de janeiro de 1793. oBJETIVoS: 
O objetivo da presente pesquisa é compreender a construção dos Direitos Humanos no Brasil. 
Buscamos, tanto quanto possível, observar a importância da consolidação destas convenções em 
territórios onde haja necessidade de uma maior justiça social. MÉToDo: Para melhor entendimento 
e um estudo mais aprofundado buscou-se a leitura dos livros Direitos Humanos de Marcos Mondaini 
e Origem dos Direitos Humanos de Jayme de Altavila, além da carta Magna. A pesquisa exploratória 
e bibliográfica, de natureza qualitativa. DISCUSSÃo: Os Direitos Humanos, da maneira em que 
se encontram, são uma conquista moderna. Ocorre que, muito antes de Cristo já existiam alguns 
mecanismos para a proteção do ser humano em relação ao Estado. Na Antiguidade havia referência 
a um direito superior, não criado pelos homens, mas dado pelos deuses. O homem, através de suas 
invenções, esteve sempre em busca de se livrar das opressões do meio natural, que com a aparição 
da propriedade privada, na Idade Média, dá-se o início uma forma social de subordinação e opressão, 
pois o proprietário passa a subordinar os vassalos. Isto faz com que surja um poder externo que 
acabaria se tornando político. E é esse momento da história que se dá o surgimento da escravidão 
sistemática, que está atrelada à aquisição de bens. Surge a necessidade do Estado se organizar 
como aparato necessário para dar sustentação a tal sistema de dominação. A apropriação privada 
faz nascer a proteção dos direitos fundamentais. CoNSIDERAÇÔES FINAIS: Provisoriamente, 
conclui-se que a construção da dignidade humana passou por inúmeras transformações ao longo do 
tempo. Segundo Pinheiro (2005), o homem, ansiando por assegurar a sua liberdade, faz aparecer, 
como consequência dessa luta, as primeiras preocupações com os Direitos Humanos fundamentais.

1 Graduanda em direito pela Faculdade Santo Agostinho
2 Graduanda em direito pela Faculdade Santo Agostinho 
3 Graduanda em direito pela Faculdade Santo Agostinho
4 Orientador, Mestre pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. jrseboucas@yahoo.com.br
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o ESTADo CoMo GÊNESE Do DELINQUENTE: 
SISTEMA PUNITIVo X SISTEMA RESTAURATIVo

LOBO, Bruna dos Santos1

LOBO, Nágila Raiane dos Santos2

SOUZA, Ana Maria Pereira (Orientadora)3

INTRoDUÇÃo. O Estado assegura direitos e garantias, por meio de princípios fundamentais. 
Dentre estes, temos o princípio da isonomia formal que garante tratamento igual para todos sem 
qualquer distinção. Porém, tal princípio - no plano concreto - não tem, de fato, efetividade. Isso 
resulta na marginalização de parte desse setor social, dificultando a restauração dos vínculos diante 
do sistema penal tradicional por ser esse eminentemente retributivo, afastado, assim, das ideias de 
ressocialização e restauração das relações sociais. Surge, desse modo, a Justiça Restaurativa como 
meio alternativo para reestabelecer estes vínculos sociais e reparar a ineficiência que o Estado manteve 
até os dias atuais. oBJETIVoS. Nessa perspectiva, o presente trabalho objetiva demonstrar que 
a Justiça Restaurativa tem como função estimular o diálogo para a resolução de conflitos sociais, 
na busca por um sistema em que a justiça trate a todos com igualdade, respeitando os princípios 
constitucionais e os direitos humanos regentes do ordenamento jurídico brasileiro. MÉToDoS. A 
pesquisa se baseará em estudo qualitativo descritivo de bases bibliográficas, a partir de leituras de 
artigos científicos sobre a temática, bem como pesquisa de campo. RESULTADoS. Os resultados 
iniciais apontam o número de reincidência do sistema punitivo tradicional, informados pelos dados 
obtidos por uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a pedido 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Estes resultados revelam que, a cada quatro ex detentos, 
um volta a ser condenado por algum crime no prazo de cinco anos - uma expressiva taxa de 24,4%. 
Este resultado foi obtido pela análise de 817 processos em cinco unidades da federação - Alagoas, 
Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O sistema 
prisional tem se mostrado deficitário diante dos reclamos sociais, evidenciado pelas condições dos 
estabelecimentos penais e da forma subumana pela qual os internos são tratados, o que torna a 
ressocialização em ideal distante. Sendo assim, a proposta trazida pela Justiça Restaurativa, ao reparar 
os danos causados, representa meio eficaz para humanização do sistema penal e consequentemente 
uma tratativa coerente a um sistema penal atrelado aos princípios do Estado Democrático de Direito. 

1 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: bruna.lobo1@hotmail.com
2 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: nrai.lobo@gmail.com
3 Mestre em Direito Público (UFBA). Faculdade Santo Agostinho. E-mail: ninhadir@gmail.com
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LoI D’ADoPTIoN SUR L’oRDRE JURIDIQUE FRANÇAIS.

SANTOS, Caroline Melo1

SANTOS, Clara Carolina (Orientadora)2

                                
                                
INTRoDUCTIoN. Il y a deux formes de l’adoption en France, simple ou plénière, à la fois est 
régie par le Code Civil, inscrite aux articles 343 et suivants. Aussi, la jurisprudence de la Cour de 
Cassation fait sortir décisions réitéré en la matière. Elle a des conséquences relatives sur le nom, 
filiation, obligations patrimoniales et alimentaires, ainsi que mettre l’adopté au même titre que 
des enfants légitimes, comment héritiers. Plusieurs raisons expliquent l’intention des demandeurs 
d’adopter, entre autres, l’impossibilité d’avoir des enfants biologiques, de consolider les liens avec 
le conjoint, en cas d’adoption d’enfants de la femme ou du mari avec un ancien conjoint, d’aider un 
ou plusieurs les enfants en difficulté, favorisent l’intégration raciale en cas d’adoption interraciale, 
la satisfaction du désir d’être parent, la mort d’un enfant, la solitude, la compagnie pour un seul 
enfant ou simplement la possibilité de choisir un sexe. DISCUSSIoN / RESULTATS. Sont 
requisites exigées pour la demande d’adoption -  d’accord la loi française - etrê mariés depuis 
plus de deux ans si l’un des époux a moins de 28 ans. Si les deux époux ont plus de 28 ans, la 
condition des deux ans de mariage n’existe plus ;  toute personne âgéé de plus de vingt-huit ans; 
est une condition ètabli que la différence d’âge entre l’adoptante et l’adopté doit etrê supériure à 
quinze ans ; s’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint, la différence d’âge exigéé est de dix 
ans ; une personne mariée qui souhaite, seule, adopter un enfant, doit obtenir le consentement de 
son conjoint. Pour les époux séparés de corpos, le consentement n’est pas nécessaire ; les couples 
de personnes de même sexe mariés peuvent adopter conjointement ; les concubins ou des pacsés 
ne peuvent pas adopter ensemble um enfante, mais individuellement c’est possible y compris pour 
les homosexuels. S’il n’ existe pas d’interdiction, que l’adoptant soit marié ou célibataire, et quel 
que soit son sexe, il n’existe pas pour autant de droit à revendiquer l’adoption d’un enfant ; nul ne 
peut etrê adopté par plusieurs personnes si ce n’est pas deux époux, article 346 du Code Civil. Qui 
peux-etrê adopté? Selon l’articles du Code Civil, l’adoptant peut etrê l’enfant de son conjoint, un 
enfant abandonné volontairement, retiré à ses parents (privation du pouvoir familial, comme nous 
référons au Brésil) ou simplement un orphelin. La procédure d’adoption simples demaunder d’un 
avocat qui adresse un requête au tribunal de gande instance du lieu de résidence, ainsi que, cela 
transmettre son nom et ses biens à une personne, sans rompre ses liens avec sa famille biologique. 
C’est pourquoi qui trois quarts des adoptions sont simples d’ accord l’ordennance française. La 
procédure d’adoption plénière exiger une phase préalable, qui l’enfant etrê en vue de l’adoption, et 
puis une phase judiciare devant le tribunal de grande instance. L’adoption plénière provoque une 
rupture de lien entre l’ enfante adopté et la famille d’origine, aussi assimile l’adopté comme um 
enfant biologique et légitime dans la famille adoptive. L’service d’aide sociale à l’enfance (ASE) 
ainsi que l’organisme autorisé pour l’adoption (OAA) sont responsables des étapes d’adoption des 
enfants d’origine française. Différemment, lorsque l’enfant est d’origine étrangère, il faut adresser 
au Conseil général, à l’Agence française de l’adoption (AFA), la copie de la décision d’adoption 

1 Discente do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho.
2 Doutora em Teoria e História Literária. Faculdade Santo Agostinho. Email: claracarolina@gmail.com
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ainsi qu’une copie du passeport de l’enfant. Au cours de l’évaluation psychologique et sociale que 
subit le couple, aspects sont analysés en profondeur afin d’observer si le couple a des conditions à 
adopter. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins 
entre le demandeur et le professionnel concerné, obtenant ainsi l’approbation du Conseil général. 
Même si l’agrément a été refusé  le Code civil prévoit que « le tribunal peut prononcer l’adoption s’il 
estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. 
Le délai pour obtenir cet agrément est normalement 20−22 mois pour le délivrer. La Révocation de 
l’adoption peut etrê obtenu, uniquement pour des motifs graves, par le tribunal de grande instance. 
Si la demande de révocation est faite par l’adoptant, l’adopté doit etrê âgé de plus de 15 ans. En 
dessous, des graphiques montre sur la realité des enfants adoptés en France, 2017, respectivement, 
l’âge des enfants adoptés et le lieu d’origine qu’ils sont nés, qui montre l’Asie avec le poucentage 
très grand, et 3-5 ans comment le plus èlevé nombre de enfants adoptés.
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o DIREITo À IGUALDADE APLICADo À PESSoA TRANS

FERREIRA, Miranda, Beatriz1

ALMEIDA, Brenda2

CURI, Filipe Ludovico Costa3

MAGALHÃES, Daniella Santos Profa. Me.4

INTRoDUÇÃo.Apesar das recentes conquistas dos transexuais no Brasil, no que diz respeito 
ao princípio de igualdade e a adaptação do Direito ao novo contexto social, ainda existem 
obstáculos jurídicos que impedem o pleno exercício da igualdade, prevista na Constituição Federal 
de 1988. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A Organização Mundial de Saúde, em 2018, retirou a 
transsexualidade da lista de doenças psicológicas. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal 
Brasileiro decidiu que pessoas trans podem mudar seu nome antes da cirurgia de redesignação 
sexual. Recentemente, crianças trans com autorização dos pais e alunos com mais de 18 anos, 
podem ser reconhecidos na escola pelo nome social, de acordo com a portaria 33°, de 2018, do 
Ministério da Educação. Em contrapartida, esses estudantes correm o risco de perderem o direito 
recém conquistado, visto que, há um Projeto de Decreto Legislativo 898/18 que tem como finalidade 
a proibição do uso dos nomes sociais nas escolas. Ao passo em que há uma grande postulação de 
direitos que reconheçam a demanda jurídica de regular, também, a vida do indivíduo transexual, e por 
consequência, garantir o direito à igualdade, o Estado dá e retira esses direitos. Por isso, observa-se 
que o princípio da igualdade não é, de fato, efetivado juridicamente e socialmente, principalmente se 
considerar o fato do Brasil ser o país que mais mata transexuais no mundo. Observa-se, ainda, que 
apesar de muitos avanços, fica questionável a efetivação dos direitos garantidos no Art 5°, CF/88 a 
respeito da igualdade, quando se volta para a população transexual, por isso, excluir, de qualquer 
forma, essas pessoas pela sua identidade de gênero, é ferir a dignidade da pessoa humana, bem 
como sua liberdade, o que contraria os Direitos Humanos. oBJETIVoS. Entender a perspectiva 
da população trans diante do Direito e da sociedade de modo que analise a plena igualdade que é 
garantido nos direitos fundamentais. Compreender a dificuldade do Estado em aplicar tais direitos 
e acompanhar a adequação das normas mediante as novas necessidades sociais. MÉToDoS. O 
seguinte projeto de pesquisa utiliza o método indutivo de caráter exploratório e qualitativo por meio 
de pesquisas por sites, revistas e artigos. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Dessa forma, ainda há muito 
a ser vencido, já que “o mundo social indica uma reestruturação das relações sociais” (SABADELL, 
2017), tendo em vista o Direito enquanto regulador social. Embora existam inegáveis avanços, o 
Direito enquanto fonte de mudança social, ainda precisa se adaptar totalmente a população trans, 
de modo que garanta plenamente seu registro, arranjo familiar, e outros direitos, para que, deste 
modo, a sociedade se coloque em vias de igualdade plena.

1 Discente. Faculdades Santo Agostinho (FASAVIC). filipe.ludovico@hotmail.com
2 Discente. Faculdades Santo Agostinho (FASAVIC).
3 Discente. Faculdades Santo Agostinho (FASAVIC).
4 Orientadora. Faculdades Santo Agostinho (FASAVIC) / UESB 
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AS MUTAÇÕES CoNSTITUCIoNAIS EM PRoL DA PRoMoÇÃo 
DoS DIREIToS HUMANoS, No BRASIL EM 2018

VILAS BOAS, Leonel Assis
MARINHO, Hully Fernanda Caires Viana

SANTOS, Vitor Sousa
TOURINHO, Luciano Oliveira Souza

INTRoDUÇÃo. A Constituição nasce da necessidade de regulamentar as relações sociais, 
consolidando, assim, toda estrutura inerente ao Estado, dotado de estabilidade. Segundo Ferdinand 
Lassalle(1862), em seu livro “O que é uma Constituição Política” “todos os países possuem, 
possuíram sempre, em todos os momentos de sua história, uma constituição real e verdadeira. A 
diferença é que agora se verifica - e isto deve ser realçado porque tem muita importância - não são 
as Constituições reais e efetivas, mas sim as Constituições escritas nas folhas de papel”. Logo, a 
teoria que deu ensejo ao que é formalmente chamada de constituição, surgiu das teorias iluministas. 
DISCUSSÃo/RESPoSTA. Nesse contexto, faz-se necessário uma contínua adaptação à realidade 
social, essas adaptações podem ocorrer de dois modos: de forma informal (Mutação) ou de maneira 
formal (Emenda). Reflexo disso é a reinterpretação do conceito de família que, diferentemente do 
texto original, abrange um maior número de pessoas, fazendo com que o princípio da igualdade seja 
aplicado. Tendo em vista a afirmação do sociólogo Durkheim (1893), a sociedade é um organismo, ou 
seja, está em constante mudança. oBJETIVo. A finalidade da pesquisa é evidenciar a importância 
das mutações em razão da promoção dos direitos humanos, a regulamentação do Estado e sua 
manutenção de modo a se moldar ao progresso histórico, as novas realidades sociais e as demandas 
culturais. MÉToDoS. Tratam-se de estudos dedutivos baseados em referências bibliográficas e 
documentais acerca da temática, com fontes de subsídios para observação e coleta de dados. Após a 
coleta, os dados serão tabulados, por meio de questionários com metas qualitativas e quantitativas. 
A pesquisa será de natureza exploratória com abordagem crítico-reflexiva. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. Levando em consideração a função da Constituição para com a sociedade, devemos nos 
atentar as mudanças no âmbito jurídico e social, não obstante, é necessário analisar as mutações 
constitucionais presentes no ordenamento jurídico, se atentando para a mutação no conceito de 
família, pois, a família é o núcleo social que dá origem as demais organizações sociais. Além 
de observar as mutações com vista para os movimentos sócias, é de suma importância analisar 
essas mudanças interpretativas numa visão jurídica acentuada, pois, podemos estar diante de uma 
mudança da estrutura jurídica brasileira, passando do civil Law, uma interpretação estrita da lei, 
para o common Law, uma interpretação ampla da lei.
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CooPERAÇÃo JURÍDICA INTERNACIoNAL: 
PRoDUÇÃo DE PRoVAS EM MATÉRIA PENAL

PEREIRA, Adiniel Moron Pina1

SILVA, Hannah Leão Souza2

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza3

INTRoDUÇÃo. A Cooperação Jurídica internacional pode ser definida como o conjunto de 
atos que regulamentam o relacionamento entre dois Estados. Ela abrange também a Cooperação 
Administrativa, entre órgãos investigatórios que igualmente produzem efeitos jurídicos. A sua 
natureza constitui um valor de solidariedade, um dos objetivos fundamentais do Estado para o 
progresso da humanidade. Na hipótese da produção de prova em matéria penal os procedimentos 
são a Carta Rogatória, a extradição, a homologação de sentença estrangeira, a ação de Auxílio 
Direto, o procedimento de transferência de processos e o de transferência de sentenciados. Ressalta-
se que, os pedidos passivos de cooperação recebidos no Brasil são efetuados principalmente por 
meio de Carta Rogatória e Auxílio Direto. Por intermédio da Carta Rogatória, diligencia-se que 
um determinado ato proferido por autoridade judiciária estrangeira seja executado no Brasil. Já nos 
pedidos de Auxílio Direto, as autoridades brasileiras conhecem dos fatos narrados pela autoridade 
requerente para pronunciar uma decisão nacional. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O processo da 
Cooperação Jurídica internacional tem-se mostrado ineficiente. Tal problemática está refletida tanto 
na tipicidade dos meios de prova como no procedimento probatório. Trata-se de situações em que 
o meio de prova a ser produzido não possui previsão legal no Estado requerido, ou o procedimento 
probatório é diferente do estipulado no Estado requerente. Além disso, as mais notórias dificuldades 
têm sido as questões de ordem burocrática, como os problemas de instrução do pedido de auxílio 
ou até mesmo de tradução.  As regras e estatutos indicam claramente a necessidade de respeitar os 
direitos fundamentais, no entanto, a prática mostra a frequência com que se é resistente o discurso 
ao endurecimento penal. oBJETIVoS. Desenvolver uma análise fundamentada em pesquisas a 
fim de se examinar a eficiência do processo de cooperação jurídica. MÉToDoS. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, a partir da coleta de informações em obras específicas sobre o tema, com 
abordagem exploratória. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  Dado o exposto, pode-se concluir que a 
Cooperação Jurídica trata-se da relação jurídica entre dois Estados soberanos no intuito de um dos 
Estados amparar o outro com a produção de provas em seu território. Possui algumas problemáticas 
por se tratar de associação entre soberanias que possuem sua própria legislação, o que impede a 
produção de provas em um fato que é ilegal em um, mas legal em outro. Um sistema de assistência 
internacional somente pode funcionar adequadamente se houver um esforço dos Estados, buscando a 
máxima eficácia para se tornar possível a compatibilidade entre as diversas concepções sobre a prova.

1 Graduando. Faculdades Santo Agostinho. madiniel@gmail.com.
2 Graduanda. Faculdades Santo Agostinho. hannahleao@hotmail.com.
3 Doutor em Direito Público. Faculdades Santo Agostinho. luciano.oliveira.jus@hotmail.com.
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CRISE CARCERÁRIA: A REGULAMENTAÇÃo DA APAC CoMo MEIo 
DE REESTRUTURAÇÃo Do SISTEMA PRISIoNAL BRASILEIRo

CHAVES, Vitor Santos1

SOUSA, Andressa Oliveira2

TOURINHO, Luciano de O. Souza3

INTRoDUÇÃo. A crise no sistema carcerário tem se mostrado um dos mais complexos problemas 
da sociedade brasileira, tornando evidente a ineficácia dos meios de cumprimento de pena, bem 
como a reinserção do condenado ao convívio social (DA SILVA, 2007). O estigma de criminoso 
permanece no individuo, corroborando para a sua reincidência nas práticas criminosas. Alguns 
doutrinadores apontam que a total extinção do sistema seria a única forma de solução do problema. 
Outros, porém, seguem caminho diverso, propondo alterações não apenas legislativas ou materiais, 
mas na própria filosofia que sustenta o sistema penal, servindo de exemplo dessa filosofia a proposta 
de aplicação da pena privativa de liberdade sob a égide do método APAC (Associação de Proteção 
e Assistência ao Condenado). DISCUSSÃo/RESULTADoS. A aplicação da lei penal tem por 
objetivo a pacificação e o controle social, sedo assim, a sobreposição da pena restritiva de liberdade 
além do seu caráter retributivo, tem na sua essência a ideia de ressocialização, como exposto na Lei 
n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). Entretanto a aplicação dos métodos 
clássicos na maioria dos presídios nacionais, tem se mostrado ineficaz, tratando-se da reinserção do 
apenado no convívio social. Casos de reincidência tornaram-se habituais, levando a um ciclo vicioso 
na aplicação das medidas punitivas. Tendo isto posto, emergindo dos ideais humanitários da Justiça 
Restaurativa, surge a APAC, que tem por objetivo gerar a humanização das prisões, sem deixar 
de lado a finalidade punitiva da pena. Seu desígnio é evitar a reincidência no crime e proporcionar 
condições para que o condenado se recupere e consiga atingir a reintegração social (FARIA,2001). 
Alguns dos principais desafios da aplicação do método apaqueano é a participação da comunidade 
na modificação da visão do condenado, rompendo os preconceitos existentes, tendo em vista que 
nos locais onde tais métodos foram aplicados tem transformado os reeducandos em cidadãos, 
reduzindo a violência fora e dentro dos presídios, consequentemente, diminuindo a criminalidade 
(CORDEIRO, 2006). oBJETIVoS. Levando em consideração o contexto, tem por finalidade 
analisar os benefícios da regulamentação da APAC, como meio de restauração da justiça penal e a 
reestruturação social. MÉToDoS. O presente texto é resultado de uma pesquisa teórica, a partir de 
uma revisão de literatura atinente a temática abordada, utilizando-se, para tanto, o método dialético. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O método apaqueano parte do pressuposto de que todo ser humano 
é recuperável, desde que haja um tratamento adequado. Deste modo, cabe a regulamentação em lei 
para que em todo o território nacional a sanssão penal seja aplicada a luz dos ideais restaurativos 
promovidos pela APAC, pois se encontra bazilada nos picipios fundamentais da Carta Magna de 
1988, visando a diginidade da pessoa humana e a erradicação da criminalidade e sua reincidência.

1 Orientando graduando em Direito. FASA-VIC. vitorsantoschaves@outlook.com.
2 Orientanda graduanda em Direito. FASA-VIC. andressa.oliveira.sousa@hotmail.com.
3 Orientador Prof. Dr. FASA-VIC. Lucianoo@fasa.edu.br.
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CRIMINALIDADE E CIDADANIA No AMBIENTE PENITENCIÁRIo 

LIMA, Elias Damacena1

SOUZA, Ana Maria Pereira (Orientadora)2

INTRoDUÇÃo.  A Carta Magna do Brasil afirma, em seu artigo 5º, que a segurança é condição 
basilar para o exercício da cidadania. Em torno dessas prerrogativas, vê-se a necessidade de uma 
avaliação acerca das políticas públicas de segurança que a nação possui bem como de seus pontos 
falhos. A desestruturação, a ineficiência e a ingerência das instituições públicas responsáveis por 
promover a justiça criminal é um fato. Consequentemente, o avanço da criminalidade tem ocorrido 
de maneira alarmante – é o que divulga o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA, 
2018). Esta pesquisa afirma ser a taxa de homicídios superior à marca de 30 por 100 mil habitantes. 
Dessa forma, a discussão de novas formas de aplicação das penas vem à tona.  DISCUSSÃo/
RESULTADoS. Sabe-se que o sistema penitenciário nacional pauta-se, na maioria dos casos, em 
penas privativas de liberdade, muitas vezes desproporcionais ao delito. O sistema dispõe de ambientes 
hostis, onde há recursos básicos escassos para a sobrevivência do preso e num ambiente no qual a 
ressocialização do criminoso é inviável. O aumento do investimento financeiro em segurança, por 
parte do poder público, entre o final da década de 90 do século passado e na primeira década deste 
século, não representou a efetividade que se esperava no processo de recuperação do preso. Há, ainda, 
uma relutância em investir em políticas públicas inovadoras para o sistema carcerário brasileiro. 
oBJETIVoS. Este trabalho objetiva reunir dados acerca da aplicabilidade de novas formas de 
cumprimento da pena e sua relação com os Direitos Humanos. MÉToDoS. Para realizar a coleta de 
dados, foi necessário investigar as mazelas do sistema carcerário em âmbito regional. A metodologia 
pautou-se numa pesquisa microssocial de quem comete o delito, buscando, assim, a compreensão 
da realidade local para a aplicação da justiça. Por fim, foi realizada uma análise qualitativa e 
quantitativa da aplicabilidade de políticas públicas que destoam do atual sistema, observando as suas 
vantagens e desvantagens em relação ao arquétipo predominante. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. 
Em fase inicial, realizamos uma revisão bibliográfica, apresentando os principais tópicos a respeito 
do sistema carcerário na região do Sudoeste da Bahia.

1 Graduando em Direito. Faculdades Santo Agostinho. E-mail: eliaslimamsn@hotmail.com
2 Mestre em Direito Público (UFBA). Faculdade Santo Agostinho. E-mail: ninhadir@gmail.com
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A MULHER E A SUA LIBERDADE DE ESCoLHA 
SoB UMA ANÁLISE CINEMAToGRÁFICA

NASCIMENTO, Êmilly Silva do1

LOBO, Bruna dos Santos2

BATISTA, Samene (Orientadora)3

INTRoDUÇÃo. Os papéis desempenhados pela mulher têm sofrido transformações ao longo dos 
séculos. Contudo, é notável que tais modificações sempre passem pelo viés daquilo que é considerado 
adequado pela sociedade daquela determinada época. No século XX, era esperado que a mulher 
desempenhasse exclusivamente as suas funções como dona de casa e auxiliadora do marido. Já no 
século XXI, essa visão vem se modificando pouco a pouco e a mulher que exerce o papel adequado 
é aquela que busca a sua independência e que participa ativamente do mercado de trabalho. Por 
vezes, essa mulher moderna sente-se acuada, quando quer vivenciar outras experiências, como ser 
mãe ou esposa. Porquanto, a sociedade atual impõe que a mulher galgue degraus cada vez mais 
altos em sua carreira profissional, sem, contudo dar uma pausa por vontade própria para vivenciar 
outras experiências – a exemplo da maternidade. Vive-se, portanto, uma espécie de ditadura dos 
papéis predefinidos. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Os resultados parciais da pesquisa indicam a 
necessidade de uma luta contínua por parte dos movimentos feministas e da sociedade como um 
todo, para que as mulheres tenham, na prática, não somente a isonomia formal, mas também a 
isonomia material. E desse modo, garantir que essa parcela majoritária da população exerça o papel 
que desejarem e quando desejarem com liberdade e sem julgamentos, seja no campo familiar, seja 
no profissional. oBJETIVoS. O presente trabalho objetiva demonstrar que os valores patriarcais 
que limitam o papel da mulher àquilo que a sociedade considera como adequado devem ser 
quebrados. O artigo 5º da Constituição traz em seu ordenamento que homens e mulheres são iguais 
em direitos e deveres, portanto, é assegurado o direito de escolha dos papéis que cada indivíduo 
deseja desempenhar, independentemente de questões de gênero.  MÉToDoS. A pesquisa será de 
natureza bibliográfica e documental, para tanto serão realizadas leituras panorâmicas de artigos 
científicos sobre tal temática. Bem como a análise do filme O sorriso de Monalisa, ambientado na 
década de 1950, que propõe uma discussão a respeito dos paradigmas sobre liberdade de escolha das 
mulheres, principalmente nas atividades que estas desejam exercer. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. 
Os parâmetros de controle que são impostos à mulher é algo antigo e que ainda se tem dificuldade 
em quebrar, pois a cultura brasileira ainda carrega consigo traços muito fortes do patriarcalismo. 
Combatê-los não é uma missão fácil. É necessário, portanto, uma conscientização dos prejuízos que 
são acarretados por essa falta de liberdade de escolha dos papéis que a mulher deseja desempenhar 
na sociedade.

1 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: millynascimento98@gmail.com
2 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: bruna.lobo1@hotmail.com
3 Doutoranda em Memória (UESB). Faculdade Santo Agostinho. E-mail: samenebatista@gmail.com
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ACESSo À JUSTIÇA

SILVA, Iasmin1

SANTOS, Clara Carolina Souza (Orientadora)2

INTRoDUÇÃo. Destacado na Constituição de 1988, especificamente no artigo 5° e enquadrado dentro 
dos Direitos e Garantias Fundamentais, está o princípio que garante o acesso a justiça. Entretanto, 
existem ainda hoje, dificuldades para fazer valia a este direito, assim como sua aplicabilidade 
prática. Na teoria, acesso a justiça é o direito de introduzir-se no sistema jurisdicional e ao processo. 
Contudo, esse conceito vem sendo modificado ao longo do tempo. DISCUSSÃo/RESULTADoS. 
O recente estímulo de interesse em torno do acesso à justiça levou a três posicionamentos básicos. 
Iniciou-se a partir dos anos setenta, podendo afirmar que as soluções para o acesso são: - primeira 
onda -, hipossuficientes econômicos, - segunda onda -, interesses transindividuais e, - terceira 
onda –, novas fórmulas de instrumentos. No primeiro momento, respectivamente, os esforços 
“concentraram-se, muito adequadamente, em proporcionar aos pobres à possibilidade do acesso 
à justiça através de advogados remunerados pelos órgãos públicos. No segundo momento, vem 
buscando solucionar a representação dos interesses coletivos e individuais análogos, atribuindo-se 
ao Ministério Público a tutela destes direitos, concedendo assim o surgimento de agências públicas 
especializadas e ampliando também a possibilidade de participação do pólo ativo das ações para 
defesa deste direito. O terceiro momento ainda é trabalhado, buscando a superação do chamado 
“obstáculo processual”. Leva em consideração, dentre outros, o papel do magistrado na condução do 
processo, com o objetivo de incentivar a sua atuação ativa e direcionada a contornar os obstáculos 
burocráticos e formalísticos que impedem a sua prestação jurisdicional efetiva. oBJETIVoS. Este 
trabalho foi realizado com o intuito de abordar a inacessibilidade do acesso a justiça e destacar as 
possíveis soluções. MÉToDoS. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória e qualitativa. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A realização deste trabalho deu-se a partir de pesquisas virtuais 
relacionadas ao âmbito jurídico, com base na Constituição. Levando em consideração a veracidade 
das informações colhidas nos sites especificados no tópico de referências. 
. 

1 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho.
2 Doutora em Teoria e História Literária. Faculdade Santo Agostinho. Email: claracarolina@gmail.com
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A IMPLANTAÇÃo Do BRAILE NAS SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS Do ESTADo DA BAHIA CoMo UMA 

GARANTIA DoS DIREIToS DA PESSoA CoM DEFICIÊNCIA 

PAES, Bruno Rocha1

ARAUJO, Alan Dias2

SOUZA, Gerson Leite De3

BARROS, Ricele Brandão4

INTRoDUÇÃo. Recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia determinou a 
implantação nos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais o braile em seus sistemas de 
atendimento. Tal decisão teve base na Resolução nº 230, de 22/06/2016, do Conselho Nacional de 
Justiça que orienta a adequação para um melhor atendimento às pessoas portadoras de necessidades 
especiais. DISCUSSÃo/RESULTADoS Os serviços notariais e de registro são desestatizados no 
Brasil desde 1988, por meio da Constituição Federal. Contudo, compete ao Poder Judiciário Estadual, 
delegar e orientar o funcionamento das serventias com o intuito de padronizar e dar um atendimento 
de qualidade aos usuários do serviço cartorário. Entretanto é sabido que no Brasil, apesar das leis 
que contemplam os direitos da pessoa com deficiência, a atenção dada a essa parcela da população 
ainda é precária. Com essa decisão o que se busca é garantir um acesso inclusivo ao Poder Judiciário 
e seus serviços auxiliares o que trará grandes benefícios e garantias as pessoas com deficiência. 
As serventias terão o prazo de um ano para implementarem essas medidas em todos os cartórios 
do estado da Bahia, na capital e do interior. oBJETIVoS. Apresentar à comunidade acadêmica 
as conquistas alcançadas por uma parcela da população, que tanto sofre com o descaso do poder 
público. MÉToDoS. Para a realização desta pesquisa realizou-se uma análise crítico-reflexiva de 
artigos leis, livros, acórdãos e provimentos do Conselho Nacional de Justiça publicados, de modo 
a caracterizá-la como uma pesquisa exploratória. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  Diante de tantos 
avanços no Direito das Pessoas com deficiência, é necessário que o Poder Público e, sobretudo o 
Judiciário continue contribuindo e procurando meios que garanta uma maior atenção para essas 
pessoas. Nesse sentido, novos estudos devem ser continuados com a finalidade de elucidar eventuais 
entendimentos contraditórios sobre o tema debatido, e auxiliar aos estudiosos do Direito em futuras 
pesquisas.

1 Bacharel em Fisioterapia, Tabelião Substituto do 1º Ofício de Notas- VDC. Especialização em Direito Notarial e Registral, 
Especialização em Direito da Família e Mediação de Conflitos UCAM (em andamento) Mestrando em Sistemas Alternativos 
de Resolução de Conflitos- UNLZ, Argentina, graduando do 7° semestre de Direito- FAINOR, brunor_paes@yahoo.com.br 

2 Graduando  do 7º semestre de Direito, FAINOR Faculdade Independente do Nordeste  alandias8@gmail.com 
3 Graduando do 7º semestre de Direito, FAINOR Faculdade Independente do Nordeste gersonleitte@gmail.com
4 Advogada, Vice coordenadora e Professora do Curso de Direito da FAINOR, Especialista em Práticas Trabalhistas, Tributarias 

e Previdenciárias. Mestranda em Direito pela UNIFG, ricelle_barros@hotmail.com 
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CoNSIDERAÇÕES INICIAIS A RESPEITo Do FEMINICÍDIo

TRANCOSO, Beatriz Nolasco1

SILVA, Ana Isabel Santos Figueredo2

FERRAZ, Lavínia Alves3

SANTOS, Clara Carolina Souza (Orientadora)4

INTRoDUÇÃo. O feminicídio é um crime de repulsa ao gênero feminino que pode ser cometido 
de forma individual ou coletiva. Possuindo características misóginas, é classificado como crime 
de gênero, sendo que apenas mulheres podem ser vítimas. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Diante 
de todo o contexto, observa-se que a Lei do Feminicídio, Lei nº 13.104 de 2015 -uma alteração 
do artigo 121 do Código Penal Brasileiro do Decreto-Lei nº 2.848/40          - prevê o feminicídio como 
circunstância qualificadora do crime de homicídio incluindo-o na lista de crimes hediondos com 
penas maiores. A lei é uma grande evolução para a defesa e garantia dos direitos das mulheres. 
Entretanto, apesar de estar em vigência desde o ano de 2015, os dados ainda são alarmantes. O 
Ministério dos Direitos Humanos divulgou um balanço do Disque 180 – Central de Atendimento 
à Mulher – de janeiro a julho de 2018, onde foram constados o registro de 27 feminicídios, 51 
homicídios, 547 tentativas de feminicídios e 118 tentativas de homicídios. No mesmo período, 
os relatos de violência chegaram a 79.661, sendo os maiores números referentes à violência física 
(37.396) e violência psicológica (26.527). Entre os relatos de violência, 63.116 foram classificados 
como violência doméstica. oBJETIVoS. O objetivo é observar como o feminicídio é observado 
a partir do Direito. MÉToDoS. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa, de caráter 
exploratório. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Se conclui que a Lei de feminicídio veio para trazer 
um auxilio jurídico maior em relação aos crimes cometidos contra mulheres num país onde a cada 
dois segundos uma mulher é agredida, haja vista que, 12 são assassinadas diariamente. Conclui-se, 
assim, que o crime de feminicídio é um crime motivado por ódio ou menosprezo e discriminação 
de gênero. É preciso conscientizar a sociedade e tentar transformar a mentalidade que acha que 
se uma mulher é agredida, estuprada ou morta é porque ela não se encaixou em algum padrão de 
comportamento que é esperado da mulher.   

1 Discente do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho.
2 Discente do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho.
3 Discente do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho. 
4 Mestre em memória: Linguagem e Sociedade (Mestrado multidisciplinar). Mestre em Linguística- Línguas indígenas, Fonética 

e Fonologia. Doutoranda em Teoria e Histórica Literária e pesquisadora do projeto de cooperação internacional, “A circulação 
transatlântica dos inpressos: A globalização da cultura no século  XIX, sob orientação da professora Dra. Márcia Abreu.
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JUIZADoS ESPECIAIS E o ACESSo À JUSTIÇA No BRASIL

ROLIM, Israel do Nascimento1

SANTOS, Clara Carolina Souza (Orientador)2

INTRoDUÇÃo. Diante das problemáticas enfrentadas pelo Judiciário Brasileiro, concernentes na 
grande quantidade de demandas apresentadas, os Juizados Especiais surgem como facilitadores 
para postulação e resolução de litígios. Os Juizados Especiais desburocratizam o acesso à justiça e 
se apresentam como viabilizadores. O rito proporciona aos seus jurisdicionados a obtenção da tutela 
em menor tempo ao acesso à Justiça e à satisfação das partes. Portanto, abre-se a oportunidade 
de conhecimento do procedimento adotado nos Juizados Especiais como facilitador de acesso ao 
Judiciário e suas pretensões. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Os Juizados Especiais surgem no Brasil 
como meio eficaz para o acesso à justiça daqueles que o buscam, com o fito de resolução célere de 
suas demandas e pacificação social. Tratam-se de órgãos do Poder Judiciário com rito processual 
próprio e diversificado do procedimento comum ordinário, garantindo ao cidadão a segurança de 
análise dos direitos postos, pautados nos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual 
e celeridade. oBJETIVoS. O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar o funcionamento e a 
diferença do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais em relação ao procedimento ordinário comum, 
que se apresenta mais oneroso e na maioria das vezes com a solução do litígio, destacando-se a 
aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais no Brasil. MÉToDoS. Aplicação de 
pesquisas de referências bibliográficas, de caráter investigativo e exploratório. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. O procedimento ordinário, simples baseado nos princípios da oralidade, simplicidade, 
economia processual e celeridade, permitem que tal objetivo seja alcançado. Adotado na justiça 
comum, complexo, burocratizado e gravoso aos litigantes que buscam do Poder Judiciário uma 
resposta aos seus impasses. Diante disso, o estudo da lei específica acerca dos Juizados Especiais, 
aliado à aplicação dos princípios descritos demonstram a importância e diferenciação de tais órgãos, 
que surgem como alternativa aos jurisdicionados em busca dos meios de capacidade de resolução 
de seus conflitos. 

1 Graduando do curso de Direito. Faculdade Santo Agostinho. isramelnrolim@hotmail.com
2 Doutora em Teoria e História Literária. Professora da Faculdade Santo Agostinho. Email: claracarolina@gmail.com
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ACESSo À JUSTIÇA

ANDRADE, Thais Sales1

DIAS, Jefferson Amorim2

SILVA, Izabela Lacerda3

SANTOS, Clara Carolina Souza4

INTRoDUÇÃo. Partindo da premissa de que, para garantir os direitos fundamentais - sejam eles 
individuais, sociais ou coletivos -, muitas vezes faz-se necessário recorrer ao Poder Judiciário. Na 
busca pelo acesso à justiça é encontrado diversos obstáculos que dificultam o cumprimento efetivo 
dos direitos fundamentais. DISCUSSÃo Do RESULTADoS. A discussão acerca do tema fala a 
respeito das dificuldades para alcançar o Poder Judiciário, tais como a baixa escolaridade, a situação 
econômica das partes, sua localização geográfica e a burocracia. Estes fatores estão intrinsecamente 
ligados ao tratar-se do acesso à justiça. Diante das dificuldades acima assinaladas, o Ordenamento 
Jurídico sofreu alterações ao longo do tempo, trazendo em seu texto formas inovadoras para um 
alcance maior daqueles que  se enquadram nos obstáculos vistos acima e não possuem condições de 
arcar com as custas processuais - através do fornecimento gratuito de assistência jurídica, no sentido 
de auxiliar esses indivíduos, a gratuidade da justiça para aqueles que se encontram em situação de 
hipossuficiência, a tentativa de uma localização mais perto possível  do Poder  Judiciário, além do 
incentivo para a resolução de conflitos por meio da solução consensual, na busca por uma justiça mais 
efetiva e célere. oBJETIVo. O objetivo do texto é conceituar o acesso à justiça numa perspectiva 
ampla, englobando as dificuldades existentes no alcanço ao Poder Judiciário e sua evolução diante 
desta problemática.  MÉToDoS. Para a realização do presente resumo, utilizou-se de pesquisas de 
viés jurídico, além da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que serviram como fontes 
principais para a elaboração do presente resumo. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  Diante da discussão 
abordada,  o acesso à justiça não deve ser considerado apenas um direito fundamental, mas também 
um princípio jurídico. Assim deve ser compreendido, pois não é mera norma jurídica, que deve ser 
aplicada ao caso concreto, mas um valor superior consagrado na sociedade. Portanto, trata-se de um 
princípio fundamental. Os princípios fundamentais são essenciais para a integração, interpretação, 
conhecimento e aplicação do direito positivo. Consideram-se princípios jurídicos fundamentais, os 
princípios historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e 
que encontram uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional.

1 Estudante. Faculdade Santo Agostinho. thaist336@gmail.com
2  Estudante. Faculdade Santo Agostinho. jefferson_amorim@icloud.com
3 Estudante. Faculdade Santo Agostinho. izabelasil@outook.com.br
4 Doutora em Teoria e História Literária. Mestre em Linguística. Mestre em Memória. Professora da Faculdade Santo Agostinho. 

claracarolina@gmail.com
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LETALIDADE E VITIMIZAÇÃo PoLICIAL: DIREIToS 
HUMANoS E o PRINCÍPIo DA ÚLTIMA RATIo

SILVA, Sand Cordeiro1

CARVALHO, Paulo dos Santos2

CAMILO, Victor de Sousa3

SANTOS, Clara Carolina Souza4 
VOLPINI, Lorena5

O cumprimento do papel do Estado referente à aplicação de políticas públicas no Brasil visa à 
resolução pacífica de conflitos a fim de regular as relações entre indivíduos e sociedade.  Em um 
cenário nacional onde esse objetivo não é alcançado, o tema segurança pública se tornou alvo de 
discussões, as quais atingem o tema da lesividade ao cidadão e vitimização da classe policial. Não 
há exceções, a população sofre com a falta de proteção social, inclusive os agentes de segurança 
pública, que em tese seriam os mais aptos a lidarem com a criminalidade, acabam se corrompendo 
ou sendo alvos da mesma. Isso ocorre em virtude de o Brasil ter herdado, ao longo de vários anos de 
governos militares, uma postura bélica de combate aos inimigos, que na atualidade não condiz com 
a atividade policial a ser exercida. Essa prática advém desde a década de oitenta, onde policiais em 
situações de enfrentamento acabam cometendo excessos, provocando e sofrendo atos de violência e 
morte, uma situação que já se tornou banal para os brasileiros. Tal conjuntura traz a reflexão sobre 
a população e a real necessidade das práticas policiais ostensivas, que acabam lesando os Direitos 
Humanos, em diversas situações. Uma problemática como essa, não nega o fato de policiais serem 
vítimas, pois defendem a lei e muitas vezes não são resguardados nem protegidos por ela. Em meio 
a esse cenário, o Congresso Nacional, aprovou em julho de 2015 a Lei n.º 13.142/15 com autoria 
do Deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), que dentre outros dispositivos, tem como objetivo 
reduzir a violência sofrida pelos agentes de segurança pública brasileiros, tipificando o homicídio 
doloso contra policiais, em decorrência da sua atividade, como qualificado e o incluindo no rol 
de crimes hediondos. Com o propósito de analisar, salientando o amparo dos Direitos Humanos 
a todos os cidadãos, discute-se a utilização do Direito Penal como a última ratio, priorizando a 
intervenção mínima, onde o Estado deve criar e instituir penas efetivamente necessárias e relevantes. 
A metodologia utilizada neste trabalho fundamentou-se no estudo desenvolvido através da pesquisa 
bibliográfica e análise exploratória, em publicações, leis e dados oficiais publicados na internet. 
Esses revelaram que a aplicação do Direito Penal Mínimo deve ser priorizada, no contexto onde 
há mais de duas décadas existe uma Constituição democrática, e que ainda assim as relações entre 
as polícias e os cidadãos brasileiros se caracterizam pela desconfiança, abuso do poder e falta de 
critérios para o uso da força.

1  Acadêmica de Direito, na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista/sandcordeirosilva@gmail.com
2  Acadêmico de Direito, na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista/paulodossantoscarvalho82@gmail.com
3  Acadêmico de Direito, na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista/victorcamilo008@outlook.com
4 Docentes na Faculdade Santo Agostinho- FASAVIC; claracarolina@gmail.com 
5 Docentes na Faculdade Santo Agostinho- FASAVIC; lorena.volpini@fasa.edu.br
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LoS EFECToS DEL FENÓMENo MIGRAToRIo CoNTEMPoRÁNEo 
EN LA MÚSICA “CLANDESTINo”, DE MANU CHAo: DE LA 
INVISIBILIDAD SoCIAL A LA SUBJUGACIÓN CULTURAL

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza1

RODRIGUEZ, Pedro Garrido2

SOTERO, Ana Paula da Silva3

INTRoDUCCIÓN. Los fenómenos migratorios poseen características peculiares, no existiendo 
unicidad en sus factores determinantes, siendo, por lo tanto, multifacetarios. Sus causas son variadas, 
siendo citadas, a modo de ejemplificación, la inestabilidad económica, que conduce a la búsqueda 
de mejora de calidad de vida en otros territorios; las tensiones culturales presentes, principalmente, 
en territorios africanos, en virtud de los procesos de colonización y de fragmentación territorial; 
los conflictos de orden político, con énfasis en las persecuciones promovidas por regímenes 
totalitarios ultranacionalistas; entre otras razones. En este aspecto, es posible constatar que las 
relaciones establecidas entre los migrantes y los nacidos o residentes en determinado lugar son, 
en gran medida, inestables, principalmente cuando la irregularidad formal de la permanencia del 
individuo. Esta situación constituye objeto de la narrativa discursiva de la producción musical 
“Clandestino”, compuesta por el francés José-Manuel Thomas Arthur Chao, que se presenta con el 
nombre artístico Manu Chao. DISCUSIÓN/RESULTADoS. La investigación propuesta se dirige 
al análisis discursivo de la letra de la canción “Clandestino”, especialmente en relación a los efectos 
producidos por el proceso migratorio. En ese espacio teórico, observamos que el compositor expresa 
la singularización de un individuo que trae consigo los dolores de la soledad y de la invisibilidad 
social, derivados de su desplazamiento hacia comunidades distintas de su origen. La dignidad 
humana, en esa expresión, asume una vertiente meramente formal, en el sentido de no ser reconocida 
por el hecho de que la persona es indocumentada, es decir, “por no llevar papel”. El refugiado es 
percibido como irregular y, por esa razón, pasa a ser condenado a una vida prohibida, como “dice 
la autoridad”, razón por la cual no es considerado como titular de derechos aptos para la garantía de 
una existencia digna. La invisibilidad resultante de esta situación es evidente, convirtiéndose en un 
fantasma en la ciudad, sólo una “raya en el mar”, aun estando inserto en un contexto de gran multitud, 
por convertirse en “perdido en el corazón de la grande Babylon “. La música todavía demuestra 
la subyugación cultural de los migrantes, al referirse a los procesos colonialistas que alcanzaron 
africanos - “argelinos” y “nigerianos” -, así como los pueblos sudamericanos - bolivianos. Además 
de esta perspectiva, observamos la criminalización de conductas insertadas en el contexto de las 
manifestaciones tradicionales, como percibido en la política prohibicionista estadounidense contra 
el uso cultural de la marihuana por la comunidad latinoamericana, con destaque a los mexicanos 
residentes en las proximidades del territorio de los Estados Unidos de América. oBJETIVoS. La 
presente incursión investigadora objetiva analizar el discurso presente en la música “Clandestino”, 
de Manu Chao, a fin de verificar los 

1 Doctor en Derecho Publico por la Universidade Federal da Bahia. E-mail: luciano.tourinho.jus@gmail.com.br.
2 Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. E-mail: pegarro@usal.es
3 Estudiante de tercer ciclo – Derecho – por la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail: anapaula_sotero@hotmail.com
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efectos derivados de los procesos migratorios contemporáneos, poniendo en evidencia aspectos 
relativos a la realización del mínimo existencial, de la invisibilidad social y de la subyugación 
cultural. MÉToDoS. Para alcanzar los objetivos delineados en la presente propuesta, utilizamos 
una orientación metodológica exploratoria, a partir de informaciones relativas a las influencias a 
los movimientos migratorios recientes, así como la construcción discursiva que recae sobre ese 
fenómeno y la efectividad de derechos sociales. Bajo la perspectiva de su naturaleza, realizamos 
una investigación aplicada, con procedimientos técnicos bibliográficos y documentales. Se presenta 
un enfoque histórico y conceptual, basado en los métodos dialéctico y fenomenológico, teniendo 
en vista la necesidad de una interpretación dinámica y totalizadora de las múltiples realidades 
construidas socialmente y los impactos provocados por los desplazamientos (in) voluntarios de 
comunidades. CoNSIDERACIoNES FINALES. Los procesos migratorios contemporáneos exigen 
una investigación cautelosa, en el sentido de identificar sus causas impulsoras y / o determinantes, 
así como sus impactos en los Estados de origen y de recepción de los individuos desplazados. En esa 
línea, es necesario comprender el fenómeno mencionado, en el sentido de viabilizar la realización de 
derechos que garantizan la existencia digna al sujeto refugiado o migrante. La presente investigación 
está en fase inaugural, revelando una temática de importancia singular, teniendo en vista la necesidad 
de concreción de las directrices internas e internacionales que versan sobre derechos humanos.
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MEIoS ALTERNATIVoS DE SoLUÇÃo DE CoNFLIToS E 
SUAS APLICAÇÕES NA CoNTEMPoRANEIDADE

XAVIER, Brendon Ricardo Rodrigues1

MIRANDA, Heitor Augusto Evangelista2

BANDEIRA, Kaio Augusto Silva3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza4

INTRoDUÇÃo. Atualmente, a fim de desenvolver métodos alternativos para resolução de 
conflitos, tendo como base a crise no judiciário, foram criados mecanismos judiciais extrajudiciais 
para resolução de litígios, tendo como fator primordial a negociação das partes. Dentre elas, temos 
a mediação, a conciliação e a arbitragem, contando-se com a justiça restaurativa, considerada, 
também, como contraposição à concepção tradicional da justiça criminal. Então, nesse ideal de 
inovação e para a diminuição da sobrecarga do sistema Judiciário brasileiro, a justiça restaurativa 
surge como novo modelo de resolução de conflitos, contribuindo para o controle da aplicação 
penal e a ampliação do acesso à justiça. DISCUSSÃo/RESULTADo. Durante aulas expositivas/
discursivas e também com as atividades realizadas pelo NARC (Núcleo Alternativo de Resolução de 
Conflitos das faculdades Santo Agostinho - campus Vitória da Conquista), associamos que os meios 
alternativos de resolução de conflitos juntamente com a justiça restaurativa vem proporcionando 
algo garantido constitucionalmente aos mecanismos, em que muitas vezes, por falta de informação 
ou simplesmente pela velha concepção de que o acesso à justiça é elitista, deixam de usufruir de 
seus direitos ou até mesmo uma resolução justa de um litígio. Com a utilização destes mecanismos, 
percebemos uma nova concepção, pois cada vez mais o MARC vem se tornando efetivo, tendo como 
consequência a paz social. oBJETIVoS. O objetivo dessa pesquisa é constatar uma realidade 
Brasileira e descrever os meios alternativos utilizados para a resolução de conflitos, com o fim 
de propor a utilização de instrumentos aptos à realização da justiça. MÉToDo. Foi utilizado em 
nossa pesquisa o método etnográfico, consistente na realização de visitas e participação em debates 
para a conclusão da pesquisa. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Diante do exposto, concluímos que 
o futuro do sistema judiciário consiste no uso dos meios alternativos de resolução de conflitos, pois 
estes meios vêm conseguindo efetivar seu objetivo, garantindo-se a todos o usufruto de um direito 
constitucionalmente previsto, devendo os juristas  expandirem suas perspectivas sobre o MARC, 
havendo assim a aplicação justa e benéfica no nosso sistema judiciário atualmente.

1 Meios alternativos de resolução de conflitos. Faculdade Santo Agostinho. brendon.ricardo1@gmail.com.
2 Justiça restaurativa. Faculdade Santo Agostinho. heitor.miranda@live.com.
3 MARC e suas aplicações. Faculdade Santo Agostinho. kaiozero91@hotmail.com.
4 Justiça restaurativa como novo paradigma jurídico-penal. Faculdades Santo Agostinho. lucianoo@fasa.edu.br.
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ANÁLISE DA SUPERLoTAÇÃoDo SISTEMA CARCERÁRIo SoB 
A LUZ Do PRINCÍPIo DA DIGNIDADE DA PESSoA HUMANA

ROCHA, Ana Maria Libarino1

SOUZA, Carmen Verônica Lira2

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza3

INTRoDUÇÃo.A presente pesquisa pretende identificar a situação atual do sistema prisional 
brasileiro e apresentar os seus principais problemas, apontando assim o princípio da dignidade 
da pessoa humana assegurados no artigo 5º, XLIX, da CRFB/1988. A desestruturação do sistema 
prisional evidencia o descaso da prevenção e da reabilitação do preso. Pretende com essa pesquisa 
abordar a atual realidade do sistema prisional, destacando-se a Lei de Execução Penal n° 7.210/1984, 
que garante ao preso a devida assistência. No entanto, ao contrário do que estabelece a lei, os 
presídios atualmente proporcionam um ambiente degradante e desumano ao preso, tendo em vista, 
a superlotação de presos. Entretanto, muitos apenados acabam esquecidos nos presídios, em virtude 
do abandono familiar, a falta de assistenciado estado não tendo assim, um alicerce. E como já vivem 
em um ambiente, no qual o tratamento é desumano e ainda sem ajuda da família, acabam estes 
muitas vezes esquecidos. Por isso, a importância da ressocialização do preso. Devido a superlotação 
de presos no sistema prisional, dificulta a separação dos presos considerados de alta periculosidade 
dos que cometeram crimes mais leves, fazendo assim, que ambos convivam juntos. No entanto, 
essa realidade contradiz o que preceitua o artigo 84 da Lei de Execução Penal, dispondo que “o 
preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. § 1º: O preso 
primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes”. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. A pesquisa pretende discutir a superlotação de presos no sistema prisional tendo 
como base a dignidade humano do preso garantida na constituição federal. oBJETIVoS A presente 
pesquisa tem como objetivo analisar a superlotação carcerária sobre o prisma do princípio da 
dignidade da pessoa humana. MÉToDoS. A presente pesquisa tem natureza qualitativa, tendo sido 
utilizada nesta primeira etapa material bibliográfico para analisar as hipóteses as questões levantadas. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A realidade do sistema prisional brasileiro que o tratamento dos 
presos é totalmente indigno, uma vez que não são tratados como pessoas detentoras de direitos e 
deveres, estes garantidos pela Constituição, previsto em seu artigo 5º, XLIX.A Lei de Execução Penal 
n° 7.210/1984 expressa claramente que o Estado é o responsável pela integridade física e moral do 
preso, no entanto, esse fator na prática não é cumprido em conformidade com esta lei. Enfatizando 
ainda, que se quer ocorre o cumprimento legal dos direitos e garantias resguardadas ao preso. 
Outro grande problema é a superlotação carcerária, tendo em vista, que muitos presos convivem 
juntos em uma cela que não supre o número de presos, tampouco segue o devido cumprimento legal 
estabelecido na Lei de Execução Penal.

1 Graduanda em Direito Fainor
2 Graduanda em Direito Fainor
3 Doutor em Direito Público-Direito Penal. Universidade Federal Da Bahia.
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A EVoLUÇÃo DoS MoVIMENToS CoNSTITUCIoNAIS

PONTES, Letícia de Oliveira1

MORAIS FILHO, Marcos Saraiva de2

TOURINHO, Dr. Luciano3

INTRoDUÇÃo. A evolução e participação dos direitos humanos no desenvolvimento do 
constitucionalismo. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Nesse sentido, o constitucionalismo surgiu 
com o objetivo de limitação de poder e, assim, a abolição de governos autoritários. Partindo desse 
pressuposto, os primeiros sinais desse movimento vêm dos Hebreus, no sentido de que o rei estaria 
limitado as vontades divinas e seguiria as diretrizes traçadas por Deus. Este movimento passou por 
quatro estágios, no qual os direitos humanos passam a exercer uma importante função. O primeiro, 
o Constitucionalismo Antigo, que se desenvolveu na Grécia, garantia aos cidadãos o direito de votar, 
sendo este um direito humano de primeira dimensão. O segundo, Constitucionalismo Medieval, no 
qual se desenvolveu na Inglaterra com a Carta Magna de 1215 e garantiu a propriedade, que consiste 
em um direito de primeira dimensão. O terceiro, Constitucionalismo Moderno, desenvolveu-se nos 
Estados Unidos, em 1776, e na França, em 1789, garantindo os direitos individuais e coletivos, mas 
por se tratar de Estado Legislativo de Direito permitiu com barbáries, como o nazismo, fossem 
legitimadas pelo ordenamento jurídico. O quarto, Neoconstitucionalismo, traz como principal 
mudança a transição do Estados Legislativo de Direito para o Estado Constitucional de Direito e, 
dessa forma, fazendo com que as Constituições sejam o centro do ordenamento jurídico e funcionem 
como um filtro para os outros ramos do direito. Além disso, os direitos humanos são anexados no 
texto constitucional em seu sentido material, para que as barbáries ocorridas no Constitucionalismo 
moderno não ocorram novamente. oBJETIVoS. A importância da efetivação dos direitos humanos 
nas constituições atuais.  MÉToDoS.  Numa vertente exploratória, busca-se conectar ideias para 
atingir uma familiaridade com o tema, de forma a entender o funcionamento dos movimentos 
constitucionais. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Diante da importância dos direitos humanos no 
constitucionalismo contemporâneo, a sua efetivação se torna imprescindível para que momentos já 
superados pela sociedade não venham a se repetir em um futuro próximo.

1 Bacharelando. Faculdade Independente do Nordeste. leticiapontess@outlookcom..
2 Bacharelando. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. marcossaraivafilho@gmail.com.
3 . Doutorado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Brasil(2016) Coordenador de Curso da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia , Brasil. E-mail.
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oS DIREIToS EXISTENTES DENTRo 
DoS HoSPITAIS DE CUSTÓDIA 

PONTES, Letícia de Oliveira Pontes1

MORAIS FILHO, Marcos Saraiva de Morais Filho2

TOURINHO, Dr. Luciano3

 

INTRoDUÇÃo. A partir da lei n.10.216 (Brasil, 6 abr. 2001), os manicómios brasileiros 
foram progressivamente extintos, e substituídos pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). 
DISCUSSÃo/RESULTADoS. Entretanto aos inimputáveis por doença mental é observado pelo 
magistrado através de uma análise legal/ equiparação ou jurisprudencial a aplicação da Medida de 
Segurança, nesse ou nos ainda existentes Hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP).  
Fato é que, a situação nesse último, viola de maneira brutal os direitos fundamentais abarcados na 
Constituição de 1998 e efetivados no neoconstitucionalismo.  oBJETIVoS. Os impactos causados 
aos internados nos manicômios devem ser mostrados para que se entenda que nesses ambientes, nas 
condições vigentes, não há a finalidade de curar ou cessar a periculosidade do ser humano, mas sim 
de punir de maneira brutal e por vezes perpétua. MÉToDoS. Diante de uma abordagem qualitativa, 
investido de investigação científica no objetivo de alcançar o caráter objetivo do sistema analisado. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Diante dos tratamentos e condições dos Hospitais de Custódia faz-
se necessário o aprofundamento do estudo dessas instituições, para que a efetividade dos Direitos 
Humanos seja realidade a todos, independentemente de sua punibilidade ou inimputabilidade.   

1  Bacharelando em  Faculdade Independente do Nordeste.  leticiapontess@outlookcom.
2  Bacharelando em  Faculdade Independente. marcossaraivafilho@gmail.com.
3  Doutorado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Brasil(2016) Coordenador de Curso da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia , Brasil. E-mail.
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DISCURSo DE ÓDIo: INTRANSIGÊNCIA NoS DIREIToS 
FUNDAMENTAIS PERANTE UMA SoCIEDADE DEMoCRÁTICA

ALMEIDA, Daniel Santa Barbara da Silva1

VARGES, Rebeca Dos Santos2

MAIA, Amanda Rodrigues3

VOLPINI, Lorena4

INTRoDUÇÃo. A partir da terceira Revolução Tecnológica houve um progresso dos mecanismos 
de comunicação, sobretudo, na internet com o advento das redes sociais. Em tais mídias sociais 
a comunicação é global e sistemática, propagando opiniões diversas. No entanto, essas têm sido 
utilizadas para disseminação dos discursos de ódio (hate speech), ditas afirmações se caracterizam 
pela expressão de preconceitos que têm por premissa a intolerância. Tal ato discriminatório 
culmina na exclusão social das minorias. A partir disso há um conflito entre dois direitos 
fundamentais: a liberdade de expressão e a igualdade. Uma pesquisa feita pelo O Globo mostra 
que um algoritmo identificou que cerca de 84% das publicações nas redes sociais explicitam a 
intolerância e a discriminação. oBJETIVo. Analisar a fim de compreender como o discurso de 
ódio vulnerabiliza as construções democráticas, embasada em princípios fundamentais como a 
liberdade de expressão, dignidade humana, igualdade. MÉToDo. A pesquisa será balizada pelo 
método de pesquisa bibliográfica, se limitando a uma análise exploratória de um conjunto de obras: 
Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio de Alex Lobato Potiguar; Legitimação dos Direitos 
Humanos de Ricardo Lobo Torres (org); Discursos Políticos, Liberdade de Expressão e Discurso 
de Ódio de Rodolfo Viana Perreira (org). DISCUSSÃo. Aqueles que professam hate speech 
alegam ter respaldos na Constituição Federal Brasileira (art. 5º, IV, V e IX) uma vez que esses 
se fundamentam no direito a liberdade de expressão. Entretanto, observa-se que essa liberdade 
está sendo utilizada para a prática de atos ofensivos que suprimem direitos humanos alheios. Essa 
manifestação oprime o princípio fundamental de igualdade, pois está carregada de um potencial 
agressivo e discriminatório que interfere de forma direta ou indireta nesse direito. Dentro desse 
viés tais publicações ofensivas inferiorizam determinados grupos, como mulheres, homossexuais, 
negros, perpetuando preconceitos que estão presentes desde a gênese da sociedade brasileira. Além 
disso, o hate speech ganha notoriedade nas redes sociais alcançando assim uma grande quantidade 
de adeptos que contribuem para a difusão de uma “cultura do ódio”. A construção cultural do ódio 
se baseia na correlação entre a busca de alguns indivíduos pela auto aprovação e inferiorização de 
terceiros. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Em virtude das constatações citadas percebemos quão 
nocivo é o discurso de ódio para democracia, outrossim, urge a necessidade de continuar as pesquisas 
nessa área, a fim de compreender os desafios de uma regulamentação legal no âmbito das redes 
sociais visando combater o discurso de ódio.

1 Acadêmico do Curso de Direito. Faculdades Santo Agostinho. danielsantabarbara.almeida@gmail.com
2 Acadêmica do Curso de Direito. Faculdades Santo Agostinho. rebecavarges@gmail.com
3 Acadêmica do Curso de Direito. Faculdades Santo Agostinho. mandarodrigues16@gmail.com
4 Doutora em Antropologia PPGA/UFBA, Docente do Curso de Direito da FASAVIC. Universidade Federal da Bahia.   lorena.

volpini@fasa.edu.br
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o ACESSo À JUSTIÇA, oS EMPECILHoS ENCoNTRADoS E o 
PAPEL DA CoRTE INTERAMERICANA DE DIREIToS HUMANoS

HYPOLITO, Fernanda Barreiras1

FERREIRA JÚNIOR, Valdir de Oliveira2

INTRoDUÇÃo. Vantagens em recursos financeiros, status social, nível de escolaridade, 
conhecimento e meio social em que está inserido são vantagens determinantes no acesso à justiça. 
Vantagens essas que nem todos possuem, há em nossa sociedade um grande número de pessoas 
incapazes de propor ações em favor de seus direitos. Devido a essa desigualdade, principalmente 
financeira, grande parte daqueles que buscam a efetivação de seus direitos não superam os 
empecilhos encontrados, porque não conseguem arcar e esperar por longos processos, o que causa 
uma decepção e descrença na justiça. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O direito de acesso à justiça é 
algo essencial para a proteção jurídica do indivíduo, é garantia elementar da realização e efetivação 
do Direito. O Estado tem como dever manter a paz social, proteger o ser humano e assegurar aos 
seus indivíduos a justiça, com decisões justas e efetivas. Contudo, a existência do princípio da 
dignidade da pessoa humana não é suficiente, pois se não existir mecanismos de controle para 
a realização dos direitos que são resguardados, não haverá a efetivação de tais direitos. Para a 
efetivação dos direitos, é necessária uma organização do Estado e sua capacidade de atuação, em 
âmbito internacional a Corte Interamericana de Direitos Humanos é quem possui tal competência. 
A Declaração Universal do Direitos Humanos foi aprovada em 1948 e busca a efetivação de direitos, 
assegura ao indivíduo os seus princípios fundamentais e enseja a punição caso sejam violados. 
oBJETIVoS. Analisar os empecilhos enfrentados por aqueles que almejam o acesso à justiça, a 
fim de compreender o que os ensejam e o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos nas 
soluções para os problemas encontrados e avaliar as decisões da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos no exercício do controle de convencionalidade. MÉToDoS. No presente projeto, a 
metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, analisando livros que tratam do tema escolhido, 
sites e artigos. A escolha do tipo de metodologia surgiu do interesse de compreender e averiguar na 
prática quais os problemas enfrentados no acesso à justiça e mecanismos utilizados para solucionar 
tais problemas. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A Corte Interamericana de Direitos Humanos 
é de grande importância para a efetivação do direito humano ao acesso à justiça, visto que visa 
fiscalizar, julgar e em alguns casos, punir aqueles que violam os direitos de outro e para isso, possui 
instrumentos para a realização dessa tarefa e garante ao indivíduo a proteção contra arbitrariedades, 
seja ela privada ou do poder Estatal.  Sendo assim, possível que o indivíduo que tenha seus direitos 
violados denuncie para que seja ressarcido daquilo que perdeu ou foi violado.

1 Graduanda em Direito. Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). E-mail: fernandahypolito15@gmail.com
2 Graduado em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2004). Graduado em Engenharia de Incêndio pela ABM 

do Distrito Federal (1997). Especialista em Direito do Estado e Responsabilidade Fiscal pela Faculdade Visconde de Cairu. 
Mestre e Doutor em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. E-mail: valdirjunior2007@hotmail.com
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o ENCARCERAMENTo FEMININo 
À LUZ DoS DIREIToS HUMANoS

CARLOS, Nadyne Carla Martins Cotrim1

BEZERRA, Celena Estrella Dantas2

BARROS, Lorena Lima3

VOLPINI, Lorena4

INTRoDUÇÃo. Os direitos humanos dos encarcerados, que visam um tratamento digno no 
cumprimento da pena, são assegurados por tratados internacionais, ratificados pelo Brasil, pela 
Constituição e as demais leis federais, como a lei de execuções penais, baseada na dignidade da 
pessoa humana. O Brasil se comprometeu frente a ONU, reduzir em 10% o número de presos 
até 2019. Segundo dados do Infopen, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária feminina do 
mundo e conta em todo país com mais de 42 mil mulheres em situação de privação de liberdade. 
Esse número cresce abruptamente a cada ano. Consequentemente as poucas unidades prisionais 
femininas não conseguem acompanhar esse crescimento. No período de 2000 a 2014 o aumento da 
população feminina foi de 567,4%. oBJETIVoS. Este trabalho busca enquadrar e problematizar 
as condições do encarceramento no Brasil, à luz dos direitos humanos, no intuito de contrastar a 
situação dos presídios, no que diz a respeito das condições da população carcerária feminina, com 
os compromissos assumidos pelo Brasil em nível internacional. MÉToDoS. Após um levantamento 
bibliográfico sobre o tema, nos sites da ONU, Universal Human Rights Index (UHRI), plataformas 
digitais como Scielo e Google Acadêmico, foram selecionadas as fontes de maior impacto. Procedeu-
se a uma leitura panorâmica de diversos estudos. Foram escolhidas as questões recorrentes mais 
relevantes para a discussão sociológico-jurídica. Além disso foram analisadas leis constitucionais 
materialmente compatíveis com a pesquisa. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Segundo Daufemback, 
ex-diretora do Departamento Penitenciário Nacional, o ambiente penitenciário, criado para homens, 
ainda não se adequou às necessidades femininas, o que deveria ser primazia, visto o disposto do artigo 
5°, III CF, “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, além do 
artigo 1º, que traz a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil. É dever 
do Estado adequar esses ambientes para acolher a mulher. Segundo o Infopen menos da metade dos 
estabelecimentos femininos contam com dormitório adequado para gestante e apenas 32% contam 
com berçários ou centros de referência materno infantil, além da falta de produtos de higiene que 
auxilia no proliferamento de doenças dentro do pequeno espaço dividido pelas detentas. Ao entrar 
na prisão, privadas de cuidados específicos essenciais para a saúde física e mental, as mulheres são 
submetidas a um processo perverso de multiplicação das punições. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. 
A situação descrita resulta da expansão do estado penal e da política de segurança pública atual, 
agravada pelas condições em que se encontram as mulheres nos presídios brasileiros, onde, pela 
falta de uma estrutura adequada, as necessidades básicas das mulheres em situação de privação de 
liberdade são sistematicamente negligenciadas.

1 Graduanda em Direito. FASAVIC. nadynecmartins@gmail.com
2 Graduanda em Direito. FASAVIC. celenaestrella21@gmail.com
3 Graduanda em Direito. FASAVIC. lorenaliimab@outlook.com
4 Doutora em Antropologia pela UFBA e Professora no curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho. FASAVIC. lorena.

volpini@fasa.edu.br
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o MoMENTo EM QUE PERDEMoS A HUMANIDADE

ALMEIDA, Emilly Caroline Alves de1

INTRoDUÇÃo. Segundo o Ministério da Saúde, o aborto é a 5º causa de mulheres mortas no Brasil. 
Apesar de ser uma realidade que muitos fingem não conhecer, o assunto recebe críticas incessantes 
de parte de uma sociedade machista e conservadora, que se julga detentora da humanidade e dos 
bons costumes. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A sociedade patriarcal comumente põe a mulher 
como possuidora da maldade e das más intenções, sendo a única culpada caso engravide. A 
criminalização do aborto supre o desejo da sociedade de castigar apenas a mulher pelo seu ato, não 
se preocupando com os motivos que a levaram a abortar ou como ficará sua saúde física e mental 
após o ocorrido. Nesta perspectiva que entra a Justiça Restaurativa, que proporciona um caminho 
sobre como podemos em comunidade cuidar dessa situação para que não se repita ou que seja 
marginalizada, oferecendo apoio à mulher que por sorte não morreu ao passar pelo procedimento, 
como um ser humano que ela é. oBJETIVo. O objetivo desta pesquisa é desmistificar o aborto 
como fenômeno raro e pôr o livre arbítrio em questão. MÉToDoS. A pesquisa é crítica e oferece 
uma análise acerca da desumanização das mulheres que abortaram no Brasil nos últimos anos, 
individualizando cada caso. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A Constituição Federal de 1988 assegura 
o direito à liberdade, mas esse direito é reprimido com os artigos 124 a 128 do Código Penal, pois 
visam proteger a vida do feto sem se importar com a vida e o direito de escolha da mãe. Ocorre 
uma consequente desumanização da sua própria condição de ser quando julga o outro indigno de 
direitos e garantias constitucionais. Com o passar do tempo os humanos “direitos” se tornaram uma 
projeção de como não ser, pois lhe faltam alteridade e solidariedade para conviver em sociedade. 

Palavras-chave: Aborto; Justiça restaurativa; Liberdade.
         

1 Estudante de Direito. Faculdade Santo Agostinho. Email: emillycaa@gmail.com
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o RECoNHECIMENTo DA DUPLA PATERNIDADE CoMo 
UMA GARANTIA DE DIREITo FUNDAMENTAL

PAES, Bruno Rocha1

DAMASCENO, Mariana Barbosa2 
ALVES, Larissa Pereira3

BARROS, Ricele Brandão4

INTRoDUÇÃo. O presente artigo procura trazer um breve panorama acerca das mudanças 
que o Direito Civil vem tratando no que se refere ao reconhecimento da dupla paternidade e as 
principais consequências desta ação no âmbito jurídico e social. DISCUSSÃo/RESULTADoS. 
Com a transformação da humanidade uma nova denominação surge para a família e passamos 
a reconhecer muitas formas de família, a exemplo da família socioafetiva, que tem a sua gênese 
embasada no amor ao próximo, o que faz com que os laços familiares ganhem cada vez mais força e 
importância, garantindo assim um direito fundamental. A dupla paternidade vem se tornando cada 
vez mais comum, e o que antes era uma exclusividade apenas do pai biológico, agora é dividido 
com pai socioafetivo.  Com o advento dessas mudanças surge uma lacuna jurisprudencial, visto 
que o direito desses indivíduos ainda não foi questionado judicialmente. O que aparentemente 
parece ser benéfico, precisa na verdade de uma atenção redobrada, pois os critérios estabelecidos 
para adoção de um novo pai ainda são muito frágeis. È importante considerar, neste sentido, que o 
reconhecimento da paternidade não pode dar-se para apenas alguns aspectos, pois, a paternidade, 
quando reconhecida traz consigo todos os direitos e deveres inerentes ao instituto devendo esta, 
ser plena e segura, incluindo os direitos à sucessão que poderá ser o grande problema enfrentado 
pelas partes envolvidas, uma vez que o legislador não especificou como procederia a sucessão a 
exemplo de benefícios previdenciários e tantos outros que depende de uma atenção. oBJETIVoS. 
O objetivo principal e retratar as conquistas alcançadas para a regulamentação da dupla paternidade 
e retratar de maneira clara as consequências positivas e negativas de tal ação. MÉToDoS. Para a 
realização desta pesquisa realizou-se uma análise crítico-reflexiva de artigos leis, livros, acórdãos 
e provimentos do Conselho Nacional de Justiça publicado de modo a caracterizá-la como uma 
pesquisa exploratória. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Nesse sentido, novos estudos devem ser 
continuados com a finalidade de elucidar eventuais entendimentos contraditórios sobre o tema 
debatido, e auxiliar aos estudiosos do Direito.

1 Bacharel em Fisioterapia, Tabelião Substituto do 1º Ofício de Notas- VDC. Especialização em Direito Notarial e Registral, 
Especialização em Direito da Família e Mediação de Conflitos UCAM (em andamento) Mestrando em Sistemas Alternativos de 
Resolução de Conflitos- UNLZ, Argentina, graduando do 7° semestre de Direito- FAINOR, brunor_paes@yahoo.com.br

2 Graduanda  do 7º semestre de Direito, FAINOR Estagiária da Procuradoria Geral Município, mariannadamasceno2@gmail.com 
3 Graduanda do 7º semestre de Direito, FAINOR martatavares20@hotmail.com
4 Advogada, Vice coordenadora e Professora do Curso de Direito da FAINOR, Especialista em Práticas Trabalhistas, Tributarias 

e Previdenciárias. Mestranda em Direito pela UNIFG, ricelle_barros@hotmail.com
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o VoTo Do MINISTRo BARRoSo No HC 124.306 
CoMo EXPRESSÃo DA RECEPÇÃo EQUIVoCADA DA 

TEoRIA ALEXYANA No STF

OLIVEIRA, Dênis Márcio Jesus1

SILVA, Fadima Fadima Nakhala Darian e2

OLIVEIRA, Lilian Castro de3

INTRoDUÇÃo. Robert Alexy é um jusfilósofo alemão autor da teoria da ponderação, argumentação 
jurídica que busca solucionar conflitos entre princípios relativos a direitos fundamentais no âmbito 
da decisão judicial. Com a nomeação do Ministro Luiz Roberto Barroso ao STF, dita teoria tornou-se 
tema frequente nas votações do Tribunal, sendo, portanto, relevante a avaliação acerca de sua correta 
aplicação no âmbito da Corte. Tal discussão se dará por meio da análise do voto-vista do Ministro 
Barroso no HC 124.306. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A ponderação consiste em modelo de 
fundamentação a ser utilizado em caso de conflito entre princípios de direitos fundamentais, entendidos 
por Alexy como mandamentos de otimização. Referido método é composto por 3 etapas sequenciais 
e prejudiciais, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade e 
proporcionalidade são analisadas no tocante à possibilidades fáticas, já a proporcionalidade em sentido 
estrito, às possibilidades jurídicas. Para a verificação da proporcionalidade em sentido estrito o autor 
apresenta a fórmula do peso, que permite constatar o grau de interferência e tensão entre princípios 
conflituosos e constatar qual deve sobressair. No voto-vista analisado, o Ministro ao tratar da tipificação 
penal do aborto entende haver conflito entre diversos direitos fundamentais das mulheres e o direto à 
vida do feto. Assim, propõe o uso da ponderação para a solução do conflito, mas percorre de maneira 
tortuosa os caminhos propostos pelos jusfilósofo em sua teoria. A conclusão alcançada pelo Ministro 
é da inconstitucionalidade dos arts. 124 e 126 do CP. No entanto, caso aplicada de forma correta todos 
os passos da ponderação, o resultado seria pela constitucionalidade dos tipos penais.  O equívoco 
presente no voto do Ministro não é exceção no STF, tratando-se infelizmente de algo muito comum 
nos julgamentos da Corte. oBJETIVoS.  O objetivo geral do trabalho foi analisar em que consiste 
a teoria da ponderação alexyana e se esta estaria sendo  corretamente aplicada no direito brasileiro. 
Para isto, o estudo foi dividido em três objetivos específicos. O primeiro consiste em estudar os 
principais elementos da teoria da ponderação e seus aspectos históricos e metodológicos. O segundo 
foi estudar os argumentos apresentados pelo Ministro no voto-vista supracitado. O terceiro consiste 
no estudo da aplicação da ponderação no decisum, verificando se o uso da teoria e a conclusão a que 
se chegou foram realizados corretamente. MÉToDoS. Trata-se de trabalho embasado em pesquisa 
eminentemente teórica, cujo instrumento de investigação foi a pesquisa bibliográfica.  No que tange 
ao método, utilizou-se do crítico-dialético. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A conclusão alcançada por 
meio da pesquisa é a de que, assim como na maioria dos julgamentos realizados em terrae brasilis que 
se dispõem a utilizar a teoria da ponderação, há no julgado um equívoco metodológico que impede a 
correta aplicação ao caso proposto.

1 Mestrando. UniFG. adv_denis@yahoo.com.br
2 Mestranda. UniFG. fadimandarian@hotmail.com
3 Mestranda. UniFG. liu_castro@hotmail.com.
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A MULHER TRANSGÊNERo E o 
SISTEMA PRISIoNAL BRASILEIRo

FERREIRA, Palloma Maia Gomes1

ALMEIDA, Lísia Emanuelle Rodrigues2

BARROS, Ricelle Brandão3

INTRoDUÇÃo. O sistema penal brasileiro, e por consequência, o sistema carcerário são 
estruturados a partir de uma formação de gênero binária. Indivíduos que não se encaixam em tal 
enquadramento ou não se sentem representados por eles, enfrentam uma dupla penalidade: têm 
suas individualidades cerceadas em prol de uma padronização.  Nesse cenário, as mulheres trans 
são alvo de violações, em graus que chegam a superar as das violências convencionais no interior 
dos presídios, visto que, além de lidar com a violência inerente ao cárcere, precisam conviver com o 
preconceito, a homofobia e a transfobia. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A problemática do gênero 
inserida no sistema carcerário ainda passa, inevitavelmente, por uma questão social mais abrangente 
e ampla, complexa e, em certos momentos, desumanizada. Por isso, torna-se difícil tratar de dar 
resoluções quando a própria situação carcerária em si é posta em toda sua injustiça como justa e 
merecida. oBJETIVoS. A presente pesquisa visa debater a situação da comunidade transgênera no 
presídio a partir dos questionamentos acerca da divisão de gênero que fundamenta o sistema penal. O 
sistema é entendido como uma representação do cenário de preconceito, exclusão e marginalização 
observados também fora dos muros que formam o cárcere. Serão estudadas as medidas tomadas 
pelo estado para proteger e evitar arbitrariedades em relação à população trans. Abordaremos a 
resolução SAP –11, de 30-1-2014 aprovada pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 
Conselho Nacional de Política Criminal. MÉToDoS. A pesquisa contou com o estudo de artigos 
e tem como embasamento jurídico a resolução elaborada pelo Conselho Nacional de Combate a 
Discriminação, publicada no Diário Oficial da União, no dia 17 de Abril, em sua edição de número 
74. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Fazer relação entre prisão e gênero segue sendo um trabalhoso 
encargo; são assuntos altamente controvertidos. Tratam-se de problemas institucionalizados de forma 
severa na sociedade brasileira; por isso é válido suscitar debates e criticar, de forma construtiva, a 
permanência de um modelo insustentável de caracterização de gêneros.

1 Graduanda do curso de DIREITO- Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/Bahia. E-mail: 
pallomamaiag@hotmail.com

2  Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: lialmeida61@gmail.com.

3 Mestranda em Direito pela UniFG. Vice Coordª. e Profª. do Curso de Direito da Fainor. Advogada especialista em prática 
Tributária, Trabalhista e Previdenciária. E-mail: ricelle_barros@hotmail.com. 
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ASSEDIo MoRAL CoMo VIoLAÇÃo DA DIGNIDADE HUMANA: 
UMA ANÁLISE DE SITUAÇÕES VIVENCIADAS NA BAHIA

ARAÚJO, Rafael Vieira1 
ALMEIDA, Maury Luciana Amorim2  

BULHÕES, José Ricardo de Souza Rebouças3

INTRoDUÇÃo. O que se pretende com essa pesquisar é relatar o que é o assédio moral, um mal 
que nos acompanha desde os tempos mais remotos, e que ganha mais visibilidade com a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, incorporando o princípio da dignidade humana- que 
é um dos fundamentos do Estado brasileiro. Na Carta Magma de 1988, o legislador se preocupou 
primeiramente com a pessoa humana. oBJETIVoS. Analisar as consequências à saúde física e 
mental do assediado, além de identificar a dignidade da pessoa é inerente, inalienável, irrenunciável 
e que ninguém tem o direito de feri-la. MÉToDoS. O presente texto possui natureza qualitativa, 
sendo fruto de pesquisa bibliográfica. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O Estado da Bahia registrou 
27.782 casos de assédio moral no ano de 2017. Levantamento do TRT mostra que, em média, 76 
casos por dia foram ajuizados, gerando afastamento laboral temporário ou permanente, onde os 
assediados apresentam quadro depressivos, angústia, transtornos psicossomáticos graves, podendo 
levar, em casos mais severos, ao suicídio. Quando isso acontece, há um impacto muito significativo 
na vida do assediado, prejudicando sua vida pessoal e de todos que fazem parte de seu núcleo de 
convivência. É uma situação delicada, em que o princípio da dignidade humana é completamente 
desrespeitado. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O assédio moral é um mal que tem assolado grande 
parte da população, deixando marcas as que dificilmente serão esquecidas. Na verdade, essas marcas 
são inimagináveis e subjetivas. Que isso sirva de norte para direcionar cada vez mais os operadores 
de direito na busca pela união com outras áreas como a sociologia, psiquiatria, psicologia, serviço 
social e quantas outras forem necessárias, com intuito de extirpar de uma vez por todas esse quadro 
do cenário laboral.

1 Graduando em direito pela Faculdade Santo Agostinho. rafael.conquista@hotmail.com
2 Graduanda em direito pela Faculdade Santo Agostinho. mauryluciana1@gmail.com
3 Orientador, Mestre pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. jrseboucas@yahoo.com.br



74

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

74

PoRNoGRAFIA DE VINGANÇA: 
CoMENTÁRIoS À LEI Nº 13.718/2018

NOVAES, Stephanne Andrade1

ÁVILA, Priscilla Heine Bathomarco2

AGUIAR, Poliana Policarpo de Magalhães ³

INTRoDUÇÃo. Segundo a ONG Safernet, que possui a missão de defender e promover os direitos 
humanos na Internet, no Brasil, durante o ano de 2016, 300 pessoas tiveram imagens íntimas vazadas 
sem consentimento prévio. Destas, 67,3% eram mulheres. Até o ano de 2016, a ONG recebeu mais de 
3,8 milhões de denúncias. A exposição da vida íntima da vítima acarreta graves consequências para 
as suas relações afetivas, sociais e profissionais. Em contrapartida, em 24 de setembro de 2018, foi 
sancionada a Lei nº 13.718, alterando o Código Penal, tipificando este tipo de crime. DISCUSSÃo/
RESULTADoS.  O termo “pornografia de vingança” nomeia o ato de disseminar, sobretudo na 
internet, fotos e/ou vídeos privados de uma pessoa, sem a sua autorização, contendo cenas de nudez 
ou sexo, com objetivo de expô-la através da rápida viralização do conteúdo, causando estragos 
sociais e emocionais na vida da vítima4. A lei surge para punir tanto quem produz o material, sem 
consentimento, quanto qualquer pessoa que compartilhe o conteúdo, inclusive nas redes sociais. Além 
disso, traz uma interessante causa de aumento de pena quando o crime é praticado por agente que 
tenha relação afetiva com a vítima ou o pratica com a finalidade de vingança ou humilhação, a pena 
mínima passa a ser de 1 ano e 4 meses. Esse tipo de reprodução revela uma das faces da sociedade 
organizada sob a cultura patriarcal, na qual os corpos de mulheres são objetificados, sustentando-se 
na cultura do espetáculo, na qual o parceiro/agressor aproveita-se da relação de confiança e utiliza 
isso contra a vítima, principalmente após o término. Importante destacar que também podem figurar 
como agentes as pessoas que obtiverem as imagens de forma clandestina ou por meio de terceiros, 
impedindo que restem impunes aqueles que não obtêm o material por ato voluntário da vítima. 
oBJETIVoS. O trabalho objetiva analisar a legislação pertinente aos casos de revenge porn, que se 
tornou crime com a edição da Lei nº 13.718/2018. MÉToDoS. Pesquisa realizada a partir de textos e 
artigos acadêmicos que, direta ou indiretamente, abordavam sobre a pornografia de vingança. Foram 
utilizadas técnicas de pesquisa, como análise bibliográfica, do método dedutivo para abordagem da 
temática, bem como dos métodos estruturalista, monográfico e estatístico como os de procedimento. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A necessidade de readequação do ordenamento jurídico brasileiro 
quanto ao crime de pornografia de vingança revelou-se pela importância fundamental do direito 
na regulação de condutas que possam ferir bens jurídicos patrimoniais e extrapatrimoniais. Não 
se nega a necessidade da formação de concepções educacionais e culturais quanto ao tema, sendo 
a alteração legislativa medida insuficiente para a mudança de padrões comportamentais violentos. 
Busca-se, contudo, o papel fundamental do Direito na regulação de condutas, sendo importante 
ferramenta na construção de uma sociedade mais justa e pacífica.
1 Graduando em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. tea.novaes@gmail.com 
2 Graduando em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. priscillaheine@outlook.com
³ Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Del Museo Social Argentino-Buenos Aires; Mestra em Gestão nas 

Organizações Aprendentes-MPGOA-UFPB, Integrante do Grupo de Pesquisa em Cultura Digital e Educação/UFPB; Especialista 
em Direito Processual pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB/UFSC (2002); Graduada em Direito pela 
Universidade Estadual de Santa Cruz (1998).

4 BUZZI, Vitória. Pornografia de Vingança: Contexto histórico-social e abordagem no direito brasileiro. Florianópolis. 
Empório do Direito, 2015. 29 p.
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RESPoNSABILIDADE AFETIVA E INTERESSE Do DIREITo 
NoS REFLEXoS SoCIAIS DA CoNSTRUÇÃo SUBJETIVA

ALMEIDA, Lísia Emanuelle Rodrigues1

SOUZA, Maíla de Almeida2

SILVA, Priscila Neves da3 
SANTOS, Cyntia Cordeiro4 

INTRoDUÇÃo. Dentre às instituições que estruturam o corpo social, a de maior complexidade 
e importância é a família. É por meio desta que o indivíduo adquire o alicerce necessário para a 
formação de sua personalidade. Esse direito à convivência familiar é reconhecido constitucionalmente 
no art. 227, no plano infraconstitucional pelo art. 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS. Para melhor entendimento da questão abordada, faz-se necessário 
entender que não é de competência jurídica se responsabilizar pelo afeto, entendido como amor no 
contexto da temática. Porém, o princípio da afetividade não estabelece relações com essa ideia, mas 
à dedicação dos progenitores com a criação e a formação dos filhos. Ou seja, ao cumprimento das 
responsabilidades, como exemplo, a criação, educação e guarda. oBJETIVoS. A discussão desse 
tema tem imensa importância e relevância social por tratarmos de algo pertencente ao princípio 
da dignidade humana e garantias fundamentais, uma vez que o Estado não pode ser negligente 
com relação a esses dois pontos fomentadores do caráter e vida dos indivíduos. MÉToDoS. A 
pesquisa é de natureza bibliográfica, onde interpreta materiais científicos e acadêmicos que, ao 
todo, visa permitir a construção das contribuições e críticas desenvolvidas no decorrer do material. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Por fim, o resumo procurou evidenciar a importância do instituto 
familiar para a formação individual e social da criança e do adolescente, tratando como garantia 
indubitável. De forma que, sendo a figura paterna ou materna ausente nesse quesito, faz-se necessária 
a desmistificação da ideia desta negligência não ser indenizável, uma vez que não se repara o afeto, 
pois este não é incumbência jurídica ou de natureza obrigatória, mas a responsabilidade com a 
criação e construção dos filhos.

1 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: lialmeida61@gmail.com.

2 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: may_22k@hotmail.com.

3 Graduanda do quarto semestre do curso de DIREITO-Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: pry.neves.12@hotmail.com.

4 Orientadora, Mestre em Direito pela Faculdade Guanambi, Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pelo 
JusPodivm, Juíza do Trabalho Substituta da 5ª Região (Bahia), Professora universitária da-Faculdade Independente do Nordeste 
(FAINOR). Vitória da Conquista/Bahia. E-mail: alexcyntia@hotmail.com.
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ANÁLISE Do ACESSo À JUSTIÇA CoMo 
EFETIVAÇÃo DoS DIREIToS HUMANoS

SOUZA, Auto Aparecido Pereira de1

SILVA, Mariane Sacramento2

SILVA, Rebeka Alves da3

SOUZA, Ana Maria Pereira de4

INTRoDUÇÃo: “Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem 
seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal, ou de qualquer outra natureza” 
(artigo 8, 1 da Convenção Interamericana sobre os direitos humanos – São José da Costa Rica). O 
acesso à justiça, no atual Estado Democrático de Direito, constitui medida necessária sem a qual 
os demais direitos e deveres dos cidadãos não poderão ser concretizados. As cartas constitucionais 
proclamam esse direto e oferecem meios para a sua realização, além das leis infraconstitucionais, 
a exemplo da Lei n. 9.099/95. oBJETIVoS: O presente trabalho tem como finalidade analisar 
o acesso à justiça no Brasil, principalmente no Judiciário de Vitória da Conquista-BA, a fim de 
verificar quais os principais empecilhos de acesso do jurisdicionado ou ainda de qual ordem são esses 
impedimentos, se social, econômica ou cultural. MATERIAIS E MÉToDoS: Analisar a partir da 
Constituição Federal do Brasil bem como algumas legislações especiais, de modo a confrontar com 
a realidade fática o acesso do jurisdicionado à justiça. Pesquisar, também, o trabalho desenvolvido 
pela Defensoria Pública de Vitória da Conquista-BA, em termos quantitativos, número de ações 
ingressadas e concluídas, prazo de duração e conclusão do processo, de modo a aferir, em termos 
qualitativos o acesso aos meios judiciais.   RESULTADoS: Em análise introdutória foi verificado 
que, apesar de a Carta Magna e/ou outras legislações especiais, a exemplo da Lei n. 9.099/95, conter 
regramentos que instrumentalizam e fomentam o acesso à justiça, a realidade fática não está nesse 
mesmo sentido. Isso porque, obstáculos informacionais, culturais e principalmente econômicos têm 
impedido que o jurisdicionado consiga ter acesso amplo à justiça e ao que dela se espera. Inclusive, 
tais barreiras, tidas aqui como problematização central, inibem para que a justiça seja vista como 
meio para acesso a resolução de conflitos. Disso resulta o sentimento de impunidade, descrença e 
ideia de que a justiça serve para uma minoria. 

1 Acadêmico do curso de Direito da Faculdades Santo Agostinho – FASA. 
2 Acadêmico do curso de Direito da Faculdades Santo Agostinho – FASA. 
3 Acadêmico do curso de Direito da Faculdades Santo Agostinho – FASA.
4 Mestre em Direito Público. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: ninhadir@gmail.com
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CENÁRIo DA JUSTIÇA RESTAURATIVA No BRASIL: 
UMA REVISÃo SISTEMÁTICA (2008-2017)

ALMEIDA, Jackeline Rodrigues da Silva1

LOPES, Ana Carolina Lima2

INTRoDUÇÃo. A Justiça Restaurativa vale-se de uma técnica, filosofia e conjunto de princípios de 
solução de conflitos que começou com a prática e não com a teoria. Ela utiliza de uma metodologia 
que tem grande potencial de prevenção à violência, uma vez que busca-se a satisfação das partes no 
processo por meio do diálogo (entre vítima, ofensor e comunidade, quando possível) e de práticas 
que visam reparar o dano concreta e simbolicamente. Além disso, visa solucionar problemas 
resultado das relações pessoais danificadas por situações de violência (criminal ou não). Desse 
modo, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre 
as produções nacionais acerca da Justiça Restaurativa, sendo essa uma proposta útil para entender 
como essa forma alternativa de resolução de conflitos tem circulado nos espaços acadêmicos de 
publicação. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Os resultados demonstram que houve uma intensificação 
de produções sobre o tema em 2014, com publicações dispersas ao longo de diversos periódicos, 
concentração de filiações institucionais no sul do país, além da predominância de artigos teóricos, 
sendo frequente a abordagem da Justiça Restaurativa como uma experiência exitosa junto ao sistema 
sócio-educativo. Desse modo, depreende-se que a produção sobre a Justiça Restaurativa no Brasil, 
ainda que incipiente, tem circulado em diversos meios de divulgação acadêmica, ampliando a 
interface entre conhecimento prático e científico sobre essa forma alternativa de solução de conflitos. 
oBJETIVoS. Objetivou-se examinar as produções de artigos publicados sobre a Justiça Restaurativa 
em periódicos nacionais. MÉToDoS. Foi utilizado a revisão sistemática de literatura sobre 11 
artigos, publicados entre 2008-2017, em duas bases de dados: SciELO e PePSIC, sendo analisados 
o ano, o tipo de produção, o periódico e a filiação institucional dos autores. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. Os dados coletados, apresentam somente uma leitura sobre a produção do conhecimento 
da Justiça Restaurativa no Brasil. Pesquisas em outras bases de dados e registro de produções 
de eventos acadêmicos, como as presentes em dissertações, teses e livros, poderiam aperfeiçoar 
futuras revisões sistemáticas sobre o assunto. É importante destacar ainda que o trabalho de revisão 
sistemática de produções acadêmicas deve ser refeito com periodicidade, além de ser complementado 
com outras pesquisas. 

1 Graduanda em Direito da Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: rodrigues.jackelinea@gmail.com
2 Graduanda em Direito da Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: aclopes102@gmail.com.
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o  PSEUDo-LIVRE-ARBÍTRIo E A CRIMINALIZAÇÃo 
DA PoBREZA: A CoCULPABILIDADE CoMo MoDELo 

ALTERNATIVo PARA SE GARANTIR A JUSTIÇA SoCIAL

NONATO, Ana Luíza Leles1

NONATO, João Leles2

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza3

INTRoDUÇÃo. O Brasil é um país que possui um elevado índice de desigualdade social, 
resultante de um processo histórico injusto, no qual se era observado a ascensão de indivíduos 
por sua cor, etnia, religião, família ou qualquer outro meio que separava as pessoas em classes de 
acordo com os seus privilégios. Como partiam de realidades fáticas distintas, as ações culturais de 
cada cidadão eram, notadamente, diferentes. Cada grupo possuía suas manias, crenças, ideologias, 
formas de vestir e de viver. Com o passar do tempo, essas dessemelhanças tornaram-se ainda 
mais nítidas, sendo mais aceitas socialmente aquelas que pertenciam ao grupo que detia um maior 
poder aquisitivo. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Aquilo que não é convencional para a parcela 
dominante, transfigurava-se em condutas refutáveis e inaceitáveis na comunidade. Um apropriado 
exemplo do que está sendo discutido foi a tipificação do crime de vadiagem que, no caput do art. 
295 das ordenações do reino Filipinas, contia o seguinte texto: “Não tomar qualquer pessoa uma 
ocupação honesta e útil de que possa subsistir, depois de advertida pelo juiz de paz, não tendo 
renda suficiente”. Nesta conjuntura, percebe-se, por óbvio, que não há uma preocupação com as 
dificuldades apresentadas no contexto social no qual o indivíduo está inserido. A falta de acesso 
à educação de qualidade; a política fiscal injusta; os baixos salários; o empecilho no acesso aos 
serviços básicos, como saúde, transporte público e saneamento básico; acabam por diminuir, de 
forma significativa, o livre-arbítrio do indivíduo. Dessa forma, e com o objetivo de efetivação da 
justiça, a coculpabilidade vem para demonstrar as omissões do Estado no trato de questões sociais, 
impossibilitando iguais oportunidades aos seus cidadãos e, por isso, corresponsável, de acordo com o 
caso concreto, com alguns delitos. oBJETIVoS. A partir dessa perspectiva, o presente estudo tem 
por objetivo analisar como a omissão do Poder Público na efetivação das garantidas fundamentais 
revala no livre-arbítrio das pessoas no cometimento de crimes, com a finalidade de comprovar a 
necessidade de corresponsabilidade estatal em determinados crimes.  MÉToDoS. A construção 
teórica proposta se valerá da metodologia de trabalho bibliográfico. A proposta jusmetodológica de 
pesquisa adotada será exploratória, buscando informações relativas ao assunto. O estudo do tema, 
objetivará, de forma clara e pragmática, defender a coculpabilidade como modelo alternativo para 
se garantir a justiça social. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Por todo o exposto, entendemos, por fim, 
que a coculpabilidade traz um paradigma inovador para que se alcance, decerto, a justiça; levando 
em consideração a dignidade da pessoa humana como princípio basilar de todo ordenamento jurídico 
brasileiro e, também, privilegiando o princípio da individualização da pena, para que todos, de 
igual forma, sejam alcançados pela lei de acordo com o seu caso, especificamente, em questão. Tal 
interpretação possibilita, de fato, a minimização da impiedosa inefetividade dos direitos sociais, 
determinando ao Poder Público, por meio do Poder Judiciário, uma penalidade por não observar o 
seu papel de garantidor dos direitos fundamentais, desrespeitando, portanto, o Estado Social.

1 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual da Bahia. E-mail: analuiza_leles@hotmail.com.
2 Graduando em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail: joaolelesnonato@hotmail.com.
3 Doutor em Direito Público pena Universidade Federal da Bahia. E-mail: luciano.tourinho.jus@gmail.com
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A PoNDERAÇÃo ENTRE A EUTANÁSIA E o DIREITo À 
VIDA PREVISTo NA CoNSTITUIÇÃo FEDERAL DE 1988 

SILVA, Luana Bonfim1

AMÓRAS, Eduardo Miranda2

INTRoDUÇÃo. A Constituição da República Federativa do Brasil preceitua em seu artigo 5º sobre 
a inviolabilidade do direito à vida e também à liberdade. No âmbito dessa discussão, surgem questões 
pertinentes ao contexto contemporâneo e se faz de grande relevância quando é colocado em análise 
o aparente conflito entre direitos dispostos em um mesmo texto normativo.  É nessa seara que a 
eutanásia serve de palco para um amplo campo de debate social, político e jurídico. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. A Eutanásia não possui regramento específico no ordenamento jurídico brasileiro, 
por isso, é considerada por analogia como homicídio praticado na forma privilegiada, nos termos 
do art.121, §1º do Código Penal. Ademais a Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009 
que regulamenta o Código de Ética Médico, traz em seu artigo 41 a vedação da conduta do médico 
com a finalidade de abreviar a vida de um paciente em estado terminal, ainda que a pedido deste. 
A eutanásia, conceitualmente, consiste na retirada da vida de uma pessoa que sofre por conta 
de alguma enfermidade incurável ou extremamente indesejada, a fim de lhe evitar o sofrimento 
demasiado, este que, em muitas situações ultrapassa os limites físicos e atinge o espaço psíquico do 
indivíduo. oBJETIVoS. Comprovar que existem tratamentos que podem amenizar a situação de 
uma pessoa que se encontra em um estado de saúde considerado doloroso, e de forma eficaz, diminuir 
o sofrimento desse indivíduo debilitado e oferecer-lhe o conforto necessário no tratamento ou a 
uma morte digna. Visto que com uma conduta desse tipo, podem ser evitados sofrimentos de toda 
uma família que se encontra fragilizada com a situação experimentada.  MÉToDoS. A presente 
pesquisa se valerá do método dedutivo, e com isso busca trazer um viés de particularidade à cada 
caso concreto que vier a ser analisado, lastreando-se em relatórios médicos, pesquisa bibliográfica, 
documental e precedentes judiciais. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Embora a presente pesquisa 
se encontre em estágio inicial, a finalidade a que ela se propõe é de analisar, discutir e ponderar 
sobre aparente conflito de direitos fundamentais, submetendo-os a casos concretos para verificação 
“se” e “como” podem ser relativizados. Exemplo claro dessa celeuma jurídica se faz visível na 
ponderação entre a indisponibilidade do direito à vida e sua correlação com a inviolabilidade ao 
direito à liberdade e à dignidade da pessoa humana, todos direitos de assento constitucional.

1 Autor. Discente do 4º período da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Membro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do 
Estado da Bahia – LACCEB. luana_1206@outlook.com ;

2 Orientador. Advogado em Vitória da Conquista - BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências 
Criminais. Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB - Subseção de 
Vitória da Conquista - BA. Orientador da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado da Bahia – LACCEB. eduardoamoras.
academico@gmail.com .
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CoNSTRUÇÃo SoCIAL DA FAVELA 
À LUZ Do FILME CIDADE DE DEUS

DANTAS, Nathana Sobral1
BATISTA, Samene2

INTRoDUÇÃo: A presente pesquisa tem como finalidade analisar o filme Cidade de Deus, dirigido 
por Fernando Meirelles e Katia Lund, lançado dia 30 de agosto de 2002, e a imagem que ele traz 
das favelas. A partir da década de 90, ocorreram mudanças no cinema brasileiro fazendo com que 
as produções cinematográficas buscassem demonstrar questões sociais por meio de filmes. Assim, 
houve uma tentativa de retratar com precisão o cotidiano nas favelas. No entanto, ao analisar o 
filme Cidade de Deus, nota-se que a narrativa deixou de relatar questões sociais enfrentadas por 
moradores da favela, para enfatizá-la como fonte de violência e questões envolvendo tráfico de 
drogas. A trama traz o estereotipado ciclo vicioso do homem da favela, que vive limitado a um 
cenário de violência e pobreza, e que precisa fazer justiça com as próprias mãos para conseguir 
sobreviver. oBJETIVoS: Nessa perspectiva, o presente trabalho visa analisar o filme sob a vertente 
dos direitos humanos, em que pese essas comunidades deveriam na sua variedade e complexidade, 
e não como um espaço exclusivo da violência. MÉToDoS: O método utilizado para a elaboração 
desta análise foi o levantamento bibliográfico de artigos jurídicos e método empírico, tomando 
como objeto o filme cidade de Deus. RESULTADoS: Os resultados iniciais demonstram que 
apesar do retrato realista dos filmes de favela que despontaram no Brasil no final dos anos de 1990 
e 2000, ao representar o dia a dia nestes espaços segregados, os filmes focam apenas na cultura 
criminosa, ou seja, reforça estereótipos negativos sobre os moradores da comunidade. O que gera, 
por consequência, é a imagem de um território de barbárie que apenas a criminalidade tem vez. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS: Entende-se assim que, por meio do filme, a realidade da favela passa 
a ser vista de forma distorcida, e as imagens negativas, por vezes, ultrapassam a tela do cinema e 
perpetuam no consciente e memória da sociedade. Dessa forma, o público presume que a favela é 
um local fadado à violência e criminalidade, uma vez que o espectador não tem acesso ao local de 
verdade, mas sim a sua representação por meio do filme. Como consequência, há uma interferência 
nas relações humanas, já que o indivíduo da periferia é apresentado com uma conotação violenta. 

1 Graduanda em direito. Faculdades Santo Agostinho. Nathy_dantas1@hotmail.com
2 Doutoranda e Mestra em Memória: Linguagem e Sociedade. Graduada em Direito. samenebatista@gmail.com
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o DIREITo A MUDANÇA DE PRENoME Do TRANSEXUAL
 E SUA DESBURoCRATIZAÇÃo: UMA ANÁLISE DA 

JURISPRUDÊNCIA Do STF

GUIMARÃES, Thaylanna Barreto1

CÔRTES, Bianca Santana2

OLIVEIRA, Ana Beatriz Suzart Bitencourt3

BULHÕES, José Ricardo4

  

INTRoDUÇÃo. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 1º de março de 2018, que 
transexuais teriam direito na mudança do prenome e do gênero no registro civil com uma burocracia 
reduzida, não necessitando mais comprovar por laudos médicos cirurgias de mudança de órgão 
genital ou realização de tratamento hormonal. Na realidade, o que nos parece uma conquista, possui 
diferenças em sua aplicação prática, pois muitos transexuais ainda encontram dificuldades para 
mudar seu prenome nos cartórios brasileiros. DISCUSSÃo E RESULTADoS. Hoje, por mais 
que permitida a mudança de prenome dos transexuais sem necessidade de diversos documentos 
comprobatórios relacionados a cirurgias e exames psicológicos, alguns cartórios se negam a fazer a 
troca de imediato ou pedem documentos desnecessários -  como antecedentes criminais, declarações 
de próprio punho solicitando o desejo da mudança de prenome e, em alguns casos, taxas são cobradas 
para obtenção do novo documento. Deve-se ressaltar que muitas dessas solicitações são feitas por 
falta de informações e conhecimento do tabelião, que muitas vezes encontra-se despreparado e 
desatualizado. oBJETIVoS. O objetivo é analisar o que a doutrina e os tribunais superiores vêm 
entendendo acerca dos nomes dos transexuais e apresentar para sociedade brasileira os direitos do 
transexual relacionados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo a advogada Maria 
Berenice Dias, esta é a maior regra da constituição pátria e também não há, no rol da Constituição 
Federal, exclusão de gênero ou sexo, devendo todos serem assegurados de direitos e considerados 
iguais perante a Lei. MÉToDoS. A presente pesquisa é de natureza qualitativa que utiliza de 
metodologias bibliográficas por meio de livros e artigos científicos que abordam a respeito das 
dificuldades encontradas por transexuais na mudança do prenome, dos direitos atribuídos à pessoa 
humana e do direito à identidade de gênero. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Tendo em vista os 
aspectos analisados, é importante apresentar que as dificuldades encontradas pelos transexuais no 
exercício do seu direito, estão diretamente ligadas a uma sociedade historicamente preconceituosa e, 
também, com problemas de comunicação e conhecimento prévio e básico de quem exerce atividade 
laboral de registros nos cartórios. Como citado anteriormente, essas questões levam não só ao 
constrangimento, como também a uma complicação burocrática na realização de direitos que são 
garantidos ao cidadão. 

1 Discente do segundo período do curso de Direito. Faculdades Santo Agostinho campus Vitória da Conquista (BA).
2 Discente do segundo período do curso de Direito. Faculdades Santo Agostinho campus Vitória da Conquista (BA).
3 Discente do segundo período do curso de Direito. Faculdades Santo Agostinho campus Vitória da Conquista (BA).
4 Prof. ME. Faculdades Santo Agostinho campus Vitória da Conquista (BA).
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APLICABILIDADE DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS AoS 
CoNFLIToS No ÂMBITo DE VIoLÊNCIA DoMÉSTICA E FAMILIAR 

CoNTRA A MULHER: TRoCANDo AS LENTES EM BUSCA DA 
EFETIVAÇÃo DA JUSTIÇA

DUTRA, Jislaine1

ALVES, Andressa2

BARROS, Camila3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza4

INTRoDUÇÃo. A resolução de conflitos por meio da justiça restaurativa no âmbito da violência 
doméstica vem ganhando espaço no Brasil ao longo dos anos, pois busca a satisfação das necessidades de 
todos os envolvidos e a reparação do dano. Nesse sentido há um grande incentivo do Conselho Nacional 
de Justiça para á utilização de justiça restaurativa, que consiste na resolução 225/2016. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. O índice de violência doméstica cresce cada vez mais no Brasil, mesmo após a 
introdução da Lei Maria Da Penha no código penal pátrio. Em muitos casos as vítimas se veem acuadas 
por motivos que muitas vezes não é de conhecimento da sociedade, como fatores econômicos, por 
exemplo, pois o ofensor é quem provem o sustento da família, o que gera insegurança na hora de tomar 
a decisão de denunciar o ofensor, outro fator relevante é que a vítima não quer ver seu companheiro na 
prisão, ela só quer que as agressões acabem e que sejam restaurados os laços afetivos de sua família. 
Por conta disso, surgiram movimentações no sentido de fazer uso da justiça restaurativa em casos como 
esse, para que o ofensor entenda que causou danos e este precisa ser reparado com ajuda de facilitadores 
que vão direcionar tanto a vítima quanto o ofensor. Desta forma, o conselho nacional de justiça apoia 
e incentiva os juizados a utilizarem a justiça restaurativa. oBJETIVoS. Analisar a aplicabilidade e os 
efeitos positivos da justiça restaurativa no âmbito de violência doméstica no Brasil, com a finalidade de 
favorecer a colaboração e reintegração do ofensor, em vez de coação e isolamento. MÉToDoS. Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica e documental, de caráter exploratório, tendo em vista a necessidade de coleta 
de informações a fim de analisar os efeitos da justiça tradicional na resolução de conflitos domésticos 
e familiares. Esse trabalho investigativo estrutura-se na pesquisa atual sobre os meios alternativos de 
resolução de conflitos na esfera penal, associando as possíveis transformações no que se refere ao modelo 
convencional de punição do estado, que por sua vez só se preocupa com a norma infligida e qual pena 
pode ser aplicada ao caso concreto, fazendo surgir à justiça restaurativa como um meio de recomposição 
do tecido social rompido pelo conflito. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Há onze anos foi criada a Lei 
Maria da Penha e ao longo deste período o CNJ promoveu onze jornadas em prol do aprimoramento 
desta lei. O último encontro fez surgir o enfoque da justiça restaurativa na aplicação da Lei Maria da 
Penha como mais uma das estratégias do poder judiciário para potencializar a sua efetividade e ir além 
do sistema punitivo já existente, para que seja restabelecida a paz no âmbito familiar e social, pois é 
preciso que haja uma visão da sociedade como um todo que a infração cometida pelo ofensor, antes de 
ser um desrespeito contra as normas do estado, é antes de qualquer coisa uma violação contra a pessoa 
e/ou a sociedade, causando prejuízos maiores do que as regras quebradas. Portanto, não basta apenas 
aplicar uma pena ao ofensor e sim dar uma maior atenção á lesão na relação entre as partes e não apenas 
ao dano sofrido, reestabelecendo á dignidade de todos os envolvidos.

1 Discente. Faculdade Santo Agostinho - FASAVIC. jislainedutra@gmail.com.
2 Discente. Faculdade Santo Agostinho - FASAVIC. andressasoalves@hotmail.com.
3 Discente. Faculdade Santo Agostinho - FASAVIC. camilablima@outlook.com.br
4 Doutor em Direito público. Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista. lucianoo@fasa.edu.br.
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APLICABILIDADE Do FEMINICÍDIo SoBRE A PESSoA TRANSEXUAL

SANTOS, Camila de Matos1

SILVA, Aissa Maiara Santos e2

AZEVEDO, Alessandra Novais3

RIBEIRO, Márcio Costa Brito4

INTRoDUÇÃo É garantindo no texto constitucional, art. 5º, inciso I, como um direito fundamental 
que, “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (…)”, porém, a mulher na sociedade 
tem um histórico de aviltamento e submissão. Com o passar do tempo, as mulheres lutaram e 
com muito óbice conseguiram seus direitos. Além da Lei Maria da Penha, promulgada em 2006 
que busca coibir a violência sofrida por mulheres no âmbito familiar e doméstico, foi inserido no 
Código Penal o inciso VI do art. 121, criando o feminicídio, que é o homicídio qualificado motivado 
pela condição de sexo feminino. Apesar do avanço legislativo sobre a proteção da mulher na 
sociedade, ainda é perceptível o alto índice de casos de violência contra mulher. Dentro de tal índice, 
podemos encontrar o questionamento, tanto doutrinário quanto social, acerca da possibilidade de 
as pessoas transexuais poderem figurar como vítima ou não. DISCUSSÃo/RESULTADo Para 
a corrente conservadora, o transexual não é mulher devido a literalidade da lei. Já para a corrente 
mais moderna o transexual pode ser considerado como mulher desde que mude sua característica 
sexual por meio da cirurgia irreversível. Rogério Greco se posiciona explicando que “se existe 
alguma dúvida sobre a possibilidade de o legislador transformar um homem em uma mulher, isso 
não acontece quando estamos diante de uma decisão transitada em julgado. Se o Poder Judiciário, 
depois de cumprido o devido processo legal, determinar a modificação da condição sexual de 
alguém, tal fato deverá repercutir em todos os âmbitos de sua vida, inclusive penal”5. A norma 
visa a proteção, presente e futura, da violência doméstica sofrida pela mulher. Levando em conta 
que a pessoa transexual ao obter o direito de ser identificado no âmbito civil como mulher, poderá 
incidir na lei penal como polo passivo do delito de feminicídio. É relevante ressaltar, que tanto o 
Legislativo quanto o Judiciário devem operar o Direito em observância à adequação social, pois 
a modernidade necessita de soluções compatíveis a sua realidade, correlacionado aos direitos 
humanos e fundamentais. oBJETIVoS Tem objetivo geral de analisar a aplicabilidade do crime 
de feminicídio aos transexuais. Já o objetivo específico é analisado pela legalidade no feminicídio 
contra mulheres transexuais MÉToDo Trabalho realizado por meio de utilização bibliográfica, 
sendo a doutrinaria, a Constituição Federal de 1988, o Código Penal, em consequência das pesquisas 
já mencionadas, foi realizado um levantamento das principais informações sobre do tema para que 
os resultados fossem melhores desenvolvidos. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. É possível concluir 
que, independentemente da condição genética o transexual que socialmente se considera do gênero 
feminino, poderá ser incluído como vítima do crime de feminicídio. Haja vista, que o legislador 
criou a qualificadora para combater a criminalização em razão do gênero feminino, ou seja, não há 
motivos para limitar às mulheres transexuais.

1 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR. camila_mattos2@live.com.
2 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR. aissamaiara@hotmail.com.
3 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR. alessandranovaisazevedo@outlook.com.
4 ORIENTADOR. Especialista em Ciências Penais, Professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. profmarcio.jus@gmail.

com.
5 Curso de direito penal, vol. III, p.530.
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TRATADoS INTERNACIoNAIS CoMo PAUTA PARA 
A EFETIVIDADE DA JUSTIÇA BRASILEIRA 

AMARAL, Izabella Santos1

LOPES, Evellin Viana2

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza3

O presente trabalho discorre a respeito da internalização de tratados internacionais ao ordenamento 
jurídico brasileiro, cujo objetivo é realizar uma análise crítica reflexiva das influências do TPI sobre 
a ordem jurídica pátria. Um dos maiores desafios do sistema jurídico brasileiro atualmente é a 
aproximação entre o Brasil real e o Brasil normativo.  A realidade paradoxal entre a norma jurídica 
e o cenário vigente faz alusão à negligência da prática dos Direitos Humanos quanto direito basilar 
do ser humano. Diante disso, são evidentes os debates constitucionais a respeito da instituição da 
Jurisdição Permanente Universal como pacificador de conflitos internos, como a polêmica em torno 
da incorporação e da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no direito brasileiro 
é existente. A pesquisa, a princípio em fase inicial, tem por finalidade o estudo aprofundado sobre o 
TPI, bem como acerca dos seus princípios e garantias à luz da Constituição Federal de 1988. Entre 
as principais contribuições do estudo realizado, é possível afirmar que o nascimento da Jurisdição 
Permanente Universal visa, desde tratados internacionais, proporcionar estabilidade à humanidade 
que anseia pela garantia jurídica em âmbito supranacional como axioma da efetividade da justiça. 

1 Aluna da graduação do curso de Direito da Faculdade Independente do Nordeste. evellin-viana@hotmail.com
2 Aluna da graduação do curso de Direito da Faculdade Independente do Nordeste. izabellaisa95@gmail.com
3 Orientador: Professor Doutor do curso de Direitos da Faculdade Independente do Nordeste. luciano.tourinho.jus@gmail.com
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EFEIToS TERAPÊUTICoS DA PoESIA No 
TRATAMENTo DE USUÁRIoS DE DRoGAS 

REIS, Alexia Nialy Pereira dos1

AMÓRAS, Eduardo M.2

INTRoDUÇÃo. O tratamento de usuários de drogas é geralmente baseado somente na abstinência, 
mas esta consiste em um estado que pode ser extinto em segundos. Em contrapartida, a poesia, 
quando utilizada corretamente e mediada pelos profissionais adequados, pode proporcionar uma 
reflexão interna nos usuários, provocando o ato de repensar a relação destes com o objeto de seu vício 
e trabalhar psicologicamente sobre a causa motivadora ao regresso, de modo a evitá-lo. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é toda substância não produzida 
pelo organismo que tem a possibilidade de agir em um ou mais sistemas, criando alterações, tanto 
psíquicas como físicas. No ordenamento jurídico brasileiro, encontram-se elencadas na Lei de Drogas 
(Lei nº 11.343/2006), os tipos de internações psiquiátricas, que visam como resultado a abstinência, 
ou seja, a interrupção do consumo da substância que causa dependência. O proibicionismo ainda é 
o modelo hegemônico para lidar com as drogas, no entanto, as chances de regresso após a liberação 
da internação são grandes, pois a causa de inserção precípua deste ainda existirá. Enquanto que 
a poesia terapêutica implica não só na diminuição do consumo, como também nas determinantes 
psicossociais e a participação ativa do usuário na reflexão sobre suas experiências e transformação 
de seu estilo de vida, possibilitando a ocorrência de mudanças subjetivas positivas ao longo do tempo 
e tratamento, que advém da voluntariedade e não de uma imposição ou proibição, seja por lei ou 
por terceiros. oBJETIVoS. Comprovar o efeito terapêutico da poesia no tratamento de usuários 
de drogas, a fim de colaborar para uma recuperação mais efetiva do dependente, sem que ocorra a 
violação do princípio da dignidade da pessoa humana. MÉToDoS.A pesquisa será realizada pelo 
método indutivo, em decorrência da generalização da verdade pelos resultados de casos particulares 
tratados. Classificando-se a investigação como exploratória, por partir da busca e análise crítica de 
um assunto cujo conhecimento ainda é pouco desenvolvido. O procedimento utilizado será a pesquisa 
bibliográfica e documental, com o emprego de uma abordagem qualitativa em relação aos possíveis 
resultados obtidos através da poesia terapêutica como peça-chave no tratamento de dependentes 
químicos.  CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Esta pesquisa se propõe em correlacionar a arte com 
o Direito, utilizando a poesia e seus efeitos terapêuticos como um meio alternativo ao tratamento 
de usuários de drogas, não restringindo o dependente somente às internações previstas em lei, que 
tantas vezes ferem o princípio da dignidade humana insculpido na Constituição. A pesquisa se 
encontra em fase inicial, prospectando mais informações acerca da temática e analisando de forma 
crítica as oficinas terapêuticas realizadas e seus resultados, tendo em vista ser esse um expediente 
terapêutico novo e ainda pouco utilizado no país.

1Autora. Discente do 4º período da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Membro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do 
Estado da Bahia – LACCEB. alexianialy2012@gmail.com;

2 Orientador. Advogado em Vitória da Conquista - BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências 
Criminais. Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB - Subseção de 
Vitória da Conquista - BA. Orientador da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado da Bahia – LACCEB. eduardoamoras.
academico@gmail.com.
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oS IMIGRANTES No BRASIL: SUA VULNERABILIDADE
EM FACE Do PRINCÍPIo DA ISoNoMIA

BONFIM, Sara Miranda1

LEONI, Marina2

 CAMPOS, Poliana3

TOURINHO, Luciano de Oliveira4

INTRoDUÇÃo. A recém-chegada de imigrantes venezuelanos no Brasil faz-se refletir acerca dos 
direitos desses indivíduos no país, já que ao chegarem ficam em estado de vulnerabilidade social, 
vivendo em condições precárias e suscetíveis à exploração. Um recente ataque orquestrado por 
cidadãos da cidade de Pocaraima, localizada no norte do estado de Roraima contra os refugiados 
venezuelanos, expulsando-lhes do Brasil por meio de violência e manifestação de ódio, fere o 
Princípio da Igualdade bem como ao Direito Internacional dos Refugiados no que se refere ao 
princípio do non refoulement. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A pesquisa tem o fito de compreender 
as causas e consequências da concentração desses indivíduos em uma única cidade/região, causando 
uma superlotação nos sistemas sociais, econômicos e de saúde dando margem assim para a violação 
dos direitos tanto dos venezuelanos como dos brasileiros.  oBJETIVoS. Analisar a crise migratória, 
suas causas com a finalidade de apresentar obstáculos para a inclusão social, que a população 
venezuelana encontra após a imigração bem como propor políticas públicas para a melhor receber 
essa população garantindo o princípio da dignidade da pessoa humana.  METoDoLoGIA. 
Estudo de caso e revisão bibliográfica acerca do tema, subsumindo o presente caso aos princípios 
supracitados (isonomia e non refoulement). CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Foi possível perceber 
ao longo da pesquisa que os imigrantes venezuelanos foram negligenciados pelo Estado, tendo seus 
direitos cerceados, há uma necessidade de efetivação da legislação migratória brasileira no sentido 
de fazer cumprir a Constituição resguardando os direitos dessa população. Estabelecer um diálogo 
bilateral entre as autoridades governamentais do Brasil e da Venezuela e com a sociedade civil a 
fim de que a população venezuelana tenha oportunidade de emprego, moradia e, por conseguinte, 
melhores condições de vida.

1 Estudante. Faculdade Independente do Nordeste-FAINOR. saramirandacontato@hotmail.com.
2 Estudante. Faculdade Independente do Nordeste- FAINOR. marinaleoni030@gmail.com
3 Estudante. Faculdade Independente do Nordeste- FAINOR. poliana.campos@hotmail.com
4 Pós-doutorando em Direitos Sociais pela Universidad de Salamanca. Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo 

- Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Pesquisador Líder do Grupo de Pesquisa Culpabilidade, Vulnerabilidade 
e Seletividade Penal. lucianoo@fasa.edu.br
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SEGURANÇA JURÍDICA E SoCIAL CoMMERCE

OLIVEIRA, Denis Márcio Jesus1

URNAUER, Suellem Aparecida2

SANTOS, Suzana Wong dos3

INTRoDUÇÃo. O avanço dos meios de comunicação, em especial a partir do surgimento da 
Internet, gerou a necessidade de um maior acompanhamento por parte da sociedade e do direito. Há, 
atualmente, um descompasso temporal em relação ao direito e às novas tecnologias da informação, 
mormente desde o surgimento de uma cibercultura de consumo (MENNA BARRETO, 2011), 
forjada a partir da contratação eletrônica em redes sociais na internet.  A presente pesquisa tem 
por escopo realizar uma análise jus-sociológica da formação de uma Cibercultura de Consumo 
que se observa nas redes sociais virtuais, com ênfase na problematização do dogma da segurança 
jurídica, buscando, nesse sentido, desvelar quais as consequências sociais e jurídicas da utilização 
do dogma da segurança jurídica na era de uma Cibercultura de Consumo. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. Com o incremento das Tecnologias da Informação e Comunicação, conhecidas 
como TIC’s, novas realidades virtuais complexas foram criadas, tais quais as interfaces das redes 
sociais e do comércio eletrônico, conhecida como comércio social eletrônico (social commerce), 
interfaces estas, que devido a ausência de previsão legislativa, vem lançando complexos desafios à 
defesa do consumidor e relativizando o consagrado dogma da segurança jurídica. oBJETIVoS. O 
objetivo geral do presente trabalho consistiu em realizar uma observação jus-sociológica da recente 
formação de uma cibercultura do dogma da segurança jurídica consumo nas redes sociais virtuais 
à luz do dogma da segurança jurídica. Quanto aos objetivos específicos buscou-se primeiramente 
realizar uma análise crítica do dogma da segurança jurídica à luz dos caracteres da atual sociedade 
complexa e em seguida delinear os caracteres que forjam a cibercultura de consumo e seus possíveis 
reflexos no ideal dogmático da segurança jurídica. MÉToDoS. O instrumento de investigação da 
presente pesquisa foi prioritariamente a pesquisa bibliográfica, sendo, desse modo, uma pesquisa 
marcadamente teórica. No que diz respeito ao método utilizado, a presente pesquisa serviu-se do 
método crítico-dialético. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Entre outras conclusões, detectou-se que 
o dogma da segurança jurídica não se sustenta em uma sociedade complexa, por tratar-se de um 
mito refinado que se liga aos processos de produção heterônoma da ordem simbólica da sociedade, 
onde o Direito é responsável pela manutenção de um estado de certeza que não pode dar margem 
a dúvidas ou questionamentos.

1 Mestrabdo e Direito pwl UniFG. Adv_denis@yahoo.com.br 
2 Mestranda em Direito pela UniFG, suurnauer@gmail.com
3 Mestranda em Direito pela UniFG.. suzana.wong@hotmail.com
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IMPENHoRABILIDADE DoS BENS DE FAMÍLIA E o 
PRINCÍPIo DA DIGNIDADE DA PESSoA HUMANA

BARRETO, Francine Granja1

TEIXEIRA, Byron de Castro Muniz2

INTRoDUÇÃo. A residência é um bem de família não restrito apenas à estrutura de alvenaria 
sob a qual dormem os familiares. É instrumento afetivo de relações sociais, cujas lembranças 
e memórias são inestimáveis. Por isso, deve ser resguardado, bem como todos os objetos que o 
guarnecem, como garantia do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Diante disso, 
é coerente que o responsável pelo lar, graças a um mau negócio, sinta-se ameaçado da privação do 
seu lar, bem como dos acessórios que o compõe? DISCUSSÃo/RESULTADoS. A Carta Magna 
de 1988 propõe, no artigo 6º, que a moradia é um direito social a ser protegido. Nesse sentido, 
Cristiano Chaves (2015) preceitua um conceito “família-instrumento do desenvolvimento da pessoa 
humana” e, da mesma forma que Stolze (2016), traça alargamento do objeto de proteção, atingindo 
itens necessários à manutenção do lar e à vida digna. Diante disso, a análise feita com o bem de 
família legal, que protege imóvel do casal ou entidade familiar, previsto na lei 8.009/93, levou ao 
questionamento sobre a privação do instituto perante credor de boa-fé. Com isso, o supracitado artigo 
6º levanta a discussão sobre a (in)constitucionalidade da lei 8.009/93, diante da exceção feita ao 
princípio da responsabilidade patrimonial, que corrobora para a garantia do credor. oBJETIVoS. 
A pesquisa tem a finalidade de analisar de forma mais profunda a impenhorabilidade do bem de 
família, e as discussões a serem enfrentadas a respeito da (in)constitucionalidade do artigo 3º da lei 
8.009/93, ao ferir direito constitucional de moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana, 
quando se trata de sanar enfrentamentos entre conflitantes (credores e devedores) em uma relação 
obrigacional oposta. MÉToDoS. O método escolhido foi o qualitativo, pelo aprofundamento da 
compreensão da dinâmica das relações sociais, cujo objetivo é produzir informações aprofundadas 
e ilustrativas; quanto aos objetos, a pesquisa foi exploratória, com o intuito de familiarizar mais o 
leitor e o problema; e quanto aos procedimentos, bibliográfica, para recolhimento de informações 
prévias. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Com base na legislação analisada e nas doutrinas levadas 
em consideração, o conflito entre o artigo 6º da Constituição e os incisos do art. 3º da lei 8.009/93 
é notório e causa discussões acaloradas perante a Jurisprudência. Com isso, a pesquisa, ainda em 
prosseguimento, preocupa-se primordialmente com o respeito aos preceitos constitucionais e sociais, 
para depois, analisar as particularidades da legislação infraconstitucional. A perspectiva é que, 
com maiores reflexões da jurisprudência, alcançaremos uma solução consensual benéfica a ambos.

1 Discente do 6º Semestre do Curso de Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. francinegbarreto1@gmail.com. 
2 Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2012), Especialização em Direito 

Civil e Processual Civil pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (2001), Especialização em Planejamento Educacional pela 
Universidade Salgado de Oliveira (1997) e graduação em Direito pela Universidade Católica do Salvador (1980). Atualmente é 
professor auxiliar da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, desde 2002, mediante concurso público de provas e títulos. 
UESB. byronteixeira@uol.com.br.
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A TUTELA DA VIDA INTRAUTERINA CoMo INSTRUMENTo 
DE REAFIRMAÇÃo E GARANTIA DE DIREIToS

ALVES, Mathias Seixas Ladeia Campos1

RIBEIRO, Pablo Rodrigues Duque2

TOURINHO, Dr. Luciano de Oliveira Souza3

INTRoDUÇÃo. Nascituro é o ser já concebido prestes a nascer, mas que ainda está no ventre 
materno. Esse, não possui responsabilidade jurídica, logo sendo, os ascendentes e o Estado 
responsáveis por garantir todo e qualquer amparo necessário. Acreditando no progresso em relação 
aos conflitos referentes à guarda legal, torna-se necessária a guarda paterna durante a gestação, 
levando em consideração o direto do homem de ser pai, além do exercício de sua obrigação de 
garantir à prole, que mesmo em ventre materno, possua condições dignas para desenvolvimento e de 
uma vida saudável. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O ordenamento jurídico brasileiro encontra-se à 
margem acerca de temas referente ao nascituro. Essa mínima abordagem nos dispositivos legais deve 
ser revista, de modo a amparar todas as ânsias. Tomando-se como premissa maior o fato de que o 
nascituro ser uma criança, além de um cidadão, em formação, seus direitos devem ser resguardados 
e reafirmados, para não serem colocados mais em questão, principalmente, direitos fundamentais. 
Compreende-se a importância do progresso relativo a guarda paterna intrauterina como instrumento 
do Estado para normatização e concessão dos direitos Ao homem, o seu direito de ser pai, e, ao 
nascituro, o seu primordial direito à vida. oBJETIVoS. Os objetivos desta pesquisa circundam 
a análise dos direitos personalíssimos do nascituro, bem como à idealização da guarda afetiva do 
nascituro. Ademais, objetiva, ainda, evidenciar a guarda legal, intrauterina, paterna, visando a 
consolidação do fundamental direito à vida. Somente com a análise dos objetivos pode-se atingir 
a máxima investigatória da pesquisa, a guarda paterna intrauterina do nascituro. MÉToDoS. 
Utilizou-se do método qualitativo, perpassando por um viés exploratório, onde, somente através de 
leituras detalhadas e aprofundas pode-se tornar capaz de compreender de forma adequada acerca do 
tema sob apreço. Desse modo, a utilização de doutrinas firmadas sobre o tema, Códigos postos pelo 
Sistema Legislativo Brasileiro no âmbito do Direito Civil, Direito Constitucional no que diz respeito 
aos Direitos humanos, além de outros inúmeros dispositivos legais, far-se-á necessária para a fiel e 
justa compreensão do assunto, na abrangência da sua complexidade. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. 
Infere-se a necessidade de legislar sobre a normatização de condutas contrárias ao desenvolvimento 
e vida, bem como, a guarda intrauterina ao considerar os direitos do homem e do nascituro. O 
Estado, sobre o efeito do seu dever de garantir condições dignas a todos seus cidadãos, deve criar, 
manter e regulamentar as normas relativas à segurança e os demais direitos personalíssimos. Essa 
nova categoria permitirá maior controle e auxilio na garantia de uma vida digna e justa para os que 
regerão o futuro.

1 Acadêmico de Direito. Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista. mathiassl@yahoo.com.br.
2 Acadêmico de Direito. Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista. pabloduque.jus@gmail.com.br.
3 Pós-doutorando em Direitos Sociais pela Universidad de Salamanca. Docente das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista. lucianoo@fasa.edu.br.
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DA INVISIBILIDADE À INCLUSÃo SoCIAL: A NECESSIDADE 
DE PoLÍTICAS ARQUITETÔNICAS DE ACESSIBILIDADE 

ÀS PESSoAS CoM DEFICIÊNCIA

DIONIZIO, Ruama Rosa1

DIONIZIO,Rainny Rosa2

FERRO, Lucas Brandão3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza5

INTRoDUÇÃo. O histórico do cotidiano dos indivíduos portadores de necessidades especiais 
no Brasil ainda é uma questão pouco discutida, em virtude da ausência de interesse destinado 
à abordagem dessa temática. Percebe-se uma situação de invisibilidade social de pessoas com 
deficiência, o que pode ser verificado nos espaços públicos e privados que são, em sua maioria, 
projetados para cidadãos sem qualquer tipo de exigência específica. Não há, portanto, uma significativa 
preocupação inclusiva, o que amplia as desigualdades sociais e de oportunidades. Nesse sentido, 
cumpre ressaltar a necessidade de desenvolvimento de políticas adequadas à regulamentação acerca 
da adaptabilidade dos espaços, bem como à efetivação de dispositivos legais destinados a esse fim.  
DISCUSSÃo/RESULTADoS. A análise dos múltiplos contextos sociais conduz, inevitavelmente, 
à constatação das desigualdades diversas, dentre as quais está incluída a ausência de democratização 
de acesso aos espaços físicos, públicos e privados. Nesse contexto, insere-se a discussão acerca da 
consideração da indispensabilidade de criação de projetos arquitetônicos direcionados à efetivação 
da inclusão de pessoas com algum tipo de necessidade específica. Ricardo Tadeu da Fonseca (2006, 
p. 269-270) explica que “a denominação utilizada para se referir às pessoas com alguma limitação 
física, mental ou sensorial assume várias formas ao longo dos anos. Utilizavam-se expressões 
como ‘inválidos’, ‘incapazes’, ‘excepcionais’ e ‘pessoas deficientes’, até que a Constituição de 1988, 
por influência do ‘Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência’, incorporou a expressão 
‘pessoa portadora de deficiência’, que se aplica na legislação ordinária. Adota-se, hoje, também, a 
expressão ‘pessoas com necessidades especiais’ ou ‘pessoa especial’. Todas elas demonstram uma 
transformação de tratamento que vai da invalidez à tentativa de nominar a característica peculiar 
da pessoa, sem estigmatizá-la.” Ocorre, no entanto, que há uma situação de dissociação entre essa 
dita evolução conceitual e a realidade observada na maioria das cidades brasileiras. Poucos são 
os espaços projetados com vistas a atender às particularidades dos sujeitos integrantes de grupos 
sociais que os ocupam e, em várias situações, observa-se um desrespeito quando da existência de 
reservas destinadas a esse fim. oBJETIVoS. Analisar, de forma observacional, espaços públicos e 
privados, ocupados e transitados por pessoas diversas, a fim de verificar obstáculos de acessibilidade 
por sujeitos portadores de necessidades especiais. Em seguida, uma vez constatadas as dificuldades, 
propor políticas efetivas de inclusão de pessoas deficientes, no que se refere à elaboração de projetos 
arquitetônicos para esse fim.  MÉToDoS. A presente pesquisa possui natureza observacional, a 
partir da verificação dos vários contextos sociais. Será realizada, ainda, uma coleta de informações 
bibliográficas, para subsidiar um estudo acerca da evolução legislativa específica. A análise dos dados 
será realizada de forma indutiva, a partir de uma abordagem crítico-reflexiva. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. Os espaços públicos e privados devem ser democratizados, no que se refere à acessibilidade, 
para que indivíduos portadores de necessidades específicas possam ter seus direitos efetivados de 
forma igualitária. Para tanto, devem ser desenvolvidas políticas arquitetônicas aptas a essa finalidade.

1 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. ruama.rosa@gmail.com
2 Graduanda em Direito. Faculdade Independente do Nordeste. ra_inny@hotmail.com 
3 Graduando em Direito. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. lucasbrandaof@gmail.com.
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A PRoDUÇÃo LEGISLATIVA SEXISTA CoMo REFLEXo DA 
VIoLÊNCIA DE GÊNERo No DISCURSo CoLETIVo: UMA ANÁLISE 

Do PRoJETo DE LEI 6055/2013 SoB o MANTo Do PRINCÍPIo DA 
VEDAÇÃo Ao RETRoCESSo SoCIAL

PEREIRA, Eduardo da Silva1

SANTOS, Jamile Targino2

DIAS, Raiane França3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza4

INTRoDUÇÃo. A sociedade brasileira se revela extremamente machista e sexista. Sabemos que a 
cultura do estupro está impregnada em nosso meio social, de maneira tão intensa que no Brasil pós-
abolição, o crime de estupro já foi legal, sob o pretexto de “branqueamento da população”. Isso era 
somente permitido quando os abusadores eram homens brancos e as vítimas eram mulheres negras. 
Apesar dessa regra jurídica de legalizar tal ato ser um tanto quanto antiga, no ano de 2013 a “bancada 
evangélica” do Congresso Nacional elaborou um projeto lei destinado a extinguir o atendimento médico 
obrigatório para pessoas vítimas de violência sexual.  DISCUSSÃo/RESULTADoS. Durante o 
mandato da ex-presidenta Dilma, um dos objetivos estabelecidos foi a diminuição do problema político 
social relativo à violência contra a mulher e a desigualdade que existe entre os gêneros masculino e 
feminino. Para tanto, foram criados e fortalecidos projetos com intuito de empoderamento feminino 
e garantia de que os direitos delas não sejam desrespeitados. No âmbito da violência sexual, o 
projeto que resultou na Lei 12845 de 2013 tornou obrigatório o “atendimento emergencial, integral e 
multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de 
violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social”. No mesmo ano, a 
bancada evangélica criou um projeto de lei que buscava revogar a lei já promulgada. oBJETIVoS. A 
presente pesquisa objetiva analisar a real justificativa para a elaboração desse projeto, com fundamento 
no princípio da vedação ao retrocesso social, orientado pela máxima de inaceitabilidade de redução 
de direitos estatuídos, como forma de promover uma verificação dos efeitos de discurso na produção 
legislativa relativa ao gênero feminino. MÉToDoS. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 
documental, a partir da análise qualitativa do mencionado projeto de lei, bem como de construções 
teóricas acerca do tema. Será realizada uma pesquisa de caráter exploratório, utilizando-se o método 
indutivo.  CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O projeto de Lei 6055/2013 não foi aprovado pelo nosso 
parlamento, tendo sido arquivado. No entanto, alguns parlamentares tentaram seu desarquivamento, 
no sentido de revogar a supracitada lei. Desse modo, torna-se imperioso analisar o contexto discursivo 
que fundamenta a elaboração de projetos de lei dessa natureza, no sentido de identificar os efeitos da 
subjugação de gênero na produção legislativa pátria.

1 Estudante do quarto período do curso de Direito pela faculdade Santo Agostinho. E-mail: eduardosp1234@gmail.com
2 Estudante do quarto período do curso de Direito pela faculdade Santo Agostinho. E-mail: jamileba2@hotmail.com.
3 Estudante do quarto período do curso de Direito pela faculdade Santo Agostinho. E-mail: raicsales@hotmail.com.
4 Doutor, Mestre e Docente. Faculdade Santo Agostinho-FASAVIC.lucianoo@fasa.edu.br.
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DUPLo CASTIGo: A PRÁTICA DA ToRTURA E o 
SENTIMENTo DE APATIA DA SoCIEDADE

OLIVEIRA, Aracele Lima Lacerda de1

SOUZA, Ana Maria2

INTRoDUÇÃo. É possível constatar a prática da tortura, ainda que vedada pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, em ações perpetradas por policias, - quando da suposta realização de atividade 
em combate à criminalidade - ou ainda pela própria comunidade contra aquele que já está sob a 
guarda do Estado, na medida em que esta nutre desejo de vê aquele que praticou conduta delituosa 
punido a qualquer custo, incentivando, para isso, inclusive, a criação de leis mais graves. Disso 
decorre a sensação funesta de que quanto maior a pena aplicada ao delinquente, satisfeita restará 
a aplicação da justiça àquele caso, de modo a fulminar qualquer postulado da proporcionalidade 
e moderação da aplicação do direito penal, conforme requerido desde os ensinamentos de Cesare 
Beccaria. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O retorno da barbárie cometida no processo de punição 
veio à tona pelo sentimento de apatia que cresce na população. Ao observar as atrocidades cometidas 
pelas autoridades, o abuso de poder associado à violência é encarado como um dos exercícios de 
seus direitos, o que reduz ou até mesmo elimina direitos fundamentais do detento. Essa prática 
fere direitos protegidos pelo ordenamento jurídico nacional e zelados pelo Direito Internacional, 
acordados por meio de tratados. O combate à tortura encontra obstáculos frente a frieza da população 
que perde a capacidade de ter empatia e dissemina um discurso de ódio, justificando tais práticas 
com um vil e egoísta sentimento de merecimento. oBJETIVoS. Analisar quais as possíveis causas 
do crescente aumento de atos violentos àqueles que já estão sob a tutela do Estado, e até mesmo 
já iniciaram ou cumpriram sua pena e para isso evidenciar as formas de evitar o duplo castigo e 
garantir a dignidade da pessoa humana. Buscar conscientizar a população da necessidade de efetivar 
os direitos individuais a fim de atingir o bem coletivo.  MÉToDoS. Esta pesquisa trata-se de um 
estudo direcionado por análises bibliográficas, documentais e outras produções de caráter técnico-
científico. A explanação do tema será realizada de forma crítica, com levantamento de hipóteses 
possíveis de comprovação. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Diante da dificuldade de uma efetiva 
erradicação da tortura no Brasil e a relevância da efetivação do direito da dignidade da pessoa 
humana em todas as esferas da sociedade, urge à atividade fiscalizatória dos órgãos de persecução 
criminal a busca pelo combate efetivo a tais práticas, principalmente por meio de medidas que 
assegurem ao condenado a proteção de seu direito a ter um devido processo penal e sobretudo que 
ele seja garantidor de sua integridade física e moral.

1 Discente do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho. E-mail: aracele2801@gmail.com
2 Mestre em Direito Público (UFBA). Faculdade Santo Agostinho. E-mail: ninhadir@gmail.com
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o ESTADo, A SoCIEDADE CoNTEMPoRÂNEA E o INDIVÍDUo 
PEDÓFILo: DoENTE oU CRIMINoSo?

OLIVEIRA, Amanda Alves Rocha de1

PÚBLIO, Carlos Alberto Maciel2

INTRoDUÇÃo. O presente trabalho de pesquisa fará um estudo acerca do indivíduo acometido 
com o transtorno da pedofilia como forma de conhecer os mitos sociais a seu respeito e como é 
assentado na posição que tal parafilia o coloca, possibilitando, dessa forma, que se possa reconhecer 
de fato a personalidade pedofílica, distinguindo o doente do criminoso. Para tanto, será desenvolvido 
pesquisa de material produzido acerca das características do abusador sexual infantil e do pedófilo 
diferenciando-os e analisando as perspectivas jurídica e psicológica. Será abordado, ainda, a 
forma como o Estado lida para com os indivíduos acometidos do referido distúrbio mental, numa 
perspectiva de direitos humanos, inclusive, como outros países enfrentam o problema, por meio 
da implantação de políticas públicas, de acompanhamento do criminoso e do sujeito pedófilo. 
oBJETIVoS. Conhecer, como objetivo geral, como o Estado brasileiro trata o indivíduo pedófilo. 
Além de objetivos específicos, tais como: identificar os principais prejuízos causados pelo preconceito 
da sociedade a respeito do pedófilo, salientar a igualdade como ser humano entre todos os seres, 
inclusive, o indivíduo acometido pela pedofilia, desvincular o crime estupro de vulnerável do 
transtorno psicológico pedofilia, conhecer como a medicina vê o pedófilo. MÉToDoS. Os métodos 
utilizados para elaboração do trabalho são de natureza bibliográfica exploratória e descritiva, como 
objetivo de caracterizar e descrever como o indivíduo pedófilo é retratado e enfrentado no seio 
social. Sendo que, a partir da revisão literária buscou-se entender o tema de acordo com pesquisas na 
área da psiquiatria, as quais buscam disseminar o verdadeiro perfil de um pedófilo, como forma de 
desconstruir preconceitos infundados; descritivo, porque visa trazer a real versão a respeito do tema, 
sanando dúvidas e destruindo mitos; qualitativo, uma vez que objetiva entender como a sociedade 
se sente a respeito do tema em questão. RESULTADoS/DISCUSSÃo. Para tratar da questão será 
necessária a mudança de postura do Estado frente ao indivíduo pedófilo, deixando de se posicionar 
como agente puramente punidor e passando a acompanhar o pedófilo como um doente carente de 
tratamentos, possibilitando a elaboração de políticas públicas de saúde. Entendendo que, diante de 
tal mudança do Estado, a sociedade passará a se posicionar de forma diferente, entendendo de fato 
o problema numa perspectiva de direitos humanos. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O trabalho em 
andamento, revelou que há um erro no enfrentamento do Estado em relação a determinada parcela 
de indivíduos da sociedade acometidos da pedofilia. Para a Organização Mundial da Saúde pedófilos 
são indivíduos com um distúrbio mental específico, há a necessidade de ser garantido a eles direito 
à saúde e acompanhamentos adequados de acordo suas necessidades. E não apenas vestir-se de 
agente punidor quando os ditos sujeitos chegarem a delinquir.

1 Bacharelanda em Direito na Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR, alvesro.amanda@gmail.com.
2 Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUC/SP. Doutor em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia - UESB. Professor da UESB e FAINOR. Coordenador do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da UESB, 
carlospublio108@hotmail.com. 



94

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

94

JUSTIÇA RESTAURATIVA NoS CASoS DE VIoLÊNCIA CoNJUGAL 

PINHEIRO, Antônio Vinícius Matos1

ÁMORAS, Eduardo M. 2

INTRoDUÇÃo: O artigo volta-se para a análise da violência conjugal e na possibilidade (ou não) de 
resoluções de conflitos daí oriundos pela justiça restaurativa. RESULTADo/DISCUSSÃo: Como 
problema tem-se: é possível solucionar conflitos entre os cônjuges derivados da violência doméstica 
por meio da justiça restaurativa? Parte-se de que a resposta a tal pergunta seria afirmativa, visto 
que se entende a justiça restaurativa como um conjunto de práticas de várias facetas, projetadas 
no âmbito do ordenamento jurídico penal com objetivo de solucionar conflitos, sob uma ótica de 
reconhecimento, por meio de procedimentos com participação ativa da vítima, do infrator e do 
âmbito social, ou seja, a comunidade, no sentido de viabilizar a reparação dos danos suportados pela 
vítima no espaço íntimo da relação conjugal. Ademais, além da reparação, busca-se a reintegração 
do indivíduo agressor, a partir do seu contato com as consequências decorrentes de sua conduta, 
tendo em vista a ascensão da pacificação e o reestabelecimento dos laços no seio conjugal. Isso 
porque, em muitas relações entre casais, a utilização das práticas restaurativas bastaria para que 
conflitos entre cônjuges fossem atenuados, não havendo a necessidade de todos serem levados ao 
sistema judiciário ortodoxo que se encontra em plena saturação e, muitas vezes, ineficiente, já que 
pune, mas não visa a restauração dos laços afetivos previamente violados. oBJETIVo: observar 
se a justiça restaurativa pode ser uma nova forma de resolução de conflitos maritais, visto que 
incentivaria o entendimento e diálogo, resplandecendo como uma alternativa menos traumática. 
MÉToDo: Utilizou-se da pesquisa aplicada com objetivo descritivo a partir do método dedutivo 
com abordagem quali-quantitativa em consonância com pesquisa bibliográfica e documental. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS: a pesquisa encontra-se em estágio de análise documental inicial, 
porém, já se constata com base na pesquisa bibliográfica já empreendida a possibilidade da 
utilização da Justiça Restaurativa como um meio viável para amenizar os problemas que envolvem 
conflitos no âmbito conjugal. Ou seja, conflitos entre casais podem ser solucionados, objetivando o 
restabelecimento dos laços. Todavia, com a ressalva necessária de que quando esta via não se mostrar 
eficaz, deve haver a alternativa para que a vítima tenha o direito salvaguardar seus direitos através 
das vias tradicionais. O ponto chave da adoção de práticas restaurativas, em primeira instância, é 
tentar solucionar de maneira menos penosa/punitiva possível. Todavia, quando tal tentativa não for 
possível, que o sistema jurídico esteja devidamente preparado para encarar e solucionar os desafios 
daí provenientes, trazendo as consequências e resultados esperados para os autores das agressões, 
para as vítimas e para toda sociedade.  

1 Autor. Discente do 6º período da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Membro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do 
Estado da Bahia – LACCEB. vinnyciuspinheiro@gmail.com ;

2 Orientador. Advogado em Vitória da Conquista - BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências 
Criminais. Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB - Subseção de 
Vitória da Conquista - BA. Orientador da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado da Bahia – LACCEB. eduardoamoras.
academico@gmail.com .
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A IMPoRTÂNCIA DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA 
REINSERÇÃo DAS PESSoAS EM SITUAÇÃo DE RUA

PESSOA, Andreza Silva1

BARRETO, Brenda Hellem Souza2

LIBARDI, Maria Luiza Domingues3

TOURINHO, Prof. Dr. Luciano4

INTRoDUÇÃo. As pessoas que se encontram em situação de rua veem cotidianamente seus direitos 
violentados/fragilizados, sendo vítimas da exclusão social, do preconceito, do desrespeito e, o pior 
deles, da invisibilidade social. oBJETIVo. A pesquisa tem como objetivo analisar três vertentes: 
como um conjunto de indivíduos com visão humanista, materializada na práxis das Entidades 
Filantrópicas, enquadram-se como ferramentas fundamentais para redefinirem o lugar social dos 
chamados “sem-teto”, fomentando a sua reinserção no meio e, sobretudo, no mercado de trabalho; 
o descaso governamental e o transtorno social gerado pela falta de empatia. Dados estatísticos 
publicados pelo Ipea no ano de 2015 projetou que o Brasil tem pouco mais de 100 mil pessoas vivendo 
nas ruas, o que representa um grave problema social que deve ser combatido. MÉToDoS. Assim, 
o presente estudo debruçou-se nos relatos verídicos das pessoas em situação de rua na cidade de 
Vitoria da Conquista e sua condição de vulnerabilidade, em uma investigação bibliográfica a partir 
de dados de artigos e jornais e na Constituição de 1988. RESULTADoS/DISCUSSÃo. A Casa 
da Misericórdia, localizada na cidade de Vitoria da Conquista, faz esse enfrentamento dentro da 
sociedade conquistense na busca de uma ressignificação da dignidade da pessoa humana ao dispor 
de uma residência especializada para acolher pessoas que vêm na oportunidade uma chance de 
mudança, além disso, oferecem assistência psicologia, jurídica, educacional e médica. É importante 
salientar que 100% dos moradores da entidade são homens e, no território nacional, a porcentagem 
de moradores de rua que são homens varia em torno de 80% e 85%. CoNCLUSÃo. Nesse sentido, 
a pesquisa busca mostrar, tendo como suporte o trabalho desenvolvido pela Casa da Misericórdia, a 
importância das entidades filantrópicas, bem como dos movimentos, dos projetos, das campanhas 
ou de um só individuo oferecendo conjunções de caráter emancipatório, dentro das cidades, frente à 
negação dos direitos fundamentais do cidadão, previstos na Carga Magna do País, e da banalização 
que ocorre de forma sutil pela sociedade.

1 Acadêmica de direito. UESB. Andypessoa97@gmail.com.
2 Acadêmica de direito. UESB. Brenda.kisse@hotmail.com.
3Acadêmica de direito. UESB. Marialibardi29@gmail.com.
4 Pós-doutorando em Direito Sociais pela Universidad de Salamanca. Docente das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista. lucianoo@fase.edu.br 
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ANÁLISE Do CASo MARIA DA PENHA E SUA RELAÇÃo CoM A 
CoNVENÇÃo INTERAMERICANA DE DIREIToS HUMANoS 

COUTO, Leandro Santos1

RADAELLI, Mônica Catarina2

VOLPINI, Lorena3

INTRoDUÇÃo. A partir do século XX, ocorreu a evolução e expansão dos direitos humanos 
na sociedade, tendo como base o princípio da dignidade humana e como influência a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos na criação da lei Maria da Penha. Nesse contexto, observa-se 
a importância da convenção interamericana de direitos humanos, bem como sua influência para 
a lei Maria da Penha. oBJETIVoS. A pesquisa em questão objetiva averiguar a influência da 
Convenção Interamericana na criação da lei Maria da Penha, a fim de demonstrar a sua construção 
histórica até a sua inclusão no ordenamento jurídico brasileiro. MÉToDoS. A pesquisa será baseada 
pelo método bibliográfico investigativo e exploratório, a partir da análise de obras bibliográficas, 
documentos e outras produções de caráter técnico-científico, gerando uma revisão bibliográfica 
qualitativa. DISCUSSÃo. Os tratados internacionais de direitos humanos são impulsionados por 
diversos fatores, em especial, as convenções internacionais, a partir da instabilidade de contextos de 
inefetividade de realização de direitos fundamentais e, ainda, econômicos e sociais. A Lei 11.340/06 
ficou conhecida como lei Maria da Penha, em homenagem ao nome de uma farmacêutica, vítima de 
violência doméstica durante vinte e três anos de casamento, que enfrentou uma longa luta judicial, 
para ver seu agressor condenado. Ao denunciar o ex-marido por dupla tentativa de homicídio (em 
1983), Maria da Penha se deparou com uma situação enfrentada por muitas mulheres que sofrem 
violência doméstica: incapacidade da justiça de defender os direitos da vítima. Sem conseguir 
obter justiça perante aos órgãos nacionais, a farmacêutica acionou o Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 
Mulher (CLADEM). Em 1998, estes organismos enviaram seu caso para a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA). Em 2001, a CIDH 
responsabilizou o Estado Brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência 
doméstica contra as mulheres. O Brasil teve que reformular suas leis e políticas em relação à violência 
doméstica. Em cumprimento à decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso da 
“Maria da Penha”, foi adotada a Lei n. 11.340/2006, que criou mecanismos para coibir e prevenir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Esta decisão foi capaz 
de revelar a potencialidade da litigância internacional em fomentar transformações no ordenamento 
jurídico interno, permitindo o aprimoramento do regime doméstico de proteção de direitos.

1 Graduanda de Direito. Faculdade Santo Agositnho. E-mail: m_catarina@hotmail.com
2 Graduando de Direito. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: leandroscouto@hotmail.com
3 Doutora em Antropologia. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: lorena.volpini@fasa.edu.br
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MoRTE PRECoCE DE JoVENS DE 14 A 29 ANoS PoR ARMA DE 
FoGo EM VIToRIA DA CoNQUISTA NoS ANoS DE 2012 A 2018

    PEREIRA, Patrício1

  CASTRO, Rodrigo2

ALVES, Rosana3

TOURINHO, Dr. Luciano(Orientador)4

INTRoDUÇÃo Os índices sobre a violência evidenciam uma situação preocupante no País: a morte 
precoce de jovens, notadamente, vitimado por armas de fogo. Nesse sentido, torna-se necessário 
evidenciar, a partir de dados estatísticos, a morte de jovens por arma de fogo na cidade de Vitória 
da Conquista. A importância de se discutir esta problemática se dá, precipuamente, em razão da 
alarmante e evidente taxa de homicídios perpetrados com uso de armas de fogo, em sua grande 
maioria contra o jovem na faixa etária entre 14 e 29 anos de idade. DISCUSSÃo/RESULTADoS. 
Os homicídios por arma de fogo ocorrem em escala cada vez mais crescente com relação à juventude, 
de acordo com o Mapa da Violência, entre 2012 e 2018. O atlas aponta que a violência em Vitória 
da Conquista cresceu: o ranking é referente ao ano de 2016 e Vitória da Conquista apareceu na 16ª 
posição na lista, com 208 assassinatos (a Secretaria de Segurança Pública da Bahia registrou 209). 
Conquista já havia sido listada pela ONG no ano anterior, na 36ª posição, com 132 homicídios (pelos 
registros da SSP foram 146). O Mapa da Violência, produzido pela Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais (Flacso) retrata o quadro nacional de violência focalizando as mortes por arma de 
fogo no período de 2012 a 2014. Segundo o Atlas da Violência, que inclui os municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes (a ONG mexicana inclui apenas os municípios com mais de 300 
mil habitantes), Vitória da Conquista está entre aqueles com maior taxa de violência. Para chegar a 
esse ranking, o IPEA considerou os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde, e incluiu os números de MVCI (Mortes Violentas por Causa Indeterminada). 
Há uma grande diferença entre os dados do SIM e os números da Secretaria de Segurança Pública 
da Bahia. Pelo SIM, foram 171 homicídios em Vitória da Conquista em 2015. A SSP, no setor de 
estatísticas do portal oficial, informa 146. As mortes por causa indeterminada foram 23 no município 
naquele ano, segundo o IPEA. Considerando a soma das taxas de homicídios e de MVCI por 100 mil 
habitantes, Vitória da Conquista, segundo o atlas da Violência, é o 16º mais violento. oBJETIVoS 
Avaliar o alto índice de homicídios ocorridos em Vitoria da Conquista, relacionados à arma de fogo, 
com vistas à verificação de seus fatores determinantes e posterior propositura de políticas efetivas 
de prevenção. MÉToDoS A abordagem metodológica da pesquisa consiste em apresentar dados 
extraídos do Atlas da violência e fazer uma análise das razões das crescentes mortes de jovens por 
arma de fogo em Vitória da Conquista. Trata-se de uma pesquisa exploratória e fenomenológica, 
com análise indutiva das informações levantadas. 

1 
2 
3 
4 
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS A presente pesquisa foi iniciada em julho de 2018, e encontra-se no 
início dos estudos com o objetivo de continuidade. Dado aos índices que evidenciam uma situação 
preocupante no país morte precoce de jovens - o objetivo deste trabalho é demonstrar a partir de 
dados estatísticos sobre a morte de jovens por arma de fogo na cidade de Vitória da Conquista. A 
importância de se discutir esta problemática se dá, precipuamente, em razão da alarmante e evidente 
taxa de homicídios perpetrados com uso de armas de fogo, em sua grande maioria contra o jovem 
na faixa etária entre 14 e 29 anos de idade.
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CoNTRoLE DE CoNVENCIoNALIDADE 
PELo DELEGADo DE PoLÍCIA 

SANTOS, Rafael Matos1

AMÓRAS, Eduardo M.2

INTRoDUÇÃo. O enfoque do presente trabalho é demonstrar a importância de que a atuação do 
delegado de polícia esteja pautada não somente na observação das diretrizes normativas pátrias, tendo 
que considerar também, o ordenamento jurídico internacional. Deste modo, muito embora o exercício 
regulamentar da autoridade policial seja ex legem, o controle de convencionalidade é um importante 
instrumento para que seja assegurado os direitos e garantias fundamentais e afastando abusos. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS. O controle de convencionalidade consiste na fiscalização exercida 
pelo Estado e pela sociedade de intérpretes para atestar que determinada legislação nacional está 
em total conformidade com tratados internacionais que foram ratificados pelo país signatário. Nesse 
raciocínio, nota-se que esse controle engloba tanto tratados que versem acerca de direitos humanos, 
que possua força de emenda Constitucional, bem como os tratados supralegais, sem força de Emenda 
à Constituição. É mais comum a atuação desse controle pelo poder judiciário. Entretanto, não há óbice 
para que seja realizado pelo delegado de polícia o exercício da função de fiscalizar a compatibilidade da 
norma. Em que pese a atuação da autoridade policial ser stricto sensu, isto é, limitado aos parâmetros 
legais sem dar margem à discricionariedade, o domínio do ordenamento jurídico pátrio, bem como 
das normas internacionais é deveras fundamental para o melhor exercício das atividades policiais. É 
pertinente utilizar os ensinamentos de Norberto Bobbio³ em face da atuação do delegado de polícia, 
quando se faz a afirmação que “o Estado serve para proteger os direitos e não o contrário, o qual o 
cidadão deva proteger os direitos do Estado”. Nessa linha de raciocínio, a autoridade de segurança 
pública, como representante Estatal, e – em regra - o primeiro a ter contato com o fato delituoso 
gerador da prisão, deve na fase de investigação preliminar, atuar como um “filtro processual contra 
as acusações infundadas” e assegurar a aplicação das garantias fundamentais do cidadão no que 
tange à intervenção do Estado. oBJETIVoS. Demonstrar a essencialidade da atuação do delegado 
de polícia em face dos eventuais abusos estatais concernentes a conflitos de normas internas e normas 
internacionais que versem sobre Direitos Humanos. MÉToDo. O presente trabalho será realizado 
pelo método dedutivo, utilizando a pesquisa bibliográfica, partindo de análises críticas de livros e 
artigos, bem como com a experiência de profissionais da área da segurança pública que fazem análises 
minuciosas acerca da (in)convencionalidade de determinadas leis. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  
Apesar de ainda estar em andamento, a pesquisa constata que a autoridade policial por ser o primeiro 
intérprete da norma a ter acesso ao fato criminoso, com outras palavras, o primeiro juiz do caso 
concreto, sua atuação visando assegurar direitos e garantias fundamentais é essencial para que se haja 
uma eficiente investigação criminal. 

1 Autor. Discente do 8º período da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Membro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do 
Estado da Bahia – LACCEB. rafaelmatos.96@outlook.com;

2 Orientador. Advogado em Vitória da Conquista - BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências 
Criminais. Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB - Subseção de 
Vitória da Conquista - BA. Orientador da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado da Bahia – LACCEB. eduardoamoras.
academico@gmail.com.



100

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

100

A TEoRIA Do CENÁRIo DA BoMBA RELÓGIo: 
A RELATIVIZAÇÃo DA DIGNIDADE DA PESSoA HUMANA

CRUZ, Pereira da1

AMÓRAS, Eduardo M.2

INTRoDUÇÃo. Com o aumento contínuo e descontrolado de práticas terroristas, o Estado busca 
diversas formas para combater possíveis ataques, bem como punir os praticantes. Nesse contexto, 
surgiu a teoria do cenário da bomba relógio, como tentativa de resposta efetiva ao crescimento 
das práticas terroristas. Tal teoria fundamenta-se na relativização de princípios fundamentais, nos 
casos em que divergirem interesse individual em face dos interesses coletivos.  DISCUSSÃo/
RESULTADo. Advinda dos Estados Unidos, a teoria do cenário da bomba relógio nasceu como 
uma forma de plantar questionamentos acerca da vedação absoluta às práticas de tortura. Essa 
discussão fundamenta-se na possibilidade de relativizar a tortura, fazendo então, nascer uma exceção 
jurídica para a referida proibição. Desse modo, acerca das premissas tratadas no cenário: sabe-se 
que há um plano de ataque específico, que em decorrência desse ataque haverá muitas vítimas, 
o suposto terrorista se encontra na custódia das autoridades de segurança pública e a tortura é o 
único meio para que se chegue a informações necessárias para evitar o ataque. Em decorrência do 
elevado aumento de crimes repugnáveis socialmente, tais como extorsão mediante sequestro, delitos 
por motivos fúteis e também aqueles cometidos por facções criminosas, nota-se um clamor social 
por medidas radicais que venham solucionar esses desvios de conduta. No discurso populista, a 
utilização da tortura como meio de exterminar as práticas delituosas tem estado cada vez mais em 
pauta, a fim de se criar brechas jurídicas à proibição da tortura, ansiando uma pretensa paz social. 
Em tempos remotos estiveram presentes em regimes mais austeros, como por exemplo, nas ditaduras 
militares brasileira e argentina, no fascismo, no nazismo, entre outros. Nesses períodos era possível 
presenciar violação aos preceitos fundamentais supracitados. oBJETIVo.  Demonstrar que muito 
embora a sociedade esteja vociferando por medidas extremas para se combater a violência, relativizar 
direitos e garantias fundamentais é um perigo para o desenvolvimento harmônico, uma vez que 
tais mitigações não condizem com o Estado Democrático de Direito. MÉToDo. Utilizou-se da 
pesquisa aplicada com o objetivo descritivo a partir do método dedutivo. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. Essa pesquisa tem como proposta renovar a discussão pautada na percepção que apesar dos 
reclames populares condizentes com a adoção da tortura em casos específicos, mediante aplicação 
dessa teoria, uma vez que o terrorista (ou o criminoso) é visto como inimigo social não fazendo 
jus a direitos fundamentais. Corolário do direito penal do inimigo. A pesquisa está em fase inicial, 
chegando até o presente momento na análise suprajacente. Contudo, com o desenrolar da pesquisa, 
novas informações podem surgir e modificar a impressão inicial. 

1 Autora. Discente do 6º período da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Membro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do 
Estado da Bahia – LACCEB. vanessapereira8@outlook.com;

2 Orientador. Advogado em Vitória da Conquista - BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências 
Criminais. Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB - Subseção de 
Vitória da Conquista - BA. Orientador da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado da Bahia – LACCEB. eduardoamoras.
academico@gmail.com.
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AUToQUÍRIA No ENCARCERAMENTo FEMININo

ANDRADE, Cecília Moreira1

COELHO, Lucas Lopes2

OLIVEIRA, Rosiane Porto de3

SANTOS, Clara Carolina Souza4

INTRoDUÇÃo Esta pesquisa quer observar o índice de suicídio entre mulheres encarceradas 
no presídio Nilton Gonçalves em Vitória da Conquista, nos anos mais recentes de atividade deste 
presídio. Este aparelho público atende, majoritariamente, a população do sudoeste da Bahia e parte 
de Minas Gerais. De uma maneira geral, o índice de suicídio ocorrido entre mulheres no âmbito do 
encarceramento tem aumentado drasticamente. Observado amplamente, podemos identificar algumas 
causas do suicídio entre mulheres encarceradas. Este ato é relacionado à superlotação, aos sofrimentos 
psicológicos, violências físicas e emocionais a que são submetidas e o abandono da família e dos 
amigos. O DEPEN aponta para o fato de que, em geral, unidades femininas são adaptações de 
unidades masculinas ou de outros tipos de edificações, o que não permite a adequação dos espaços 
para as demandas das mulheres. O mesmo órgão reconhece que a maior parte das unidades prisionais 
destinadas a mulheres são mistas, o que faz com que o acesso não seja priorizado para o público 
feminino, criando uma invisibilidade sistêmica para estas detentas. oBJETIVo Este projeto tem 
por objetivo principal aprofundar à temática do suicídio no encarceramento feminino, com foco nos 
diversos aspectos da discriminação e a violência de gênero presentes na sociedade para dentro dos 
presídios. METoDoLoGIA O trabalho valeu-se de pesquisa bibliográficas e de fontes legais. Para 
conhecer mais a respeito do suicídio entre mulheres encarceradas, buscamos informações nos meios 
de informação mais conhecidos, a exemplo de jornais e blogs. Compreendemos que estes dispositivos 
para circular a informação podem ser mais ou menos confiáveis, a depender do caráter informativo 
da notícia. Eliminamos do escopo de busca as redes sociais. DISCUSSÃo/RESULTADoS Em 
geral, as mulheres submetidas ao cárcere são jovens, têm filhos, são as responsáveis pela provisão 
do sustento familiar, possuem baixa escolaridade, são oriundas de extratos sociais desfavorecidos 
economicamente e exerciam atividades de trabalho informal em período anterior ao aprisionamento. 
Em alguns estados não existem celas ou dormitórios adequados para grávidas. Apenas 14% das 
unidades prisionais femininas ou mistas contém berçários ou um centro de referência materno-
infantil.  Segundo dados do World Female Imprisonment List, relatório produzido pelo Institute for 
Criminal Policy Research da Birkbeck, University of London, existem mais de 700.000 mulheres 
presas em estabelecimentos penais ao redor do mundo. Entre a população total foram registrados 2,3 
suicídios para cada grupo de 100 mil mulheres em 2015, enquanto entre a população prisional foram 
registradas 48,2 mortes autoprovocadas para cada 100 mil mulheres. As condições de vida dentro 
do sistema, cada vez mais lotado, podem explicar em parte o fenômeno. Em números absolutos, o 
Brasil tinha em 2014 a quinta maior população de mulheres encarceradas do mundo, ficando atrás 
dos Estados Unidos. CoNSIDERAÇÕES FINAIS As mulheres encarceradas apenas deveriam 

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Santo Agostinho. ceciliamoan43@gmail.com
2 Graduando em Direito pela Faculdade Santo Agostinho. lucasll47@live.com
3 Graduanda em Direito pela Faculdade Santo Agostinho. rosianeportodeoliveira@gmail.com
4 Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade – UESB, Mestre em Linguística: Línguas Indígenas, Fonética e Fonologia – UESB, 

professora do curso de Direito nas Faculdades Santo Agostinho – FASAVIC. claracarolina@gmail.com
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sofrer limitações ao seu direito de ir e vir, mas o descaso, a negligência e omissão do Estado no 
cumprimento de seus deveres disseminam violações de todos os demais direitos das presas que não 
deveriam ser afetados. O Estado, que deveria nesse universo específico construir espaços produtivos, 
saudáveis, de recuperação e resgate de autoestima e de cidadania para as mulheres, só tem feito ecoar 
a discriminação e a violência de gênero presentes na sociedade para dentro dos presídios femininos.
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ECoFEMINISMo E A AGENDA 2030: A VIABILIZAÇÃo
 Do DESENVoLVIMENTo SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DA 

PARTICIPAÇÃo FEMININA 

NUNES, Naiara Carneiro1

ANUNCIAÇÃO, Ingrid Iana Matos2

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza3

INTRoDUÇÃo. O Ecofeminismo é a teoria que demonstra a existência de paralelos entre a 
supressão patriarcal da natureza e a supressão histórica das mulheres defendendo que a Participação 
Feminina é instrumento essencial para o estabelecimento de uma nova relação entre humanidade 
e natureza. Nessa linha, o Ecofeminismo enquanto instrumento de integração feminina ao debate 
ambiental, pode representar elemento valioso na concretização das metas estabelecidas na Agenda 
2030, celebrada como plano de ação para a promoção do desenvolvimento sustentável e erradicação 
da pobreza. DISCUSSÃo/RESULTADoS. A Agenda 2030 surgiu no plano internacional como 
uma sucessora dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), uma série de oito desafios 
sociais a serem superados na primeira quinzena do século XXI. Passados quinze anos do primeiro 
compromisso surgiu a necessidade da ampliação destes, agora dezessete objetivos, dentre eles a 
necessidade da promoção da igualdade de gênero e da potencialização da participação feminina 
nas decisões ambientais. As relações humanas são construções históricas baseadas em relações de 
poder, nesta toada a relação das mulheres com a natureza foi culturalmente imposta para justificar 
a dominação e subordinação das mulheres nas relações de gênero tal qual se fez com a natureza, 
sob o ponto de vista do Ecofeminismo. A participação feminina é salutar para o desenvolvimento 
do relacionamento do ser humano com o meio em que está inserido, contudo essa é colocada como 
coadjuvante nas tomadas de decisão de matéria ambiental. Desta maneira, a participação paritária 
para todos na sociedade, partilhando valores próximos à proteção e ao cuidado com a natureza, 
incorporados no decorrer dos milênios pelas mulheres, não naturalmente, mas pela condição de 
vida imposta no decorrer dos anos e que diante da crise ambiental, contribuem efetivamente para 
apontar alternativas que sejam de fato sustentáveis. oBJETIVoS. Demonstrar sob o enfoque do 
Ecofeminismo a relação entre exploração e dominação da natureza com relações de gênero, além 
de propiciar o entendimento de da relação entre a natureza e a mulher foi culturalmente imposta 
e não uma pré-disposição natural feminina. MÉToDoS. A construção teórica da pesquisa será 
realizada a partir da análise de documentos internacionais sobre o tema, das normas internas que 
tratem sobre o meio ambiente e do estudo de artigos e livros acadêmicos sobre o Ecofeminismo. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A promoção do Ecofeminismo tem o intuito de integrar as mulheres 
nos debates sobre matéria ambiental, desmistificando a ideia patriarcal de serem naturalmente pré-
dispostas a lidar com a natureza, mas reconhecendo o contato cultural das mulheres com o meio 
ambiente, reclamando lugar de fala para estas, enquanto portadoras de visão singular sobre os fatos 
ambientais, oportunizando-se assim a formação de decisões ambientais mais democráticas e, por 
que não dizer, a mudança estrutural necessária para o alcance de um futuro mais sustentável.

1 Bacharelanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. UESB. nunesnaiara@outlook.com
2 Bacharelanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. UESB. ingridiana.ma@gmail.com
3 Professor Doutor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. UESB. luciano.oliveira.jus@hotmail.co.
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CoNSTRUÇÃo DE GÊNERo PATRIARCADo: 
A PoSIÇÃo DE SUJEITo DA MULHER NA SoCIEDADE

AZEVEDO, Alessandra Novais1

SILVA, Aissa Maiara Santos e2

LEITE, Gabriella Galli3

BULHÕES, José Ricardo de Souza Rebouças4

INTRoDUÇÃo. A dignidade da pessoa humana tem a função de garantir que cada cidadão 
tenha seus direitos respeitados pelo Estado, com a função conceder o bem-estar a todos. É preciso 
a conscientização da sociedade, seja a figura masculina ou a feminina, com que a mulher tem 
capacidade de se colocar no mesmo patamar, porque abrange as mesmas competências e direitos 
existentes. Porém, há um abismo que difere o tratamento dado ao homem e a mulher em todo 
tipo de âmbito da sociedade, seja no ambiente de trabalho, nas escolas, nas ruas. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. A maior parte da doutrina entende que a sociedade abrange uma diversidade 
de valores existentes, as grandes vitórias nesse sentido foram conquistadas pelas mulheres até o 
presente século, mesmo a situação de inferioridade estando presente no mundo todo. Antes elas 
eram tratadas como mero objeto de procriação e considerada como propriedade dos homens, aos 
quais devia obediência e subordinação, (Saffioti, 2016). Quando elas passaram a se inserir no 
mercado de trabalho, as condições de trabalho e ausência de garantia de direitos já eram duras para 
os homens, pior ainda era a situação das mulheres que trabalhavam, pois, seu trabalho sofria duplo 
preconceito, e com essa realidade as mulheres nunca se sentiram no mesmo direito do homem, e 
realmente elas nunca tiveram. São fatos históricos e a cultura enraizada no Brasil e no mundo. No 
século XX, a figura feminina era considerada como algo frágil, que deveria, portanto, ser protegida 
pelo pai, marido ou irmão mais velho. De modo que o casamento era um ritual que passaria a mão 
da filha para os cuidados, agora, do marido. Esse pensamento foi progredindo ao decorrer dos anos, 
mas essa cultura ainda é bastante presente nos tempos atuais. oBJETIVoS. Tem como objetivo 
a análise da sociedade e a repressão dos direitos da mulher, que mesmo sendo garantidos por lei 
a sociedade não acolheu como algo merecedor pelas mesmas. MÉToDoS. Trabalho realizado 
através de pesquisa doutrinaria constituição federal, e do código civil não somente o de 2002, 
pois teve várias evoluções marcantes a respeito desse tema no código civil, dados coletados em 
pesquisa de campo. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. É possível concluir, parcialmente, que mesmo 
com importantes avanços através de conquistas, programas sociais que foram postos em prática e 
legislações foram aprovados. Ainda assim, as mulheres são um dos primeiros cortes de investimentos 
quando o cenário é de crise. Houve avanços e possibilidades, mas também é preciso apontar para 
os retrocessos, a fim de que todas as mulheres sejam atendidas e ouvidas.

1 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR.alessandranovaisazevedo@outlook.com
2 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR.aissamaiara@hotmail.com
3 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR.gabrielagally@gmail.com
4 ORIENTADOR. Mestre (UESB). 
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A NoVA CoNCEPÇÃo DE SER HUMANo CoMo SUJEITo 
DE DIREIToS NA PÓS-MoDERNIDADE

FIGUEIRA, Ana Paula Ferraz1

AMÓRAS, Eduardo M.2

INTRoDUÇÃo. Os direitos fundamentais são normas que conferem direitos básicos dignificantes 
e inerentes à pessoa humana. Tais direitos são reconhecidos como válidos para todo e qualquer ser 
humano, sem distinção, traçando o que se pode chamar de igualdade formal. Todavia, a realidade 
prática apresenta diversas manifestações do ser humano em sociedade, com suas diferentes 
personalidades e singularidades. Dessa forma, tornou-se insuficiente os direitos que visavam 
assegurar a proteção e o respeito ao homem tão somente em seu aspecto abstrato. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. Na pós-modernidade, para que haja efetiva promoção da dignidade humana, é 
necessária a percepção dos mais variados sujeitos de direito em condição de maior vulnerabilidade 
ou que apresenta peculiaridades passíveis de um novo olhar jurídico, aumentando consideravelmente 
o alcance da tutela estatal. Diante do impetuoso avanço tecnológico nos meios de comunicação 
e informação, é cada vez mais visível o ser humano em sua especificidade, de modo que há a 
exigência da sociedade em ver presente a igualdade valorativa a todo indivíduo independentemente 
de suas qualidades particulares, mas sobretudo em face delas. No Estado Democrático de Direito, 
é essencial vislumbrar a renovação do conceito de ser humano, ou seja, discernir a sua pluralidade 
quando se apresenta como criança, mulher, idoso, consumidor, deficiente, etc. Debate-se a relevância 
de imprimir outra proteção destinada àqueles que carecem de um olhar diferenciado para os 
problemas a que estão sujeitos, como para a criança ou o idoso, uma vez que estão em condições 
de maior vulnerabilidade. O Direito, então, necessita ampliar a sua cobertura para conferir, de fato, 
a igualdade material que dignifica o homem ao equilibrar as relações humanas em suas diversas 
formas. oBJETIVoS. O propósito desta pesquisa consiste em identificar e mensurar a ampliação 
semântica do conceito de homem quando da necessidade de direitos que o dignifiquem no âmbito 
não meramente formal, mas essencialmente material. Assim, pela análise dessa nova concepção de 
ser humano, tem-se em vista a maior acessibilidade aos direitos humanos, além de conscientizar 
o valor de ser cidadão e sujeito de direito. MÉToDoS. A pesquisa elaborada recorre ao método 
dedutivo, haja vista a análise de um conceito abrangente que se fragmenta em aspectos particulares, 
referenciando-se precipuamente na doutrina de Norberto Bobbio a partir de pesquisa bibliográfica. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Apesar de ainda estar em andamento, a pesquisa reafirma a renovação 
do conceito de homem que afeta diretamente os bens tutelados e garantidos pelos direitos humanos, 
conferindo dignidade a cada indivíduo como ser concreto dotado de diferenças e singularidades 
destacáveis na vida em sociedade.

1 Autora. Discente do 6º período da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. pauliferraz@live.com;
2 Orientador. Advogado em Vitória da Conquista – BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências 
Criminais. Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB – Subseção 
de Vitória da Conquista – BA. Orientador da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado da Bahia – LACCEB. 
eduardoamoras.academico@gmail.com.
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o MACHISMo CoMo PRoBLEMÁTICA JURÍDICA 

TEIXEIRA, Zulmira Rayna Cruz Araújo1

XAVIER, Ítala Silva2

VOLPINI, Lorena3

INTRoDUÇÃo. São inerentes aos humanos os diversos questionamentos acerca das expressões 
da vida, conseguinte, o estudo sobre o machismo denota-se importante, porque a estrutura de 
dominação masculina afeta toda a sociedade e notabiliza-se como nociva para os próprios homens, 
já que o fenômeno analisado gera consequências econômicas, psicológicas e sociais. Entende-se por 
machismo as práticas degradantes que possuem teor de exploração e dominação nas relações entre 
homens e mulheres, em que o gênero feminino é visto como inferior. oBJETIVoS. A pesquisa 
exploratória observa a interação entre o Direito e a sociedade a fim de abordar o machismo como 
uma problemática jurídica, já que o Direito Objetivo vislumbra a igualdade formal como premissa 
dos relacionamentos sociais, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional – como 
pressuposto dos Direitos Fundamentais e Humanos. A perspectiva desta primeira aproximação 
é compreender que há um pensamento estrutural machista construído ao longo do tempo, que 
não deve ser naturalizado. MÉToDoS. Após um levantamento bibliográfico sobre o machismo, 
artigos acadêmicos recentes foram lidos e interpretados através da visão de autores clássicos da 
sociologia. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Existe uma relação entre passado e presente no que 
tange à temática do machismo. O pensamento machista é um fenômeno enraizado que estrutura 
formas de dominação como princípios de organização social. Assim, não é difícil compreender que 
o gênero masculino também sofre com este pensamento, visto que este não é somente individual, 
mas coletivo. Historicamente, a divisão de algumas atividades, na esfera privada e pública, segue 
critérios de gênero apreendidos ao longo da vida. Tais processos de socialização criaram uma 
consciência de que expressar sentimentos denota fragilidade, considerada um atributo apenas 
feminino. O homem tem de pagar a conta, ser bem sucedido e não pode chorar – somente desta 
maneira, a sua virilidade fica notória. Nesta perspectiva, em que a aparência é substancial, as 
consequências deste pensamento estrutural são psicológicas, além de sociológicas e jurídicas. Se 
o comportamento “masculino” não cumpre os requisitos arraigados, o grupo social, em vez de 
acolher, exclui e questiona a masculinidade do indivíduo que não atende aos padrões. A origem 
dessa discrepância é uma construção imperceptível que legitima a violência. A dessimetria criada 
entre os gêneros e as técnicas de poder que tendem a reproduzi-la, mediante o controle dos corpos e 
através de símbolos pré-estabelecidos – roupas, modos de pensar/agir – são fatores responsáveis pela 
opressão de ambos os gêneros. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Além da moralidade e das normas 
sociais, é possível enquadrar a questão “à luz” da eficácia do direito. Neste sentido, é perceptível 
que os direitos fundamentais à dignidade e à liberdade de expressão não são plenamente efetivos. 
O futuro depende, então, da luta por igualdade, a fim de romper com padrões falhos que limitam 
o avanço da tradução prática dos Direitos Humanos e Fundamentais.

1 Acadêmica do Curso de Direito. Faculdade Santo Agostinho. zulmiraraynat@gmail.com.
2 Acadêmica do Curso de Direito. Faculdade Santo Agostinho. italaxavier@outlook.com.br.
3 Doutora em Antropologia pelo PPGA/UFBA e Docente do curso de Direito FASAVIC. Universidade Federal da Bahia. lorena.

volpini@fasa.edu.br.
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o DESAFIo Do BRASIL PARA ATENDER o ELEVADo 
FLUXo MIGRAToRIo VENEZUELANo 

NOVAES, Anastácia Mendes
RIBEIRO, Marcio Costa Brito

INTRoDUÇÃo. O presente trabalho busca apurar a crise dos refugiados entre o Brasil e a 
Venezuela, tendo um enfoque nos direitos humanos. Esses deslocamentos ilícitos trazem várias 
adversidades, cada qual com seus reflexos e problemas próprios, mesmo se tratando de uma 
situação antiga e interesses individualizados, a ausência de empatia no contexto de vida não vem 
sendo respeitado, pois o número envolvendo mortes, tragédias em meio á tentativa desesperada 
de migrar é gigantesco. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Em virtude dos conflitos locais e guerras 
civis, os emigrados não têm opção se não sair de suas terras natais em busca de um território mais 
seguro para se viver, dessa maneira, a migração tem se tornado uma estratégia de sobrevivência 
tanto para mulheres e homens devido à falta de oportunidades, e as calamidades sofridas. Uma das 
principais razões para esses acontecimentos é a instabilidade política provocada pelo terrorismo e 
pelas guerras cíveis que acabam tirando os direitos humanos dessas pessoas, fazendo com que elas 
vivam em situações desumanas. Brasil tem recebido uma quantidade maior de migrantes em busca 
de melhores, o governo federal brasileiro, reconheceu o status de refugiados aos venezuelanos, mas 
pouco atuou na região para auxiliar na acolhida e integração local, sob esta perspectiva, ACNUR 
tem que buscar ajudas internacionais para reduzir o caso dos imigrantes no Brasil. oBJETIVoS. 
Analisar por meio de uma perspectiva dos direitos humanos violados e a compreensão da crise 
dos refugiados para o Brasil-Venezuela e os impactos causados no cenário social. MÉToDoS. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, a partir da análise de obras que tratam sobre 
o tema central, voltados a humanização dos direitos dos refugiados. Sua natureza será exploratória, 
com uma análise critico-reflexivo. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Diante do que foi abordado, as 
circunstancias dos refugiados é muito inconstante, tendo os seus direitos rompidos sem previsão 
de uma vida estável por conta da vulnerabilidade se deparando com grandes obstáculos para a 
construção de uma vida melhor.



108

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

108

A EXIQUIDADE DA PRoTEÇÃo Do MEIo 
AMBIENTE PELoS DISPoSITIVoS PENAIS

ALVES, Mathias Seixas Ladeia Campos1

NOGUEIRA, Arthur Brandão2

REIS, Rafael3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza4

INTRoDUÇÃo O primeiro Código Penal Brasileiro abordou, em apenas dois artigos, questões 
referentes ao meio ambiente, abordando o corte ilegal de árvores e o dano contra o patrimônio 
cultural. A utilização do Código Penal se desenvolveu acompanhando o processo colonial, sendo, 
dessa forma, deveras problemática. O surgimento do primeiro Código Florestal veio à luz em 
1934, no qual tutelou juridicamente o meio ambiente e regulamentou crimes contra as florestas. 
Apesar disso, no atual código penal brasileiro, não encontramos artigo que seja direcionado 
especificamente ao meio ambiente, por isso se fez necessária a criação de uma lei complementar. 
A lei 9605/98 surgiu como objeto jurídico para sanar tal problema normativo. Apesar disso, seu 
texto é regulamentado pelo Código Penal, assim como a aplicação de suas sanções. oBJETIVoS 
Objetiva-se, com a realização dessa pesquisa, analisar, expor a falta de matéria legislativa com 
relação à tutela do meio ambiente em uma esfera penal, bem como a utilização dos Códigos penais 
ao decorrer da história brasileira em defesa do meio ambiente. Somente com a análise destes textos 
pode-se atingir a máxima investigatória da pesquisa, qual seja a exposição do histórico jurídico 
brasileiro em face da responsabilização penal aos danos ao meio ambiente. MÉToDoS Esta pesquisa 
realiza-se por método qualitativo, utilizando-se de revisão bibliográfica exploratória, onde, através 
de leituras aprofundadas e específicas, consegue-se estabelecer condições para interpretação e 
discussão do tema abordado. Assim sendo, a utilização de doutrinas conceituadas sobre o tema, dos 
Códigos penais brasileiros e de material jurídico complementar são essenciais para a abordagem e 
compreensão de tal tema em toda suas complexidades. RESULTADoS/DISCUSSÕES Entende-
se, ao decorrer da pesquisa e por meio da análise dos textos, a supressão da tutela direta pela 
legislação penal brasileira do meio ambiente, bem como a sancionar normas que abrangem sobre os 
referentes danos causado ao meio ambiente. Ao fazer-se ciência do caráter de ultima ratio da norma 
penal, coloca-se ações primárias como matéria de controle, estabelecendo-as como competências 
administrativas, com respectivas sanções. Então, somente em caso de ineficiência das medidas 
primárias, aplica-se o direito penal. Por essa razão, a abordagem do tema não foi realizada em texto, 
todavia, não afastando a preemência do meio ambiente ser tutelado pelo âmbito penal diretamente. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS Analisando-se os textos penais desde sua implementação, bem 
como a criação de medidas para garantir a preservação do meio ambiente e a relevância do que está 
previsto no artigo 255 da Constituição Federal do Brasil do ano de 1988 – a saber, um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para todo os cidadãos -, pode-se inferir a necessidade de reformulação, 
além de uma reconstrução do Código Penal brasileiro, tendo em vista a falta de um tema em seu 
conjunto de normas de substancial mérito: o meio ambiente.
1 Mathias Seixas Ladeia Campos Alves, discente de Direito do Curso de Graduação em Direito das Faculdades Santo Agostinho 

de Vitória da Conquista – FASAVIC; mathiassl@yahoo.com
2 Arthur Brandão Nogueira, discente de Direito do Curso de Graduação em Direito das Faculdades Santo Agostinho de Vitória 

da Conquista- FASAVIC; arthurbn1@hotmail.com 
3 Rafael Reis, discente de Direito do Curso de Graduação em Direito das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista – 

FASAVIC; reisrafael3007@gmail.com 
4  
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A DEMoCRACIA BRASILEIRA E oS REFLEXoS 
Do SISTEMA DITAToRIAL 

SILVA, Ana Katarina Lima1

DOMIENSE, Ceres Catharina Moraes 2

SANTOS, Roberta Sena3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza 4

INTRoDUÇÃo. Foram duas décadas de retrocesso brasileiro para a chegada da igualdade, liberdade 
de expressão, direito de ir e vir. Eis a democracia, na qual a forma de agir que era vinculada e 
artificial foi desagregada do povo brasileiro. DISCUSSÃo/RESULTADoS A instituição do 
AI-1 foi um grande golpe ao Estado Constitucional democrático, com determinação de eleições 
indiretas, conferindo ao governo militar o poder ilimitado e inquestionável, podendo alterar a 
Constituição e cessar mandatos legislativos. Dentre vários outros, o AI-5, o ato institucional mais 
controverso decretado, concedia poderes extraordinários ao presidente, ferindo várias garantias 
constitucionais e suspendendo vários poderes políticos e individuais. Diante de tantas controvérsias, 
na economia foram impostos juros exorbitantes no controle inflacionário que, ainda hoje, faz parte 
da nossa economia, levando-a à estagnação. Podem ser vistos por olhares técnicos as aberrações 
presentes na esfera política com reflexos do regime militar. Foram vinte e um anos no qual não se 
evidencia efeitos que o regime criou, mas que impediu o funcionamento e a evolução de um regime 
político mais democrático, com surgimento de novos líderes e ampliação do eleitorado. Um dos 
piores reflexos que herdamos da tão contraditória história é a oligarquia, sendo um dos grandes 
causadores de conflitos na sociedade. Toda pobreza, fome, miséria que aconteceu com nossos 
compatriotas é um revérbero do que titularizaram de herança de erros históricos cometidos por 
todos os governantes, incluindo atuais, quando no exercício do poder. oBJETIVoS. Observar o 
percurso histórico do AI-5 e seus efeitos para o ordenamento jurídico e social brasileiro, com vistas 
a analisar seus impactos na economia e na política contemporânea. MÉToDoS. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica qualitativa, com abordagem exploratória. Nesse sentido, foi necessária coleta 
de informações em livros e documentos históricos, para construir um arcabouço consolidado para 
a pesquisa. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O sistema democrático adotado em 1988 remete-se a 
concessão de poder do povo. Entretanto, ainda há resquício de um poder autoritário, em que a voz 
do povo limita-se, dando espaço à minoria elitista e detentora do poder político. É imprescindível 
que os cidadãos exerçam, mesmo que indiretamente, o poder. Por essa razão, a presente pesquisa 
se mostra com relevância singular, a partir da constatação de que poderá resultar em elucidações 
de fatos que conduzem a um processo de politização social.

1 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. anakatarina2912@gmail.com.
2 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. cathmoraes72@gmail.com.
3 Graduanda em Direito. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. robertasena60@outlook.com.
4 Pós-doutorando em Direitos Sociais pela Universidad de Salamanca. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

E-mail: lucianoo@fasa.edu.br.
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A HISTÓRIA SE REPETE: UMA REFLEXÃo SoBRE A 
INTERFERÊNCIA DA ECoNoMIA EM DoIS MoMENToS DE CRISE 

PoLÍTICA No BRASIL

FIGUEREIDO, Amanda Ilara Andrade de1

LEITE, Ana Carla Barbosa2

TAVARES, Maria Clara Rezende3

INTRoDUÇÃo. Traçando um paralelo entre os períodos antecedentes ao golpe militar e ao 
impeachment de 2016, tanto Dilma quanto Goulart possuíam uma agenda de esquerda, ou seja, um 
governo mais voltado para as questões sociais. Contudo, os aspectos convergentes não se limitavam 
ao objetivo governamental. A economia e a política tornam essa ligação passado/presente cada vez 
mais real. Ex-ministros ligados à área econômica, João Sayad e Luiz Carlos Bresser-Pereira, e o 
pesquisador Samuel Pessôa, da Fundação Getúlio Vargas, em debate, traçaram um paralelo entre 
o ciclo econômico do golpe de 64 e o de 2016. Este ciclo seria marcado por cinco fases. A primeira 
seria a do liberalismo - na época da ditadura com Castelo Branco e na fase atual com FHC e Collor; 
a segunda seria um crescimento, visto tanto no Milagre Econômico em Médici quanto com Lula. 
A terceira fase seria a do abalo externo, Crise do Petróleo de 1973 e a Crise de 2008. A quarta 
dar-se-ia pelo aumento do intervencionismo, tanto em Geisel quanto em Dilma; e a última fase 
pelo encolhimento que culminou pelo fim da ditadura com Figueiredo e o impeachment de Dilma. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS. (Constaremos gráficos de análise de índices do PIB e da inflação 
brasileiros dos recortes temporais citados). Os gráficos demonstram como governos que possuíam 
um baixo índice do PIB e uma alta inflação enfrentaram crises internas que abalaram profundamente 
suas bases governamentais. Tanto Dilma quanto Goulart apresentavam um PIB em déficit em relação 
aos governos anteriores e trilharam basicamente o mesmo caminho: sem apoio parlamentar, nem 
base no congresso, inflação e cenário interno e externo desfavoráveis. oBJETIVoS. O presente 
trabalho objetiva fazer uma análise comparativa entre as conjunturas econômicas precedentes ao 
golpe militar de 64 e ao impeachment de 2016, observando como aspectos semelhantes nestes 
contextos contribuíram para o agravamento de uma crise política no Brasil. MÉToDoS. Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica e documental, com coletas de informações em obras que abordam 
a temática, bem como documentos textuais. Com natureza exploratória, a abordagem será crítica-
reflexiva. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  “A história se repete, a primeira vez como tragédia e 
a segunda como farsa.” (MARX, K) A abordagem histórica feita entre o político e o econômico 
demonstra que ambos estão entrelaçados. Os aspectos econômicos serviram muitas vezes de 
camuflagem para problemas reais enfrentados pelo país, a exemplo do governo Médici que vivia 
o “milagre econômico”, enquanto a população passava por um dos maiores momentos de desgaste 
dos parâmetros democráticos e dos direitos fundamentais. Em 2016, a economia teve influência 
direta no agravamento da insatisfação popular, pois atingia o cidadão diretamente em duas formas: 
sensação de perda de poder de consumo e aumento de desemprego. Segundo a economista Teresa 
Ter-Minassia “O Brasil não sai da crise econômica se não resolver a crise política”. Portanto, fica 
clara a necessidade de entender a política brasileira juntamente à economia.

1 Graduanda em Direito no IV semestre na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. (amandailara@hotmail.com). 
2 Graduanda em Direito no IV semestre na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. (carla.ana.barbosa84@gmail.com).
3 Graduanda em Direito no IV semestre na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. (claraarezende15@gmail.com)
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o PoDER JUDICIÁRIo PoDE AJUDAR NA 
DIMINUIÇÃo Do AQUECIMENTo GLoBAL?

PIMENTEL, Amanda Debonis1

SANTOS, Geilza Flor2

DIAS, Micheline Flôres Porto3

INTRoDUÇÃo. É notório que depois da revolução industrial o planeta passou a viver um grande 
processo de industrialização. Junto a este, veio o consumismo exacerbado, que por consequência, 
fez a indústria produzir cada vez mais. Ocasionando assim, a utilização dos recursos naturais de 
forma desenfreada e gerando com essas atividades antropogênicas o aumento de gases do efeito 
estufa (GEE) de maneira crescente (PIMENTA, 2012). As emissões de GEE é a principal causa 
do fenômeno conhecido como aquecimento global e tem sua principal característica o aumento da 
temperatura do planeta, causando danos irreversíveis ao meio ambiente. Por outro lado, é perceptível 
que os poderes legislativo, executivo e judiciário, juntamente com a sociedade não estão cumprindo 
de maneira eficaz o que é resguardado pela Constituição acerca do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações, não bastando assim, que somente a legislação seja 
o suficiente e sim um papel mais contributivo do poder judiciário. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O 
judiciário tem um importante papel a ser desenvolvido para o melhor combate ao aquecimento global, 
possibilitando aos poderes executivo e legislativo o desenvolvimento dos projetos. Já o Legislativo se 
preocupa a criação de instrumentos de controle que possibilitem melhor qualidade de vida para nossa 
sociedade. oBJETIVoS. A finalidade da pesquisa realizada é buscar qual a contribuição do poder 
judiciário para reduzir as principais causas do aquecimento global, a fim de propor, uma união com 
demais poderes observando não interferir a competência de cada um. MÉToDoS. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, com o estudo de livros, sites revistas e artigos, Constituição Federal/88. Com 
a necessidade de levantamento de informações em obras específicas sobre o tema. Em sua natureza, 
será uma pesquisa exploratória que consiste na realização de um estudo para a familiarização dos 
pesquisadores com o objeto que está sendo estudado. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O Brasil 
pode minimizar os efeitos do aquecimento global, por meio de grandes projetos. Além disso, pode 
possibilitar que o Ministério Público em conjunto com o poder judiciário proponha ações que gerem 
repercussão para que as empresas e população assumam uma postura mais consciente. Tendo assim, 
mais efetividade nas Políticas Públicas e nas leis que resguardam matéria ambiental. O legislativo 
verifica suas lacunas e possíveis matérias ainda não regulamentadas. Então, concluímos que, é 
possível a união dos três poderes nas medidas de mitigação e adaptação.

1 Aluna do curso de Direito da FAINOR. amandadebonis@gmail.com.
d2 Aluna o curso de Direito da FAINOR. geilzaflor@gmail.com.
3 Mestre e Doutora em desenvolvimento do meio ambiente pela UESC. bolsista FAINOR produtividade NR3. michelineflores@

fainor.com.br.
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ENCARCERAMENTo DA MULHER NEGRA No BRASIL: 
ANÁLISE Do CASo “BÁRBARA QUERINo”

MEIRA, Antônio Lucas Cruz 1

NASCIMENTO, Isabela Santos 2

SOUZA, Jamille de Jesus 3

BULHÕES, José Ricardo de S. R.  4

INTRoDUÇÃo. A desigualdade de gênero é uma realidade cruel marcada na sociedade feminina, 
contudo, ela se agrava ainda mais quando envolve a questão racial. Mulheres negras estão situadas 
na base da pirâmide social, ou seja, extremamente vulneráveis em relação ao resto da população 
branca de homens e mulheres, e também inferiorizadas ao homem negro. Após mulheres brancas 
fundarem o feminismo e levantarem suas pautas, nasce o feminismo negro, que finalmente pode 
expressar, discutir e lutar por direitos que deveriam ser garantidos as negras.  E dentre essas 
discussões, é notório e necessário questionar a imparcialidade e criminalização do Sistema Penal 
Brasileiro diante das mulheres negras, vez que correspondem à maioria da população penitenciária 
feminina. oBJETIVoS. A seguinte pesquisa tem como centro a perspectiva da mulher negra diante 
da seletividade do sistema penal brasileiro, a fim de analisar o caso concreto da jovem dançarina, 
Bárbara Querino, de 20 anos, que apesar de provar que não estava na cidade, foi condenada a 5 anos 
e 4 meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 10 de agosto de 2018, por 
participação em um assalto em setembro do ano passado.  DISCUSSÃo/RESULTADoS. Há de se 
compreender que o negro tem um histórico marcado pela desigualdade racial, parte-se do princípio 
de que as desigualdades raciais, ao afetarem a capacidade de inserção dos negros na sociedade 
brasileira, comprometem o projeto de construção de um país democrático e com oportunidades 
iguais para todos. Nesse sistema existem critérios de seleção e seletividade, e nota-se que o racismo 
é uma falha constitucional sustentada por uma base de privilégios, que interferem no processo de 
criminalização. Bárbara Querino foi julgada com base em uma acusação frágil, já que a única prova 
contra a jovem é o depoimento de duas vítimas que disseram reconhecê-la. Uma das testemunhas 
relata estar de costas para a cena do assalto e a outra afirmou sobre Bárbara que “o cabelo era 
parecido”. Bárbara é somente mais uma entre as milhares de mulheres negras presas e julgadas 
de forma infundada. Segundo pesquisas mais recentes do Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen), órgão do Ministério da Justiça, os dados destacam-se a proporção de mulheres negras 
presas (68%) – duas em cada três presas são negras, segundo Departamento Penitenciário Nacional/
Ministério da Justiça (Infopen) jun/2014, afirma que no Brasil 30% das mulheres estão presas sem 
condenação. MÉToDoS. O método de pesquisa utilizado é o qualitativo, determinado pelo método 
descritivo, fundamentado por revisão bibliográfica e análise de documentos. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. Diante desse percentual revela-se a enorme importância de se transcender a frieza dos 
números, expor e analisar os componentes de gênero, de etnia, os referentes à exclusão social perante 
a sociedade e a seletividade do sistema penal.

1 Estudante. Faculdade Santo Agostinho. atomlucas99@gmail.com
2 Estudante. Faculdade Santo Agostinho. bela_nasc18@hotmail.com
3 Estudante. Faculdade Santo Agostinho.  jamillesouza583@gmail.com
4 Mestre. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  joses@fasa.edu.br
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VIoLÊNCIA DE GÊNERo E A INCLUSÃo Do FEMINICÍDIo No RoL 
DE CRIMES HEDIoNDoS Do CÓDIGo PENAL BRASILEIRo

SANDES, Mauriane Medeiros1

PEREIRA, Ana Fernanda2

NASCIMENTO, Karol Evenlly Santana3

TOURINHO, Luciano4

INTRoDUÇÃo. Tratando-se de gênero, existe uma naturalização na nossa sociedade acerca da 
definição e distinção do feminino e masculino. Assim, estabeleceu-se uma relação de poder, em que 
o homem exerce a sua “masculinidade” por meio da opressão. Diante disso, a Lei Maria Penha foi 
determinante para o aumento da visibilidade da mulher na esfera penal, porém não tem impedido 
que agressões domésticas com desfechos fatais ocorram. A partir da compreensão dessa realidade, 
constatou-se a necessidade da determinação do Feminicídio como crime hediondo.  DISCUSSÃo/
RESULTADoS. De acordo o Mapa da Violência, em pesquisa realizada pelo Sistema de Informações 
de Mortalidade (SIM), entre 1980 e 2013, num ritmo crescente ao longo do tempo, tanto em número 
quanto em taxas, morreu um total de 106.093 mulheres, vítimas de homicídio. Efetivamente, o número 
de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980, para 4.762 em 2013, um aumento de 252%. Tendo 
isso em vista, no ano de 2005, foi sancionada a Lei nº 13.104, alterando o Código Penal de modo 
que o feminicídio tornou-se uma nova qualificadora ao crime de homicídio. Estabeleceu-se então 
como Feminicídio os crimes cometidos contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 
oBJETIVoS. É patente a necessidade de evidenciar esse fenômeno e provocar a compreensão da 
população acerca das características e dimensões do problema. Além disso, há a necessidade da 
desconstrução cultural de discriminação contra a mulher, com o objetivo de reformular a perspectiva 
pelo o qual a mulher é vista na sociedade, extinguindo essa concepção hierárquica entre os gêneros e de 
dominação do homem para com a mulher. MÉToDoS. O presente texto é resultado de uma pesquisa 
bibliográfica sobre a problemática da violência de gênero e do feminicídio, no qual fundamentamos 
através da análise do contexto atual em que as mulheres brasileiras estão inseridas. Assim como uma 
leitura interpretativa dos textos, com o intuito de fomentar com clareza a discussão sobre o tema e a 
relação entre as ideias expostas. Por fim, obtivemos a síntese, que resultou no conteúdo deste trabalho. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Como verificado, a Lei não é suficiente para combater a complexidade 
deste problema que persiste na conjuntura conservadora da nossa sociedade. Porém, denomina-lo já é 
um grande passo referente ao processo de desnaturalização desse fenômeno. Por isso, faz-se necessário 
a criação de políticas públicas que proporcionem o acolhimento e orientação das vítimas de agressões 
domésticas, a fim de que elas se sintam seguras quanto a busca pela concretização de seus direitos. 
Outra alternativa necessária é a realização de procedimentos que ofereçam as famílias das vítimas de 
feminicídio a devida assistência, visto que é inestimável o impacto provocado em suas vidas diante 
da ausência de um ente querido injustamente assassinada.

1 Graduanda do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR.maurianemedeiross@hotmail.com
2 Graduanda do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR.nannha08@gmail.com
3 Graduanda do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR.karolevenlly7@gmail.com
4 Advogado. Doutorando em Direito Público/ Direito Penal, pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito Público/

Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito Público e em Ciências Criminais pela Faculdade 
Independente do Nordeste. Graduado em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Graduado em Direito pela 
Faculdade Independente do Nordeste. Professor auxiliar de Direito Penal e Direito Processual Penal na Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia. Professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na Faculdade Independente do Nordeste. luciano.
tourinho.jus@gmail.com



114

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

114

ANÁLISE Do TRABALHo ESCRAVo CoNTEMPoRÂNEo 
No SUDoESTE DA BAHIA.

ROCHA, Géssica Teixeira da1

CARVALHO, Cláudio de Oliveira2

INTRoDUÇÃo. O conceito de trabalho escravo contemporâneo é diverso daquele praticado no 
período escravocrata de séculos pretéritos, pois o bem juridicamente protegido versa sobre a liberdade 
do indivíduo no conjunto de suas manifestações, tal qual o entendimento doutrinário acerca do 
artigo 149 do Código Penal. Trata-se de tutelar a vida, a saúde e a segurança do trabalhador. No 
entanto, mesmo com os instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, bem como do próprio 
aparato jurídico nacional que tutela a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, a igualdade 
de pessoas, os valores sociais do trabalho e a proibição da tortura e de tratamento desumano ou 
degradante, ainda nos deparamos com situações nas quais os trabalhadores se encontram em 
condições análogas à de escravo, não sendo diferente na região sudoeste da Bahia. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. Foram analisados 3 (três) casos de trabalho escravo na região Sudoeste, 2 (dois) 
com base nos relatórios feitos pelo Ministério Público do Trabalho - MPT, e o terceiro a partir 
de informações do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE de Vitória da Conquista. Os casos 
analisados correspondem à modalidade de trabalho degradante, considerada a mais recorrente 
dentre as inspeções realizadas pelo MTE, de acordo com a Gerência Regional do Trabalho - GRT de 
Vitória da Conquista. Verificou-se que o cenário em estudo está atrelado ao resquício da escravidão 
dos séculos passados, com os reflexos da informalidade nos dias atuais, os altos índices de pobreza, 
desemprego e falta de oportunidades, que tornam os trabalhadores suscetíveis a laborar nessas 
condições degradantes. Quanto ao combate a essa prática, foi possível constatar que há uma constante 
atuação por parte dos órgãos competentes, com interação entre eles na organização de estratégias 
de fiscalização, adoção de medidas e resgate dos trabalhadores. oBJETIVoS. O presente trabalho 
tem como objetivo geral abordar os desdobramentos da escravidão contemporânea, de maneira 
específica analisar esse cenário a partir de casos ocorridos na região Sudoeste da Bahia. MÉToDoS. 
Foi escolhida a proposta metodológica histórica para reportar os fatos pretéritos que diretamente 
interferem no cenário atual de exploração do homem nas relações de trabalho, bem como o auxílio das 
leis, doutrina sócio jurídica, de artigos acadêmicos, dados dos órgãos institucionais e, especificamente 
da Gerência Regional do Trabalho de Vitória da Conquista – BA. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  
Os casos apresentados mostraram carentes condições mínimas de saúde e segurança, desrespeito 
claro às jornadas regulares, a higiene, alimentação, moradia e ao princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana. Mesmo com as dificuldades para o levantamento de informações específicas do âmbito 
regional, pelo fato de as inspeções serem realizadas por profissionais de outros estados, bem como 
a não localização de trabalhadores resgatados para que pudessem ser entrevistados acerca de suas 
experiências, é imperioso o estudo para o combate desse crime. 

1 Pós-graduanda em Direito e Prática Trabalhista e Previdenciária pela UNIGRAD. Bacharela em Direito pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB (2018). E-mail: gessica.gtr19@gmail.com

2 Doutor em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Salvador (2014). Professor assistente da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia. Integrante do Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa - NAJA. PROEX/UESB - Vitória da Conquista/
Bahia. E-mail: ccarvalho@uesb.edu.br



115

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

115

INVISIBILIDADE SoCIAL E DIGNIDADE HUMANA: A SITUAÇÃo 
DA PoPULAÇÃo DE RUA EM VITÓRIA DA CoNQUISTA

SANTOS, Rodrigo Átila1

NASCIMENTO, Maurício Dinis do2

CHAVES, Louíse de Oliveira3

BULHÕES, José Ricardo de Souza Rebouças4

INTRoDUÇÃo. Apesar de terem seus direitos garantidos e rodeados pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana, invisíveis sociais, sujeitos em situação de rua, se vêm relegados a uma invisibilização 
concreta, sendo dependentes de caridade e hipervulnerabilizados.  DISCUSSÃo/RESULTADoS. A 
população em situação de rua é identificada por ser um conjunto de pessoas diversificadas, formado 
por indivíduos com realidades divergentes, porém compartilhando o estado de pobreza plena, elos 
rompidos ou enfraquecidos e a ausência de moradia convencional, assim forçados a se adequarem 
na rua como local de morada e subsistência, por tempo provisório ou indeterminado. Os primeiros 
apontamentos escritos foram do século XIV, o maior registro foi de estudos que foram realizados 
no século XX, podemos perceber que a população de rua não se caracterizava uma preocupação 
para o estado nos séculos anteriores, apenas passou a ser notado no período de revolução industrial, 
onde a cada ano mais os indivíduos passaram a habitar as ruas. A realização programas sociais são 
de suma importância para amparar os moradores de rua, as Instituições Religiosas e Organizações 
Não Governamentais são as principais provedoras de assistências para essas pessoas, contribuindo 
com alimentos cobertores e abrigos temporários. Não obstante dessas realizações, poucas políticas 
públicas são desempenhadas para solucionar os problemas. oBJETIVoS.  O objetivo desta pesquisa 
é analisar os contextos sociais que proporcionam agregação da população ao mínimo acesso das 
garantias e dos direitos fundamentais assegurados à nação brasileira, a aquisição de oportunidades 
para um progresso comunitário, tendo em vista os vínculos afetivos e o capital cultural formado 
pela experiência de vida no ambiente social marginalizado das ruas.  MÉToDoS. Esta pesquisa 
tem natureza qualitativa, e utiliza-se do confronto crítico reflexivo entre a legislação sobre a 
temática e as estatísticas expostas em canais de notícias brasileiros conjuntamente com pesquisas 
acadêmicas, além de uma revisão bibliográfica de artigos científicos e de obras de cunho jurídico. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O descaso dos governos, reflexo de uma visão preconceituosa da 
população, quanto aos moradores de rua agrava a condição de invisibilidade social dos mesmos, que 
por vezes são tratados com pena e simpatia ou violência e indiferença, ocasionando um desrespeito 
direto para com os direitos humanos. Deve-se ter uma maior preocupação por parte do Estado, em 
relação à políticas públicas para proporcionar dignidade a todos os habitantes independentemente 
das condições sociais de cada um.

1 Graduando em Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. rodrigo909_as@hotmail.com
2 Graduando em Direito. Faculdade Independente do Nordeste. dinismauricio02@gmail.com
3 Graduanda em Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. louise.ochaves@gmail.com
4 Mestre pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Faculdade Independente do Nordeste. jrseboucas@yahoo.com.br
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LINCHAMENToS PÚBLICoS: “oLHo PoR oLHo, 
DENTE PoR DENTE” DA ATUALIDADE

CHAVES, Louíse de Oliveira1

RIBEIRO, Isabelle Cristine Oliveira2

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza3

INTRoDUÇÃo. A justiça feita com as próprias mãos era um método legalizado na Antiguidade, 
presente no Código de Hamurabi (1700 a.C.), no direito germânico e na Lei das XII Tábuas do direito 
romano. No Brasil, o Cangaço no sertão brasileiro e os linchamentos públicos convalidam o uso da 
autotutela como tentativa de reestabelecimento do equilíbrio social, assim privatizando a justiça. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS. Linchamento define-se como ação popular que visa o julgamento 
sumário de indivíduos suspeitos/acusados da prática de um crime, sem um processo judicial, e 
tem como características a imprevisibilidade e a temporalidade. Devido ao inconformismo com 
o delito cometido e a notável falha do Estado de prover segurança e reparar o dano, a população 
não mais reconhece a legitimidade desta função estatal e toma para si essa responsabilidade, 
tornando-se investigadora, julgadora e executora da sentença, regredindo ao estado de natureza 
hobbesiano. Percebe-se assim claro desrespeito ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV, 
da Constituição da República Federativa do Brasil) que assegura um processo justo, imparcial e a 
punição adequada ao caso. Apesar de esta conduta ser tipificada no artigo 345 do Código Penal de 
1984 (pune-se com pena de detenção aquele que fizer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite), a dificuldade em investigar e determinar 
autoria proporciona a impunidade e a continuidade dessa prática. Vale ressaltar que, de acordo o 
sociólogo José de Souza Martins, em seu livro “Linchamentos – a justiça popular no Brasil” (2015), 
estatísticas apontam que ocorre ao menos um caso de “justiçamento” por dia no Brasil. oBJETIVoS. 
Este artigo objetiva refletir a ideia do linchamento como justiçamento popular naturalizada no 
cotidiano brasileiro frente à depreciação do princípio do devido processo legal, extraindo, a motivação 
da continuidade dos linchamentos públicos na sociedade atual, para, após, confrontar essa barbárie 
com o princípio supracitado e, por fim, determinar o tratamento desses crimes no direito brasileiro. 
MÉToDoS. Esse resumo conta com revisão bibliográfica de artigos científicos, além de obras de 
cunho jurídico e filosófico sobre o tema. Ademais, há a análise de estatísticas expostas nos canais 
de noticia brasileiros e em pesquisas acadêmicas a fim de obter uma maior compreensão sobre a 
prática dos linchamentos públicos. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Friedrich Nietzsche afirma, em 
“A Genealogia da Moral” (1999), que o entendimento coletivo de justiça não passa de uma forma 
de vingança em nome diverso. Assim são os linchamentos no Brasil, que, apesar de apontarem a 
sensação de impunidade e descrença quanto à efetividade do Estado como protetor, são um meio 
de retribuição e regressão ao selvagem Estado de Natureza de Thomas Hobbes, além de uma grave 
ofensa e retrocesso de um direito e garantia constitucional ao devido processo legal.

1 Graduanda em Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.louise.ochaves@hotmail.com.
2 Graduanda em Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. cristine.isabelle71@gmail.com.
3 Pós-doutorando em Direitos Sociais pela Universidad de Salamanca. Doutor em Direito Público – Direito Penal pela Universidade 

Federal da Bahia; Mestre em Direito Público – Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia. luciano.tourinho.jus@gmail.com.
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DIREITo PENAL Do INIMIGo E o ATUAL 
CENÁRIo PoLÍTICo BRASILEIRo

DOURADO, Geovana Silva1

 DA SILVA ,Karolayne Fernandes 2

MOREIRA, Sabrina Castro3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza4 (orientador)

RESUMo: O presente trabalho tem por objetivo tratar do atual cenário político-social do Brasil 
e o modo como aspirantes a chefe do Poder Executivo estão utilizando o Direito Penal do inimigo 
como o pilar principal do seu discurso. O Direito Penal do inimigo acaba sendo direcionado em 
duas vertentes, um voltado para o cidadão e outro para o inimigo. INTRoDUÇÃo: Atualmente, o 
Brasil se encontra instável no tocante à política e aos programas sociais. A sensação de insegurança 
leva população, sem perspectiva, a se aproximar de qualquer promessa de salvação, apresentando-se 
um Messias se comprometendo a livrar a sociedade dos seus inimigos, ou seja, os negros e pobres. 
Dessa forma, garante que se eleito, antecipará a punição do inimigo, relativizando/suspendendo 
certas garantias processuais, além da criação de leis severas direcionadas à indivíduos específicos. 
Contudo, isto vai de encontro com o real objetivo da norma penal que é a do garantismo dos direitos 
do homem, atraleda a intenção da pena que é a recuperação do cidadão. oBJETIVoS: Analisar 
críticas dos ideais políticos e conscientizar as pessoas que não existe um inimigo e que todos devem 
lutar em prol do bem da coletividade. Efetivando, dessa forma, a garantia de direitos, tidos como 
fundamentais previstos na Constituição. MÉToDoS: Para realização deste resumo foi utilizada 
a documentação indireta, por meio de dados bibliográficos, com análise de teses de doutorado 
e artigos que enfocam o presente tema. Assim, a partir do método indutivo foi possível fazer as 
considerações necessárias. RESULTADo/DISCURSÃo: O discurso do ódio contra o outro vem 
sendo fomentado, pois, a sociedade em geral, principalmente aos que foram alcançados pela ação 
de criminosos procuram alguém para culpar de imediato e não analisa a real motivação do crime, 
que geralmente é a desigualdade social e a ineficiência do Estado. Nesse ínterim a Teoria do Direito 
Penal do Inimigo, somada a crise atual e o discurso do ódio fomentado por candidatos a presidência 
podem levar os pais a uma guerra civil e um massacre das minorias. CoNSIDERAÇÕES FINAIS: 
Destarte, é sabido que discurso do ódio produz ações violentas, e os opressores poderão não muito 
distante se tornar os oprimidos. Portanto, importante é a análise minuciosa do plano de governo 
a ser implementado, bem como a verificação se este está de acordo com a constituição federal, 
respeitando o próximo.

1 Discente do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho-FASAVIC, Discente de Iniciação Científica no Curso de Direito, 
na Faculdade Santo Agostinho

2 Discente do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho-FASAVIC, Discente de Iniciação Científica no Curso de Direito, 
na Faculdade Santo Agostinho

3  Discente do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho-FASAVIC, Discente de Iniciação
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EXPLoRAÇÃo Do TRABALHo INFANTIL EM VITÓRIA DA 
CoNQUISTA E AS MEDIDAS ADoTADAS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃoS Do MUNICÍPIo No CoMBATE A 
USURPAÇÃo DE DIREIToS INFANTIS

SANTOS, Jaqueline Silva1

SANTOS, Sâmala Silva2

PÚBLIO, Carlos Alberto Maciel3

INTRoDUÇÃo. O Estatuto da Criança e do Adolescente nasce com o objetivo de abranger todas 
as necessidades desses indivíduos, interpretando-os sempre como pessoas em desenvolvimento e, 
que, por esse motivo, não se pode limitar a medidas punitivas contra possíveis atos infracionais, mas 
também sobre direitos, medidas de auxílio, entre outros. O mesmo diploma legal disciplina, ainda, 
sobre a profissionalização e a proteção ao trabalho, entretanto, essa proteção não é efetivada, seja 
por questões culturais ou por questões financeiras. oBJETIVoS. A presente pesquisa se propõe 
a analisar a exploração do trabalho infantil na cidade de Vitória da Conquista, com vistas a obter 
um panorama sobre suas causas e consequências, verificando as políticas públicas existentes, bem 
como suas qualidades e déficits, fazendo um paralelo entre os programas e projetos de erradicação do 
trabalho infantil, relatos e estatísticas das instituições, a fim de elaborar novas propostas de prevenção e 
erradicação do aproveitamento da atividade laboral infantil no município. MÉToDoS. Essa pesquisa 
está balizada em uma abordagem exploratória, documental e bibliográfica, com estudo qualitativo-
quantitativo por meio de um survey estruturado formado por perguntas abertas e fechadas, que 
fora encaminhado por meio de app de mensagens e outras redes sociais para que fosse respondido 
voluntariamente por moradores da comunidade conquistense. DISCUSSÃo/RESULTADoS. De 
acordo a Pesquisa Nacional de Amostra Por Domicílio (PNAD), realizada em 29/11/2017, o Brasil 
tem, 1,8 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 trabalhando, desse número cerca de 30% 
dessas crianças e adolescentes exercem funções no comércio, característica bem notável na cidade 
de Vitória da Conquista, objeto dessa pesquisa. É viável avaliar que o problema deixa de ser somente 
a violação de um direito e passa a ser a violação de toda uma legislação voltada para a proteção do 
indivíduo, não só legislação nacional, como violação a tratados internacionais dos quais o Brasil é 
signatário, tais como,  o Pacto de San José da Costa Rica, fundado no respeito aos direitos humanos 
essenciais e na justiça social, cabendo aos Estados Membros o dever de garantir à criança e ao 
adolescente digna proteção integral, nas Convenções nº138 que versa sobre a idade mínima para 
o trabalho e a nº182 da OIT, que dispõe acerca das piores formas de trabalho infantil. Ainda sobre 
o ordenamento jurídico internacional, foi assinada a Convenção Internacional sobre os direitos da 
criança que visa à proteção de todas as crianças e adolescentes do mundo. CoNSIDERAÇÕES 
FINAIS. A supracitada pesquisa está em andamento, na sua fase de entrevistas e coleta de dados 
com os órgãos do município: Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Conselho Tutelar e Polícia Rodoviária Federal. Bem como, análise dos dados colhidos por meio do 
questionário encaminhado via redes sociais e app de mensagens.

1 Graduanda do curso de Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. aajaquelinesantos@gmail.com.
2 Graduanda do curso de Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. samalaminha@gmail.com.
3 Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia(UFBA). Mestre em Ciências Sociais pela PUC/SP. Doutor em Memória 

Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Professor da UESB e Fainor. Coordenador 
do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da UESB. carlospublio108@hotmail.com.
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APoLoGIA Ao CRIME E A DEFESA DA 
LEGALIZAÇÃo DAS DRoGAS

QUINTO, Patrícia Santana1

AMÓRAS, Eduardo M.2

INTRoDUÇÃo: O presente artigo ambiciona discorrer sobre a constitucionalidade das manifestações 
em defesa da descriminalização de substâncias entorpecentes. Sua relevância encontra fundamento 
na necessidade de compreensão das condições de os indivíduos exercerem o direito de discutir sobre 
políticas públicas. A legalização (ou não) das drogas é um tema de inequívoco interesse social, portanto 
o seu debate público merece ser garantido, sem que este seja confundido com crime apologético. 
Diante de tal abordagem tem-se o seguinte problema: até onde vai o direito à livre manifestação 
de pensamento referente a defesa da legalização das drogas? RESULTADo/DISCUSSÃo: com 
base nas pesquisas realizadas, depreende-se que manifestar-se no intuito de que as drogas sejam 
legalizadas é exercício do direito de expressão ou da livre manifestação do pensamento, e não, ato 
sugestivo ou estimulante ao consumo de drogas. oBJETIVo: demonstrar balizas e filtros presentes 
ou verificáveis nos debates públicos para que a mera proposta de descriminalização das drogas não 
se confunda com o ato de incitação à prática do delito e desse modo dirimir qualquer interpretação 
errônea que motive a proibição de atos públicos acerca da legalização das drogas. MÉToDo: para 
desenvolvimento de todo o exposto utilizou-se do método dedutivo em consonância com pesquisa 
bibliográfica, documental e precedentes judiciais. CoNSIDERAÇÕES FINAIS: diante do estágio 
de investigação documental na qual a pesquisa se encontra, já é possível perceber que a realização 
de manifestações públicas fundadas no debate sobre as alternativas à política proibicionista das 
drogas, desde que respeitados os limites legais concernentes a qualquer manifestação, não terão 
subsunção ao art. 287 do código penal. Ou seja, tem-se, a priori, o entendimento de que estas não 
podem ser confundidas como apologia de fato criminoso ou expediente correlato.

1 Discente do 4º período da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Membro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado 
da Bahia – LACCEB. patiquinto92@gmail.com .

2 Advogado em Vitória da Conquista - BA. Bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências Criminais. 
Mestre em Direito Penal e Liberdades Públicas. Membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB - Subseção de Vitória 
da Conquista - BA. Orientador da Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Estado da Bahia – LACCEB. eduardoamoras.
academico@gmail.com .
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CRESCIMENTo DESENFREADo DoS REFUGIADoS E SUAS 
CoNSEQUENCIAS

FERNANDES, Bárbara Pinheiro1

SOUZA, Jamylle Chaves Figueiredo de2

CARVALHO, Maria Clara Silva3

TOURINHO, Luciano de Oliveira Silva4

INTRoDUÇÃo. A presente pesquisa tem por objetivo analisar o crescente aumento de refugiados 
e o efeito das crises migratórias nas regiões, trazendo à luz da discussão a questão dos direitos 
fundamentais de todo ser humano. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Segundo a Empresa Brasil de 
Comunicação, a Síria, assim como nos anos anteriores, continuou a ser o país com maior população 
deslocada globalmente. No fim de 2017, havia 12,6 milhões de sírios desalojados à força, sendo cerca 
de 6,3 milhões de refugiados, 146.700 requerentes de asilo e 6,2 milhões de deslocados internos. 
Já na Venezuela a situação política e econômica levou mais de 1,5 milhão de venezuelanos a se 
deslocarem para os países vizinhos. Entre os principais destinos estavam o Brasil, a Colômbia, 
Costa Rica, o México, Peru, a Espanha e os Estados Unidos. De acordo com os números fornecidos 
pelos governos desses países, mais de 111 mil venezuelanos apresentaram novos pedidos de asilo 
em 2017. O Peru registrou mais pedidos (33.100), seguido pelos Estados Unidos (30.000), o Brasil 
(17.900), a Espanha (10.600), o Panamá (4.400), México (4.000) e a Costa Rica (3.200). oBJETIVoS. 
Iremos abordar a busca de refúgios, por cidadãos de países onde se vivem crises e perseguições, 
sejam elas políticas, religiosas, catástrofes, guerras ou violências, e as consequências aos seus 
cidadãos, os quais tem buscado proteção internacional nos países vizinhos e Europa. Em seguida, 
serão abordados os impactos nos países de destino, desencadeado por essa crise migratória, com 
consequências sociais, econômicas e políticas. Por fim, aborda-se a temática dos direitos humanos, 
garantidos por leis e estatutos internacionais, a todos aqueles que buscam proteção.  MÉToDoS. A 
metodologia utilizada para a resolução do assunto proposto será a partir de uma revisão bibliográfica 
de livros e artigos e análise de dados estatísticos que tem demonstrado um aumento desenfreado 
do número de refugiados e uma falta de políticas públicas nos países onde esse contingente de 
pessoas tem chegado. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. O principal objetivo da pesquisa foi o de 
demonstrar a real situação vivida por milhares de refugiados e as consequências advindas deste 
crescimento desacelerado nos países em que tem recebido os mesmos. Percebemos a necessidade 
de novas políticas pública em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos que foram ameaçados 
ou violados por seu país de origem.

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste.binhafer2016@gmail.com
2 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste.mylle_chaves2@hotmail.com
3 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste.
4 Pós-doutorando em Direitos Socias pela Universidade Salamanca.luciano.tourinho.jus@gmail.com
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INTERVENÇÃo FEDERAL No RIo DE JANEIRo 
E o MITo DA SEGURANÇA PÚBLICA

SANTOS, Sâmala Silva1

SANTOS, Jaqueline Silva 2

INTRoDUÇÃo. A impetuosidade dos conflitos armados não se restringe aos grupos que se 
opõe ao poder do Estado, mas, principalmente, aos civis que estão em áreas de riscos, com pouca 
ou quase nenhuma proteção. Pensando nisso, o instituto da intervenção federal foi criado pela 
Constituição Federal de 88 com o objetivo de controlar conflitos em determinada região, a fim de 
manter a autonomia do Estado-membro. O atual presidente da república, Michel Temer, decretou 
a intervenção, no estado do Rio de Janeiro, para “pôr termo ao grave comprometimento da ordem 
pública”, justificando que a intervenção é inevitável e necessária. oBJETIVoS. Essa pesquisa 
tem como objetivo analisar o cerceamento de liberdade daqueles indivíduos residentes em zona de 
conflitos frequentes, no âmbito da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, com vistas a 
criar soluções ou meio alternativos para amenizar os impactos causados aos moradores, por esses 
enfrentamentos. DISCUSSÃo. As guerras podem surgir em diferentes cenários, seja como uma luta 
por território, independência, questões religiosas, entre outros. Esses conflitos acentuam a fragilidade 
do Estado que se vê impossibilitado de conter os infortúnios causados pelos grupos contrários à sua 
atuação. O estado do Rio de Janeiro passa hoje, por um verdadeiro período de guerra, denominado 
de “Combate ao Crime Organizado” e por isso foi declarado a intervenção federal, entretanto, essa 
guerra atinge civis que não possuem relação com o tráfico, e que são “condenados” e estereotipados 
simplesmente pelo local onde residem. Existem diversas críticas à intervenção no Rio, inclusive 
a cerca de uma possível inconstitucionalidade; diversas organizações de Direitos Humanos já se 
pronunciaram sobre o ocorrido e entendem essa medida como sendo “extrema e inadequada”, já que 
não há redução nos índices de violência e coloca em risco os direitos da população, em particular, 
a que vive em favelas e periferias.  Dessa forma, sofrem tanto do Estado, que deveria investir em 
inteligência e prevenção como fundamentos para uma política de segurança pública eficaz, quanto 
do tráfico, que impõe suas “regras” às comunidades que veem seus direitos e liberdades sendo 
suprimidos. Diante disso, aqueles que deveriam ser protegidos pelo poder estatal são os mais 
atingidos negativamente pela necessidade latente que o governo possui em demonstrar resultados 
positivos. MÉToDoS Essa pesquisa está balizada em uma abordagem exploratória, documental 
e bibliográfica, com estudo qualitativo, por meio de artigos e notícias divulgados desde o início da 
Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A supracitada 
pesquisa se encontra em desenvolvimento, na fase de coleta de dados acerca do êxodo urbano das 
populações que se encontram nos locais mais atingidos, denúncias de violação de direitos e índices 
de violência desde a decretação da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro.

1 Graduanda em Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  samalaminha@gmail.com.
2 Graduanda em Direito. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. aajaquelinesantos@gmail.com.
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A PRISÃo APÓS SEGUNDA INSTÂNCIA À LUZ Do 
PRINCÍPIo DA PRESUNÇÃo DE INoCÊNCIA.

SANTOS, Camila de Matos1

SILVA, Aissa Maiara Santos e2

AZEVEDO, Alessandra Novais3

RIBEIRO, Márcio Costa Brito4

INTRoDUÇÃo Em que pese, a Lei Maior dispor, dentre outros, do princípio da legalidade e 
da presunção da inocência, ambos levados também para o Código de Processo Penal, é possível 
nos deparar com decisões de Tribunais indo de encontro com estes princípios constitucionais. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS O art. 5º da Constituição Federal de 1988, inciso LVII dispõe, 
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Por 
esse texto, nos é assegurado o princípio da presunção da inocência, que serve para limitar o poder 
de imposição dos juízes. Tendo em vista que, à Constituição é atribuída de direitos humanos, pelo 
qual deve ter seu entendimento sempre de forma ampla ao invés de restritiva. Até o ano de 2009 o 
STF entendia que a presunção da inocência não impedia a execução de pena confirmada em segunda 
instância. De 2009 até 2016 o Supremo mudou entendimento onde a prisão não seria mais possível 
até transitada em julgado. Porém, após o ano de 2016 o STF mudou posicionamento novamente ao 
firmar, até atualmente, o entendimento de que a prisão é possível na segunda instância, ainda que seja 
assegurado à defesa de se utilizar dos recursos especial interposto no Superior Tribunal de Justiça 
e extraordinário no STF para discussão do caso. Tal entendimento foi usado para efetivar a prisão 
do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato (2014). A determinação da expedição de mandado de 
prisão sem o trânsito em julgado da decisão condenatória representa afronta ao princípio da presunção 
da inocência (art. 5º, inciso LVII, CF/88). Além de estar previsto no Código de Processo Penal, art. 
283, in fine, que só poderá ser preso no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 
temporária ou prisão preventiva. Portanto, a decretação do mandado de prisão do ex-presidente Lula 
não teve observância de tais conteúdo. oBJETIVoS O presente trabalho tem o objetivo geral de 
analisar a prisão do ex-presidente Lula ao princípio da presunção da inocência. Em peculiar, com 
objetivo especifico de analisar o reflexo da insegurança jurídica com a mudança de posicionamento 
tida por Tribunais. Bem como analisar casos de prisões na segunda instância, à luz dos direitos 
fundamentais contidos no texto constitucional. MÉToDo O material e metodologia utilizados foi 
de natureza bibliográfica, a partir das jurisprudências brasileiras, Constituição Federal de 1988 e 
Código de Processo Penal, bem como em artigos e Sítios eletrônicos, como consequência das demais 
pesquisas já mencionadas, foi realizado um levantamento das principais informações sobre do tema 
para que os resultados fossem melhores desenvolvidos. CoNSIDERAÇÕES FINAIS A prisão do 
ex-presidente, então, não atendeu aos dispostos constitucionais. Bem como o posicionamento do 
STF foi de encontro ao princípio da presunção de inocência até a sentença condenatória transitar 
em julgado.

1 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR. camila_mattos2@live.com.
2 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR. aissamaiara@hotmail.com.
3 AUTORA. Aluna do curso de Direito da FAINOR. alessandranovaisazevedo@outlook.com.
4 ORIENTADOR. Especialista em Ciências Penais, Professor de Direito Penal e Processo Penal. profmarcio.jus@gmail.com. 
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LEI Nº13830 DE 2017 DA BAHIA: VULNERABILIDADE 
HUMANA E AMBIENTAL FACE Ao PASSIVo DA EXPLoRAÇÃo 

MINERAL DE AMIANTo.1

OLIVEIRA, Caio Coêlho de2

CUNHA, Karoline França Bastos3

NOVAIS, Aline Lima Melo4

INTRoDUÇÃo. Embora festejada pelo movimento ambientalista e importante passo para redução 
do risco causado pelo processo exploratório do amianto no Estado da Bahia, a Lei nº13830 de 2017 
do Estado da Bahia para que possamos analisar o passivo jurídico desamparado pelo Estado e 
violando as garantias da Constituição Federal de 1988,  embora implementada pode ser compreendida 
como insuficiente no que tange a reparação dos danos causados no espaço de tempo, revelado pelos 
danos materiais e imateriais causados pelo processo exploratório por décadas, com o intuito de 
promover o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito regional. Assim, o propósito 
central deste estudo é buscar a resposta ao seguinte questionamento: a Lei nº13830 de 2017 é 
suficiente para assegurar a proteção do meio ambiente e a tutela da saúde humana? DISCUSSÃo/
RESULTADoS. A proibição da exploração e o beneficiamento do amianto vieram por meio da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (4066) que disciplina legislações estaduais que tratavam sobre 
a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto crisotila (asbesto branco) 
e dos produtos que o contenham. Sendo reconhecido a consequente o banimento da exploração 
dessa substância. Contudo, não alcançou a existência do passivo jurídico deixado, sobretudo no 
que tange o impactos negativos no meio ambiente e também o impacto à saúde coletiva causada 
aos expostos, conforme relatos da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto (Abrea) e 
também das denúncias contidas na produção cinematográfica “Não Respire – Contém Amianto” 
da Repórter Brasil em coprodução com a Onze:Onze Filmes. oBJETIVoS: Identificar e analisar 
questões controvertidas envolvendo a Lei Estadual em apreço, e normas correlatas e compreensão 
jurisprudencial, com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento, interpretação e aplicação de 
suas disposições, na busca do almejado equilíbrio ambiental como também analisar os dispositivos 
atrelados ao potencial reparador ou não dos danos causados. MÉToDoS: Tendo como alicerce a 
dialética e revisão bibliográfica. A análise crítica permitirá a reflexão sobre o colhido da realidade. 
CoNSIDERAÇÃo FINAL Para além das formações teóricas relativas ao direito ambiental estamos 
diante a violação do direito a saúde coletiva como também dos múltiplos direitos emergentes do 
princípio da dignidade da pessoa humana. O posicionamento jurídico construído em torno da 
exploração mineral e seu impacto embora já possua lastro normativo a nível estadual e nacional, não 
foram capazes de resolver o passivo jurídico deixado. Não obstante, como se viu, o reconhecimento 
e procura continua pela consagração dos direitos difusos e coletivos, aqui foram evidenciadas pela 
busca de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, alcançando os múltiplos sujeitos afetados 
conclamando seus direitos fundamentais reconhecidos, integram verdadeiramente o campo das 
relações sócias jurídicas, não ficando presos ao mero formalismo, mas sendo uma condição para o 
real reconhecimento do Estado Constitucional Garantista.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.
2 Mestrando do PPGD do Centro Universitário da FG (UNIFG) e Bolsista FAPESB. Email:caio.coelhoo@hotmail.com
3 Mestranda do PPGD do Centro Universitário da FG (UNIFG). E-mail: karolinefranca.adv@gmail.com.
4 Mestranda do PPGD do Centro Universitário da FG (UNIFG) e Bolsista CAPES. E-mail: alinnenovaiis@hotmail.com
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A APLICABILIDADE DAS CoNVENÇÕES DA oRGANIZAÇÃo 
INTERNACIoNAL Do TRABALHo (oIT) NA PRÁTICA TRABALHISTA 

PÓS-REFoRMA: ENTRE A RATIFICAÇÃo E o AUToRITARISMo

CUNHA, Karoline França Bastos1

OLIVEIRA, Caio Coêlho de2

NOVAIS, Aline Lima Melo 3

INTRoDUÇÃo. Como as Convenções ratificadas pelo Brasil, junto à Organização Internacional 
do Trabalho, apontadas no relatório anual do Comitê de Peritos da Organização Internacional do 
Trabalho de 2018, terão sua eficácia e aplicabilidade garantidas, no cenário da prática trabalhista 
pós- reforma, considerando o hipotético traço autoritário da medida? DISCUSSÃo/RESULTADoS. 
Os parâmetros para a pesquisa serão estipulados pela hermenêutica e aplicação das Convenções 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelo Brasil, em específico, àquelas 
apontadas no relatório anual do Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho de 
2018, sob a ótica crítica – autoritarismo - do marco histórico selecionado, qual seja, a promulgação 
da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.  oBJETIVoS. O objetivo geral, que norteará todo o 
desenvolvimento da pesquisa cujo projeto ora se apresenta, reside em investigar o contexto de 
adaptação da jurisprudência à aplicabilidade da Lei nº 13.467, dado o seu contorno hipoteticamente 
autoritário, sob a ótica das Convenções da OIT, ratificadas pelo Brasil, notadamente, nas hipóteses 
de violação àqueles artigos e acordos aportados no relatório anual do Comitê de Peritos da 
Organização Internacional do Trabalho de 2018. Com primeiro objetivo específico, procura-se 
demonstrar a necessidade de se conferir contornos mais precisos à valoração e valorização da norma 
internacional em comento, buscando conceitua-la e posiciona-la no contexto da hierarquia legal. 
Para tanto, buscar-se-ão as causas dessa, possível, desvalorização, examinando quais as principais 
consequências, teóricas e práticas, que dela resultam. Como segundo objetivo específico, intenta-
se discutir o contexto histórico, político e social da promulgação da Lei nº 13.467, com criticidade. 
Dado o propósito, analisar-se-ão as características gerais, os elementos basilares e as limitações 
sobre os quais a legislação em estudo fora processada e validada ao universo da aplicabilidade. 
Como terceiro (e último) objetivo específico, pretende-se verificar em que medida a jurisprudência 
trabalhista se posicionará ante a flagrante violação das normas internacionais supraditas, e, desse 
ponto, posicionar-se como estudo de vanguarda em consciência e combatividade dentro do presente 
cenário científico. Assim, avaliar-se-á, criticamente, de que modo essa proposição se presta a 
solucionar ou atenuar os desafios oriundos da promulgação Lei nº 13.467/2017.  MÉToDoS. Revisão 
bibliográfica e dedução hipotética. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. No contexto do presente estudo, 
após a promulgação da Lei 13.467/2017, motivada pelos questionamentos feitos pela Confederação 
Única dos Trabalhadores (CUT) ao organismo internacional, a Comissão de Peritos da OIT, emitiu o 
relatório anual de recomendações, solicitando que o governo brasileiro revise alguns pontos notáveis 
trazidos pela reforma trabalhista, em especial, àqueles que tratam da prevalência do negociado sobre 
o legislado, por entender ter o Brasil violado Convenções anteriormente ratificadas.  O governo 
brasileiro deve se manifestar nos próximos meses.

1 Mestranda em Direito. UniFG. karolinefranca.adv@gmail.com
2 Mestrando em Direito. UniFG/FAPESB. caio.coelhoo@hotmail.com.
3 Mestranda em Direito. UniFG/CAPES. alinnenovaiis@hotmail.com.
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EVA, PANDoRA E A MULHER DISSIMULADA: REFLEXoS DE UMA 
CoNSTRUÇÃo HISTÓRICA DA IMAGEM FEMININA NoS CASoS DE 

ALIENAÇÃo PARENTAL

ROCHA, Bárbara Tigre1

PAIXÃO, Maiara Sousa da2

MAGALHÃES, Daniella Santos (Orientadora)3

INTRoDUÇÃo. O presente trabalho surge da atual polêmica envolvendo a Lei de Alienação Parental 
– Lei 12.318/2010 quanto à sua aplicação prática, sobretudo, envolvendo julgados relacionados a 
casos onde previamente ocorrem denúncias relacionadas a algum tipo de violência doméstica ou 
abusos contra a criança e adolescente. A discussão levantada coloca a legislação como passível de 
ser utilizada por alguns genitores do sexo masculino como uma defesa perante as acusações feitas 
pela genitora supostamente alienante, ou mesmo como uma espécie de vingança. DISCUSSÃo/
RESULTADoS. A criação da Lei de Alienação Parental (Lei 12.318/2010) teve como base as 
ideias desenvolvidas pelo psiquiatra estadunidense Richard Gardner (2002) que, em linhas gerais, 
defende a existência de uma síndrome causada por abuso do genitor ou daquele que tenha a 
criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância e que interfira na sua formação 
psicológica para que repudie ou prejudique vínculos com genitor. A intenção desse dispositivo legal 
é, principalmente, a proteção da criança e adolescente diante desta prática. Ocorre que, passados 
alguns anos de sua implementação, muitas mulheres passaram a se apresentar como possíveis vítimas 
dessa legislação ou da sua forma de aplicação pelo poder judiciário que, muitas vezes, mesmo 
perante laudos inconclusivos, determinam o reconhecimento da alienação parental e o afastamento 
dessa genitora mesmo em casos em que haja ocorrido prévias denúncias relacionadas a violência 
doméstica ou abusos contra criança ou adolescente. Conjectura-se, nesse ponto, a possibilidade 
de influência na atuação do Poder Judiciário do ideário presente na sociedade no qual a mulher 
é vista como naturalmente manipuladora/dissimulada, construção histórica que embasa a visão 
sobre o feminino desde os mitos de Eva ou de Pandora, dentre outros. oBJETIVoS. Busca-se, 
portanto, alcançar uma compreensão histórica mais detalhada – a partir das artes, da literatura e 
da mitologia – de aspectos da construção social da figura feminina e seus possíveis reflexos nos 
resultados dos processos judiciais que envolvem o tema da alienação parental. Além disso, avaliar 
a estrutura do poder judiciário bem como a necessidade de servidores especializados ou de maior 
integração entre as esferas cíveis e criminais para a resolução desse tipo de demanda de maneira 
mais justa e equânime a todos os indivíduos envolvidos. MÉToDoS. Pretende-se realizar revisão 
bibliográfica no campo da literatura e da historiografia, em busca da compreensão do tema, bem 
como pesquisa acerca da estrutura do judiciário, principalmente nas varas de família, com relação a 
essas demandas. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A pesquisa, brevemente iniciada, ainda se encontra 
na fase preliminar de revisão bibliográfica e investigação histórica/literária. Após este momento, 
proceder-se-á à análise jurídica da legislação pertinente, bem como à pesquisa acerca da estrutura 
atual do Poder Judiciário.

1 Advogada. Pós-graduanda em História: Política, Cultura e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. 
barbara.tigre.rocha@gmail.com.

2 Advogada. Bacharela em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR. maiarasousa_@hotmail.com.
3 Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. adv.dmagalhaes@hotmail.com.
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PRÁTICAS ALTERNATIVAS Ao MoDELo PRISIoNAL TRADICIoNAL: 
A APAC CoMo UMA SoLUÇÃo PARA A REESTRUTURAÇÃo DAS 

INSTITUIÇÕES PRISIoNAIS

DIAS, Alisson Almeida1

COSTA, Ábner Tavares2

DIAS, Wesley Souza3

TOURINHO, Luciano4

INTRoDUÇÃo. Os índices de criminalidade no país só têm aumentado nos últimos anos, e o 
sistema prisional brasileiro só vem contribuindo com este aumento, para tanto será apresentado neste 
trabalho uma instituição que pode contribuir para uma melhor administração dos estabelecimentos 
prisionais. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é uma entidade civil 
sem fins lucrativos, e vem com o intuito de auxiliar os poderes executivo e judiciário, respectivamente 
na execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade. Este 
modelo de sistema foi criado pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni, onde o mesmo criou 
a primeira APAC em São José dos Campos - SP em 1972, com a filosofia “Matar o criminoso e 
salvar o homem”, a partir de uma disciplina rígida, com base no respeito, na ordem, no trabalho 
e no envolvimento da família do sentenciado. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Baseado em dados 
obtidos por meio de pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a 
pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi constatado que a cada quatro ex-condenados, 
um volta a ser condenado por algum crime no prazo de cinco anos, uma taxa de 24,4%, já na APAC 
corresponde a 8,62%, de acordo o site www.apacitauna.com.br, além disso, vale ressaltar que o 
custeio por detento nos sistemas prisionais tradicionais tem uma média de R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais) por mês, enquanto numa APAC, se gasta uma média de um salário e meio por 
detento, desta forma é latente a discrepância de eficiência quando comparamos estes dois sistemas. 
No entanto no Brasil há poucas unidades operantes da APAC. oBJETIVoS. A APAC se dedica 
à recuperação e reintegração social do condenado por meio de incentivo aos estudos, formação 
profissionalizante e diversos tipos de assistência, desde a religiosa até a médico-hospitalar. Esse 
método vem apresentando efetiva melhora na conduta do condenado e diminuindo a reinserção dele 
no sistema prisional. E por meio desta sucinta explanação pretende-se divulgar a instituição, sua 
finalidade e seu fundamental papel para a sociedade. MÉToDoS. Para tanto, foi utilizada uma 
pesquisa exploratória com uso do método indutivo por meio da utilização de artigos, documentários, 
filmes e ideias empíricas extraídas de discussões com colegas de academia e reflexões pessoais. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. A questão do sistema carcerário, tornou-se uma questão de suma 
importância a ser resolvida devido aos problemas que acarretam o país. Nesta perspectiva, APAC 
buscando reeducar os condenados de forma mais eficaz, objetivando reduzir a violência fora e dentro 
dos presídios e consequentemente diminuindo as reincidências delituosas. Com isso, o Ministério 
Público deve ampliar a atuação da APAC nas instituições de cumprimento de pena do país com a 
finalidade de melhorar as condições de vida e humanizar as instalações prisionais.

1 Discente de Direito. Faculdades Santo Agostinho – Vitória da Conquista. alisson.jus.2018@gmail.com.
2 Discente de Direito. Faculdades Santo Agostinho – Vitória da Conquista. atcost@outlook.com.br.
3 Discente de Direito. Faculdades Santo Agostinho – Vitória da Conquista. wesleysouzadias123@gmail.com.
4 Doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Faculdades Santo Agostinho – Vitória da Conquista. lucianoo@fasa.edu.br.
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INQUÉRITo PoLICIAL No ESTADo DEMoCRÁTICo DE DIREITo: 
REFLEXÕES SoBRE oS NoVoS PARADIGMAS CoNSTITUCIoNAIS 

SANTOS, Sandya Públio1

SILVA, Beatriz Medeiros2

PINHEIRO, Victor Lima Figueiredo3

SANTOS, Clara Carolina (Orientadora)4

INTRoDUÇÃo. Com o advento do processo de redemocratização do Brasil, iniciado em 1988 
após a promulgação da Constituição, a compreensão da ciência jurídica adotou novos moldes 
pautados pelo reconhecimento da normatividade dos princípios, fundamentados na necessidade da 
reaproximação do direito e da moral, denominada neoconstitucionalismo. À luz do atual Código de 
Processo Penal, as atividades persecutórias investigativas, desenvolvidas pela Instituição Policial 
Civil, devem pautar-se consoante aos imperativos constitucionais por intermédio de transparentes 
procedimentos garantistas a serem evidenciados e assegurados no Inquérito Policial. Nesse ínterim, 
cumpre destacar um obstáculo na garantia dos direitos fundamentais: o não cumprimento dos 
prazos mínimos para encerramento do Inquérito Policial. DISCUSSÃo/RESULTADoS. Devido 
ao grande número de casos e do insuficiente efetivo de agentes públicos, fica inviável a realização 
de diligências e do procedimento persecutório investigativo dentro do prazo previsto em lei. De 
acordo o art. 10 do Código de Processo Penal, o Delegado de Polícia, titular do Inquérito Policial, 
tem o prazo de 10 dias para o encerramento do mesmo - quando preso o indiciado -, e de 30 
dias, quando solto. Vale ressaltar também, que analisando minuciosamente todos os pontos do 
Inquérito, vê-se ímprobo a realização de todos processos, visto que nele deve-se levantar a autoria e 
materialidade do delito, a partir de investigação e diligências e oitiva de testemunhas. MÉToDoS. 
Utilizamos como referenciais teóricos artigos científicos relacionados à temática abordada bem 
como teses monográficas, por isso esta pesquisa é de natureza bibliográfica exploratória qualitativa. 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Destarte, depreende-se que o Estado mostra sua ineficácia no 
garantismo constitucional, lesando também os direitos individuais do indiciado, no que concerne ao 
não cumprimento dos prazos previstos em lei para o encerramento do Inquérito Policial, Nota-se, 
que devido ao curto lastro temporal para a conclusão do mesmo e do pequeno número de agentes 
responsáveis por tal procedimento, delegados e investigadores veem-se de mãos atadas para efetuar 
os referidos prazos, impedindo que eles cumpram seu dever de forma efetiva, a fim de ratificar o 
compromisso com os Direitos Humanos.

1 Discente do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho-FASAVIC, Discente de Iniciação Científica no Curso de Direito, 
na Faculdade Santo Agostinho

2 Discente do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho-FASAVIC, Discente de Iniciação Científica no Curso de Direito, 
na Faculdade Santo Agostinho

3 Discente do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano- UESB
4 Doutora em Teoria e História Literária. Professora na Faculdade Santo Agostinho. Email: claracarolina@gmail.com
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TRIBUNAL PENAL INTERNACIoNAL E SUA APLICAÇÃo 
SUBSIDIÁRIA À JURISDIÇÃo PÁTRIA: A INTERNACIoNALIZAÇÃo 

DA JUDICIALIZAÇÃo Do CoNFLITo CoMo INSTRUMENTo DE 
GARANTIA DoS DIREIToS HUMANoS

GUSMÃO, Gabriela Correia1

PADRE, Duílo Santos2

PEREIRA, Thainara Coqueiro3

TOURINHO, Luciano de Oliveira S. 4

INTRoDUÇÃo: O Tribunal Penal Internacional, regulamentado pelo Estatuto de Roma, assinado 
pelo Brasil no ano de 2000, traz questões concernentes aos direitos humanos, tendo sua competência 
disciplinada pelo art. 5 do referido Diploma Internacional, alcançando os crimes de genocídio, crimes 
contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. DISCUSSÃo/RESULTADoS: Um 
dos grandes questionamentos acerca desse tema envolve a competência do TPI a respeito da entrega 
de indivíduos, que difere da extradição positivada na Constituição Federal brasileira, este é a entrega 
de um condenado ou suspeito de um crime a determinado país, aquele diz respeito à destinação do 
réu a um órgão internacional cuja regulamentação é aceita pela Brasil. A indagação central aborda 
a problemática acerca dos limites materiais dessa competência e, ainda, dos requisitos atinentes 
à admissibilidade, pois envolve a soberania de cada Estado, as distinções quanto às jurisdições e 
princípios básicos de cada ordenamento. oBJETIVoS: O presente trabalho tem como finalidade 
elucidar A distinção de competência para julgar os referidos crimes e seus respectivos trâmites 
legais, com vistas a comprovar a compatibilidade ou incompatibilidade dos termos do estatuto 
de Roma com a ordem constitucional vigente no Brasil. MÉToDoS: A presente pesquisa possui 
natureza exploratória, a partir da análise de bibliografias e documentos atinentes ao tema central. O 
método de abordagem será descritivo, com inserção de elementos textuais que fundamentarão uma 
análise crítica. CoNSIDERAÇÕES FINAIS: O TPI atua de forma complementar, pois não pode 
interferir nos sistemas judiciais internos, só podendo proceder de forma subsidiária, quando houver 
omissão ou insuficiência da jurisdição pátria, cuidando do bem-estar e segurança da humanidade 
com competência para cuidar dos crimes mais graves a comunidade internacional.

1 Graduanda do Curso de Direito, pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: gabrieela_gusmao@hotmail.com
2 Graduanda do Curso de Direito, pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: thainarapereira1@hotmail.com
3 Graduando do Curso de Direito, pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: dusprf@gmail.com
4 Pós-doutorando em Direitos Sociais pela Universidad de Salamanca – Espanha. Doutor e Mestre em Direito Público pela 

Universidade Federal da Bahia. E-mail: luciano.tourinho.jus@gmail.com
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VIoLÊNCIA DE GÊNERo EM RELACIoNAMENTo ABUSIVo.

ALMEIDA, Lísia Emanuelle Rodrigues1

SOUZA, Maíla de Almeida2

SILVA, Priscila Neves da3

INTRoDUÇÃo. É possível identificar em estudos, relatos e denúncias a negligência contra as 
mulheres vítimas de relacionamento abusivo por se tratar de um problema social. Independente 
da classe social, raça, nível escolar, os tipos de agressões físicas e psicológicas sofridas no âmbito 
doméstico são as mais difíceis de ser evitadas e prevenidas no mundo. O Estado como protetor 
de direitos e deveres é absolutamente indispensável diante da situação. Leis como Maria da 
Penha 11340/2006 e a lei do feminicídio 13.104/2015 e decretos vem como intervenção do Estado 
para solucionar essas eventualidades. DISCUSSÃo/RESULTADoS. O tema proposto exige 
sensibilidade e cautela para as diversas dificuldades já encontradas, como morte, suicídio, agressões 
psicológicas, tortura, ameaças e etc., sendo assim, formas em que o agressor encontra para agravar a 
violência. O medo, o constrangimento, a dependência financeira e a submissão dificulta a busca por 
soluções para tal desavença. A sociedade, através de meras construções sociais tem a colaboração 
para tamanha crueldade, onde se aprende desde pequena que, para ser feliz é necessário um 
marido, e que o homem é sempre o líder da família. oBJETIVoS. Tem como objetivo principal 
a identificação dos inúmeros tipos de agressões e porquê dessa violência ser tão presente na vida 
conjugal e familiar. Propor uma discussão sobre o tema traz tamanha relevância para compreender 
e melhorar o posicionamento dos órgãos públicos atuantes e da população em fatos como esse. 
Como se comporta o Estado perante casos reais e os meios de soluções tomadas são necessárias 
para um melhor entendimento. MÉToDoS. A pesquisa é de natureza bibliográfica, onde interpreta 
materiais científicos e acadêmicos que ao todo, visa permitir a construção das contribuições e críticas 
desenvolvidas no decorrer do material. CoNSIDERAÇÕES FINAIS.  Por fim, o resumo buscou 
identificar violência contra a mulher na relação conjugal e familiar, e analisar como a sociedade e 
o Estado se comporta perante situação. Consequências apontadas visa os danos possíveis de quem 
vivencia essa crueldade.

1 Graduanda do quarto semestre do curso de Direito-Faculdade Independente do Nordeste(FAINOR). Vitória da Conquista/Bahia. 
E-mail:  lialmeida61@gmail.com 

2 Graduanda do quarto semestre do curso de Direito-Faculdade Independente do Nordeste(FAINOR). Vitória da Conquista/Bahia. 
E-mail: may_22k@hotmail.com

3 Graduanda do quarto semestre do curso de Direito-Faculdade Independente do Nordeste(FAINOR). Vitória da Conquista/Bahia. 
E-mail: pry.neves.12@hotmail.com
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A REFoRMA TRABALHISTA E o TABELAMENTo DA INDENIZAÇÃo 
PoR DANo EXTRAPATRIMoNIAL: UMA 

ANÁLISE À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSoA HUMANA1

NOVAIS, Aline Lima Melo2

OLIVEIRA, Caio Coêlho de3

CUNHA, Karoline França Bastos4

INTRoDUÇÃo O Estado Democrático de Direito incorporou em suas Constituições elementos 
normativos associados à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais. Através do advento 
da Constituição Federal de 1988, foi instaurado o Estado Democrático Brasileiro, o qual elencou, 
no artigo 1° de sua Magna Carta, o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos seus 
fundamentos. Decorrendo de tal princípio, auferindo proteção especial aos direitos fundamentais, 
subsiste no ordenamento jurídico a indenização por dano extrapatrimonial. Tal dano refere-se a lesões 
que ofendem a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, ferindo sua dignidade e seus 
direitos da personalidade, sendo assegurado pela CF (art. 5°, V e X) o direito a indenização perante tais 
lesões. A reforma trabalhista, introduzida pela Lei n. 13.467 de 2017, estabeleceu na CLT (art.223-G) 
limites para quantificação dos danos extrapatrimoniais atrelados ao salário do empregado ofendido. 
Através da MP 808/2017, alterou-se o texto legal, estabelecendo como parâmetro o valor do limite 
máximo dos benefícios do RGPS. Contudo, findada sua vigência, o parâmetro da tarifação retornou ao de 
natureza salarial Assim, o propósito central deste estudo é buscar a resposta ao seguinte questionamento: 
o tabelamento da indenização por dano extrapatrimonial trabalhista fere o princípio da dignidade da 
pessoa humana? RESULTADoS/DISCUSSÃo: O Brasil já possuiu lei que estabelecia parâmetros 
para a indenização por dano moral, como a Lei federal n° 5250/1967(Lei de Imprensa). Entretanto, na 
CF/88, adotou-se o entendimento de que a indenização seria ampla, integral e proporcional à ofensa. 
Assim, conforme julgado pelo STF, no RE n°396.386-4, a indenização por dano moral não está sujeita 
à tarifação, o mesmo entendimento da súmula 281 do STJ. Contudo, contrariando tais posicionamentos, 
o art. 223-G da CLT tarifou o dano sofrido pelos trabalhadores, estabelecendo como limite a faixa 
salarial do ofendido. Todavia, o sofrimento de cada ser humano pela lesão a sua dignidade não deve 
ser mensurado pelo seu salário, pois desta feita permite o arbitramento de indenizações para fatos 
idênticos em patamares díspares. oBJETIVoS: O objetivo central desta pesquisa é analisar a (in)
compatibilidade do tabelamento da indenização por dano extrapatrimonial com o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Examinando, inicialmente, a dignidade da pessoa humana; posteriormente, o dano 
extrapatrimonial e; por fim, o tabelamento da indenização extrapatrimonial trabalhista. MÉToDoS: 
Para tanto, adotou-se o método dialético e a pesquisa bibliográfica. CoNSIDERAÇÕES FINAIS 
O tabelamento do dano extrapatrimonial trabalhista pode ferir a dignidade da pessoa humana, pois 
estabelece limites para a indenização oriunda de lesões aos direitos da personalidade, impedindo a 
sua reparação integral. Ademais, o próprio STF e STJ não admitiram a tarifação do dano moral, sendo 
assegurado pela Constituição a sua reparação integral. Além disso, tal limitação pode estabelecer 
patamares inexpressivos, dependendo do caso concreto.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) 
- Código de Financiamento 001.

2 Mestranda do PPGD do Centro Universitário da FG (UNIFG) e Bolsista CAPES. Email: alinnenovaiis@hotmail.com. 
3 Mestrando do PPGD do Centro Universitário da FG (UNIFG) e Bolsista FAPESB. Email: caio.coelhoo@hotmail.com
4 Mestranda do PPGD do Centro Universitário da FG(UNIFG). Email: karolinefranca.adv@gmail.com
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A PRoSTITUIÇÃo E o CoNTRATo SEXUAL DE TRABALHo: 
PARÂMETRoS PARA UMA LEGISLAÇÃo PRoTETIVA DA DIGNIDADE 

DAS MULHERES

CARVALHO, Petrus Ian Santos1

LIMOEIRO, Maria Victória dos Santos2

SILVA, Luciana Santos 3

INTRoDUÇÃo. O presente resumo visa discutir a realidade da prostituição no Brasil, na Suécia 
e na Alemanha a partir de um viés que apreenda as estruturas do patriarcado responsáveis pela 
sustentação da prática, buscando também estabelecer uma comparação dos modelos legislativos 
nórdico e germânico na extensão dos seus efeitos sobre o problema da exploração sexual. 
DISCUSSÃo/RESULTADoS. Os dados levantados para a construção do trabalho apontam para 
a criminalização da demanda por serviços sexuais pagos, tal qual ocorre no modelo nórdico, como 
forma eficaz de combater o tráfico e a prostituição; não se revelam, porém, esses mesmos resultados 
com a legalização implementada em países como a Alemanha e a Holanda. A punibilidade dos 
clientes, em sua maioria homens, é, portanto, importante passo no sentido de reavaliar os privilégios 
assegurados ao que se configura de masculinidade hegemônica, tendo em vista que, como versa 
Heleieth Saffioti (1987, p. 16), “o poder está nas mãos masculinas há milênios.”. oBJETIVoS. No 
plano desta ambição teórica, pretendeu-se investigar a natureza do contrato de trabalho firmado 
para a prestação de serviços sexuais, bem como a natureza do contrato sexual estabelecido entre 
homens e mulheres, cotejando as distintas perspectivas oferecidas pelas legislações vigentes acerca da 
prostituição a fim de identificar aquela que melhor atende à proteção da dignidade da pessoa humana 
e ao resguardo da integridade física e psicológica. MÉToDoS. Para tanto, o estudo aporta-se em 
uma construção bibliográfica e documental, fundamentada na análise dos elementos concernentes 
à temática abordada. A pesquisa desenvolve-se com intuito qualitativo, dirigido ao registro, análise 
e interpretação das condições de trabalho na prostituição, além da identificação das relações de 
causa e consequência cabíveis. CoNSIDERAÇÕES FINAIS. Nesse sentido, em sede de conclusão, 
destaca-se a importância de aspirar um texto legislativo que confira tratamento adequado ao contrato 
de trabalho e, especialmente, ao contrato sexual, consciente de que a prostituição está intimamente 
associada ao patriarcado. A reavaliação das prerrogativas ofertadas à masculinidade é corolário de 
um modelo que combate a exploração sexual sancionando quem a consome, sem perder de vista a 
elaboração de políticas públicas inclusivas e emancipadoras para as mulheres. 

Palavras chave: Contrato Sexual. Mercadorização do Corpo. Prostituição.
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RESUMo

O presente estudo tem como enfoque evidenciar sobre o tema, desigualdade de gênero no mercado 
de trabalho no Brasil, tendo como objetivo mostrar que mesmo a mulher tendo batalhado e garantido 
seus direitos, ainda há em nossa sociedade atual uma discrepância entre salários e direitos se 
comparado ao dos homens. Foi utilizado para a construção desse trabalho pesquisas sobre a história 
de como as mulheres conquistaram seus direitos, assim como dados para relatar a diferença salarial 
e entrevistas que só comprovam a diferença de tratamento, direito e salário e que deveriam chamar 
atenção para que haja o combate dessa desigualdade.

Palavras-chaves: Diferença Salarial; Mulher; Direitos; Constituição Federal.

ABSTRACT

The present study focuses on gender inequality in the job Market on Brazil, aiming to show that 
even the woman having battled and guaranteed her rights, there is still in our current society a 
discrepancy between wages and rights compared to that of men. It was used for the construction 
of this work researches of the history of how the women conquered their rights, as well as data 
to report the salary difference and interviews that only prove the difference of treatment, law and 
salary and that should call attention to the fight against this inequality.

Key-words: Wage Gap; Woman; Rights; Federal Constitution
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INTRoDUÇÃo

Desde os tempos antigos, a mulher sempre foi deixada em segundo plano em diversas esferas da 
nossa sociedade. Segundo o artigo “Igualdade de raça e gênero”, as mulheres no Brasil só começaram 
a ganhar diferentes trabalhos após a segunda guerra mundial na década de 40, com o processo de 
industrialização, já que faltava mão de obra masculina. Segundo o artigo “Perspectiva histórica dos 
Direitos da Mulher e a igualdade entre gêneros no Brasil”, foi com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, houve a criação de artigos que acabavam com a discriminação:

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:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Também foi criada a Consolidação Das Leis Do Trabalho (CLT) pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 e sancionada posteriormente pelo Presidente Getúlio Vargas, que deu a mulher mais 
direita ainda com relação ao trabalho. Porém, estes direitos que foram adquiridos, na prática não 
funcionavam 100%. Mesmo tendo ganhado vários direitos com a nova Constituição, a sociedade 
ainda se mostrava muito injusta quando comparamos o homem com a mulher. Além disso, ela é 
um obstáculo que se encontra em muitas relações, caracteriza-se no ato de separar uma pessoa da 
sociedade a partir de critérios determinados pelos gêneros masculino e feminino. A base desse 
fenômeno é a suposta supremacia por parte de um dos gêneros. Esta discriminação existe no esporte, 
em organizações políticas, universidades e se evidencia nas funções trabalhistas. Segundo o artigo 
“Descriminação De Gênero No Mercado De Trabalho”, a inserção da mulher no mercado vem 
sendo acompanhada em sua grande parte por mulheres acima dos 30 anos, que realmente viram 
um início de mudança quanto aos seus direitos.

oBJETIVoS

O objetivo deste trabalho é mostrar que, mesmo que as mulheres tenham conquistado vários direitos 
na sociedade atual, ainda há muito que se fazer para que elas exerçam seus direitos sem discriminação 
como consta na Constituição, assim como prega os Direitos Humanos.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A discriminação de gênero segundo o Dicionário Aurélio, significa qualquer distinção, exclusão 
ou restrição feita com base nos papéis de gênero, impedindo a pessoa de usufruir dos seus direitos 
plenamente. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regulamenta as relações trabalhistas tanto 
no trabalho urbano quanto no rural.

MÉToDoS

Nosso grupo utilizou-se de pesquisas bibliográficas para a construção deste resumo expandido. Para 
melhorar a compreensão do assunto, utilizamos monografia sobre a história de quando as mulheres 
começaram a trabalhar, vários dados sobre as diferenças entre homens e mulheres em relação ao 
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mercado de trabalho, além do uso de depoimentos de mulheres que perderam o emprego após o 
término da licença maternidade.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Pesquisas divulgadas pelo site Carta Capital, mostram que, mesmo as mulheres estando em número 
maior quando se fala em ensino superior, elas ainda têm que lidar com a desigualdade no mercado 
de trabalho. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de pesquisas 
que foram realizadas em 2016, as mulheres ganham, em média, apenas 76,5% do que os homens 
ganham. Essas pesquisas mostram também que elas gastam 73% a mais do que os homens para 
cuidado de pessoas e afazeres domésticos, além disso, a média de trabalho semanal da mulher tem 
3 horas a mais do que a dos homens.

Desse modo, ferem um artigo da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
Além disso, o número de mulheres atarefadas aumentou aproximadamente em seis mil 
trabalhadoras, com uma taxa de crescimento inferior à da ocupação masculina, mantendo 
a histórica desigualdade nas oportunidades de inserção ocupacional entre gêneros.

Tabela 2 – Estimativa da População E Economicamente Ativa, ocupada e 
Desempregada segundo sexo na Região Metropolitana do Recife 2012 e 2013. 

Outra discussão pertinente é sobre as gestantes. Na CLT diz que:

Art. 392º. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 
dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

Porém, segundo pesquisa divulgada pela revista Veja e realizadas pela Faculdade Getúlio Vargas 
(FGV), a partir do 5º mês, 5% das mulheres deixam de trabalhar, no 6º mês esse número sobe para 
15%, e um ano depois, 48% estão fora do mercado. A maior parte das mulheres dessa pesquisa 

Condições 
de Atividade

Estimativa da População E Economicamente Ativa, ocupada e Desempregada segundo sexo na 
Região Metropolitana do Recife 2012 e 2013. Em 1000 pessoas.

2012 2013 Variação Absoluta 
2013/2012

Variação Relativa (%) 
2013/2012

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
População em 
Idade Ativa 3281 1497 1784 3314 1517 1797 33 20 13 1,0 1,3 0,7

População 
Economicamente 

Ativa
1818 985 833 1856 1006 85 38 21 17 2,1 2,1 2,0

ocupados 1600 889 711 1615 898 717 15 9 6 0,9 1,0 0,8
Desempregados 218 97 121 241 108 133 23 11 12 10,6 11,3 9,9
Inativos com 10 

anos e Mais 1463 512 951 1458 511 947 -5 -1 -4 -0,3 -0,2 -0,4
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foram demitidas sem justa causa. A Radioagência Brasil de Fato realizou várias reportagens com 
mulheres, e em uma delas, a advogada Graziella Branda, que foi despedida três dias após o término 
da licença-maternidade diz que a empresa a despediu por redução de gastos, porém, outra pessoa já 
havia sido contratada pelo mesmo salário que ela recebia. A mesma pesquisa da FGV mostra que ter 
um bebê reduz a participação da mulher no mercado de trabalho, porém, para o homem ter um filho 
não reduz em nada na sua participação no mercado. Na mesma faixa etária, 92% dos homens com 
filhos de até 1 ano estavam trabalhando, sendo que 82% em atividades com 35 horas ou mais de carga 
horária semanal, evidenciando ainda mais a discriminação com a mulher no mercado de trabalho. 
Outra mulher que aparece na reportagem da Brasil de fato é Ana Bueno, que relata ter sofrido uma 
série de perseguições na construtora que trabalhava, e mesmo com uma gravidez de risco, não foi 
dispensada de frequentar as obras que coordenava: “Eu tinha que ficar com os telefones ligados 24 
horas por dia, à disposição da empresa mesmo aos finais de semana. Eu cheguei a questionar isso, 
porque estava tendo contrações, estava com pressão alta, cheguei a ter sangramentos. Foi uma briga 
muito grande, porque eles não entendiam. ”. Ela conta também que quando tentava manter o fluxo 
de trabalho e não conseguia, era acusada de “estar fazendo corpo mole”.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi evidenciado ,pode-se concluir que fica evidente que há uma certa discrepância 
entre o que é proposto pela Constituição Federal e também pelos Direitos Humanos, o trabalho expôs 
os direitos conquistados pelas mulheres ao longo dos anos e mostra que mesmo havendo várias 
conquistas no âmbito do direito, a discriminação de gênero continua há ser um problema presente 
a todo momento em nossa sociedade e deve ser combatido para que vivamos com cada vez menos 
diferenças no trabalho entre o homem e a mulher.
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RESUMo

Este escrito aborda, de maneira pragmática, a realidade do subjugo feminino sofrido no século 
XX, enraizado, inclusive, dentro da indústria cinematográfica. Nessa conjuntura, o trabalho pontua 
as diversas facetas da subordinação da mulher perante os pressupostos discursivos patriarcalistas 
presentes, recorrendo às ideias de Pierre Bourdieu como base teórica. Acrescente a isso, através 
da película Cidadão Kane, demonstra, por cena, como o imaginário de supremacia masculina 
perpetraram também o mundo do cinema, nesse sentido, frisando a reprovação dessa obra no teste 
de Bechdel. Em suma, o trabalho inter-relaciona o contexto social no que concerne à figura fêmea do 
século passado com o longa-metragem citado, aceitando este como reflexo da sociedade, explicando 
a subserviência feminina, bem como a sub-representatividade delas nos conteúdos cinematográficos 
à luz das ideias de Bourdieu.

INTRoDUÇÃo

O presente trabalho visa analisar a representação cinematográfica feminina no contexto histórico 
em que foi produzido a película Cidadão Kane (1941), vencedor do Oscar do ano seguinte ao seu 
lançamento, para tanto utiliza-se do arcabouço teórico produzido por Pierre Félix Bourdieu em sua 
obra “A dominação masculina”. Faz-se premente salientar que os pressupostos discursivos presentes 
nos meados do século XX eram substancialmente patriarcalistas, que estiveram arraigados no 
imaginário humano até a hodiernidade. Nesse viés, vislumbra-se a realidade da mulher nessa época 
era permeado pela submissão, sendo assim, a sua imagem, majoritariamente, estava imbuída ao 
âmbito doméstico e a profissões secundárias.
  Convergindo com que se advoga o filósofo grego Aristóteles: “A vida imita a arte”. Nesse sentido, 
a conjuntura do gênero feminino no cotidiano é transposta para a indústria cinematográfica, 
dessa maneira, refletindo o ideário frágil e sensível atribuído às mulheres. Dentro desse cenário, 
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a função básica do personagem fêmeo constituía-se em dispor características comportamentais e 
psíquicas ao papel do homem, geralmente protagonista do filme. Nesse sentido, os trabalhos femininos 
desempenhados nas obras agiam em prol substancialmente do âmbito masculino, raramente, ou 
nunca, trazendo resultados para si própria, assim, a ideia da mulher no cinema estava atrelada à 
papéis coadjuvantes, retratadas a serviço do outrem. Como resultado, a figura da mulher ficava restrita 
às interpretações a margem do núcleo central da história, como genitora, cônjuge, servente do lar, 
secretária ou enfermeira. Nesse contexto: “assim, nos tablados das televisões, as mulheres estão quase 
sempre acantonadas nos papéis menores, que são outras tantas variantes da função de ‘anfitriãs’, 
tradicionalmente atribuídas ao ‘sexo frágil’; (...)” (BOURDIEU, 1998)
Somado à conjuntura de objetificação da mulher, o corpo feminino esteve hipersexualizado, a fim 
de suprir os fetiches masculinos. Pode-se apreciar a veracidade dessa afirmação ao vislumbrar os 
caracteres físicos e psíquicos atribuídos à mulher, tal como seu figurino, seu modo submisso de agir, 
bem como sua inteligência nivelada ao desejo masculino. Visto essa realidade, “(...) certo erotismo 
masculino associa a busca do gozo ao exercício brutal do poder sobre os corpos reduzidos ao estado 
de objetos (...)” (BOURDIEU, 1998). Dessa maneira, o empreendimento cinematográfico contribuía 
para perpetuação do imaginário puramente sexual e subserviente desse gênero.

oBJETIVoS

O presente trabalho tem como foco desenvolver a observações no que concerne à sub representatividade 
da imagem feminina consolidada pela indústria cinematográfica do século XX, bem como analisar, 
sob ponto de vista sociológico, a realidade imposta pelas mulheres na mesma época. Dessa maneira, 
esse escrito faz um paralelo entre cinema e realidade, destacando sobretudo suas semelhanças e 
salientando as mazelas comportamentais e psíquicas que eram dispostas pelo falocentrismo, do qual 
ainda era conspícuo em tal conjuntura histórica.
Nesse sentido, a pesquisa apresentada possui como objetivo principal a demonstração da típica mulher 
do século passado, ora tida como necessariamente delicada ora com sua figura hipersexualizadas e, 
acima de tudo, subserviente ao sexo masculino, constituindo, portanto, uma relação de dominante e 
dominado. Assim, a análise dessa relação entre os gêneros se faz premente e de suma importância, 
visto que o sistema patriarcalista é um paradigma imposto por parte considerável da história humana.

MÉToDoS

O escrito apresentado tem como metodologia básica o estudo bibliográfico e análise cinematográfica. 
Nesse sentido, através da base teórica do trabalho de Pierre Bourdieu intitulado “A dominação 
masculina”, bem como da perspectiva trabalhada pelo referido autor será traçado um paralelo da 
obra com o filme ‘’Cidadão Kane’’, do diretor Orson Welles, dessa maneira, evidencia-se a realidade 
machista e de submissão vivenciada pelas mulheres no século XX, que era invariavelmente, 
reproduzida nos papéis atribuídos ao gênero feminino  no âmbito do cinema. 
  Salienta-se que como fundamentação do trabalho em questão, serão examinadas cenas específicas 
do filme já mencionado com a finalidade de demonstrar como era retratada a figura mulher naquele 
contexto histórico. Isto posto, não se pode olvidar que se estabelecerá uma simetria entre a película 
cinematográfica em questão, e, as relações de dominação, a personificação do corpo fêmeo como 
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uma realidade sexuada, bem como a subserviência imposta às mulheres na configuração social 
daquele período. 

RESULTADoS/DISCUSSÃo

Diante da conjuntura dissertada ao longo do trabalho, é possível vislumbrar que dentro do seu 
contexto histórico o filme Cidadão Kane, da qual constitui-se um marco revolucionário devido às 
técnicas de filmagens empregadas. Em contrapartida, por conta de sua realidade histórica, vigente 
no século XX, a obra se encontra perpetrada pelo conteúdo patriarcalista e falocêntrico.
Para tanto, é de suma importância evidenciar as cenas específicas da quais se podem notar o conteúdo 
de dominação masculina latente. Esta é notada logo no preâmbulo do filme, na qual a personagem 
feminina, enfermeira, que exerce uma função subserviente, é retratada de maneira mecanizada 
ao encontrar seu patrão, Charles Foster Kane, desfalecido. Essa não externaliza nenhum tipo de 
sentimento, sendo um objeto para seguir os procedimentos em prol dos personagens masculinos.
Mais adiante na película em questão, tem-se a primeira fala de uma figura feminina que tanto 
é direcionada, bem como é a respeito de um homem. O discurso da personagem constitui-se 
essencialmente em um caráter simples, composto de poucas palavras, e emotivo, sem a necessidade 
de uma interpretação mais complexa seguida de exageros sentimentais unicamente imbuídos ao 
personagem feminino.
 Outro cenário elucidativo, se dá quando uma reunião de personagens, exercendo suas profissões 
dominantes, comemoram uma conquista importante em meio a bebidas, algazarra e, como troféu, 
utilizam a figura feminina, representada, ali, por um grupo de bailarinas, que estavam postas tão 
somente para satisfazer seus prazeres. Dessa maneira, essa imagética reforça a hipersexualização 
do corpo fêmeo, uma vez que “O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como 
depositário de princípios de visão e divisão sexualizante” (BOURDIEU, 1998) 
Destarte, uma cena de grande relevância retrata o relacionamento abusivo entre Kane e sua segunda 
esposa, Susan. Esse dado momento, ocorre o conflito em torno da posição social dessa personagem, 
que, ao expressar sua vontade, encontra-se restrita aos interesses de seu marido, este, a fim de 
proteger sua honra, coage-a continuar sua carreira de cantora. Nesse contexto, é pertinente notar o 
jogo de luzes empregado pelo diretor, com intuito de representar a dominação imposta sob a mulher, 
quando a sobra do cônjuge masculino sobrepõe por completo o semblante da moça, constituindo, 
portanto, a consolidação da violência simbólica sobre a figura feminina. Essa aceitação que Susan 
perante Kane evidencia que: “os dominados contribuem, muitas vezes à sua revelia, ou até contra 
sua vontade, para sua própria dominação, aceitando tacitamente os limites impostos, assumem 
muitas vezes a forma de emoções corporais — vergonha, humilhação, timidez, ansiedade, culpa 
(...)” (BOURDIEU, 1998).
Por fim, acentua-se que as mulheres apresentadas no filme exercem funções subalternas, a partir 
disso, observa-se que as profissões delegadas ao gênero feminino são sempre secundárias, submetidas 
a superintendência masculina. Isto posto, nota-se que, invariavelmente, a ilustração da figura 
fêmea sempre está acompanhada da tutela de um homem, a título de exemplo, cita-se a persona da 
enfermeira, secretária, bibliotecária, bem como às bailarinas, já mencionadas anteriormente. Assim 
como apregoava Bourdieu: “Nos liceus profissionais elas permanecem, igualmente, direcionadas 
sobretudo para as especializações tradicionalmente consideradas “femininas” e pouco qualificadas 
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(como as de empregadas da coletividade ou do comércio, secretariado e profissões da área de saúde), 
ficando certas especialidades (mecânica, eletricidade, eletrônica) praticamente reservadas aos rapazes.” 
(BOURDIEU, 1998). Nessa conjuntura patriarcalista essas mulheres estavam sempre postas a seguirem 
ordens provenientes das posições de destaque, ocupadas por homens, sem nenhuma pretensão destas 
de almejar esses cargos. Não obstante essa circunstância torna explícita a situação de desequilíbrio 
da qual se constituíam as relações de gênero, fomentando a construção social de uma dominação 
masculina que permanece contemporânea. 
 No que tange à sub representatividade cinematográfica feminina é relevante analisar a película 
em questão sob a óptica do Teste Bechdel, desenvolvido pela autora Allison Bechdel, que serve 
para medir a presença e o sentido valorativo de personagens femininos em filmes. Essa observação 
parte de três princípios que serão enumerados: 1- o filme precisa ter no mínimo duas mulheres, 
com nomes; 2- as mulheres precisam conversar entre si e 3- o assunto não pode ser algum homem. 
Entretanto não se pode olvidar que o referido teste não determina com exatidão a representação 
feminina dos filmes que se submetem a ele, contudo, serve como importante instrumento para 
nortear as discussões e análises sobre essa temática.
Submetido o filme em questão ao teste indicado obtém-se resultados que apontam para uma 
representação extremamente patriarcalista. Para tanto, tem-se como pressuposto os itens já listados 
anteriormente, destes a obra se reserva apenas ao primeiro, por possuir duas personagens femininas 
com nomes: Emily Norton e Susan Alexander, respectivamente primeira e segunda esposa do 
personagem principal. Conquanto nos quesitos restantes verifica-se a pertinência de uma ilustração 
coadjuvante e de dependência da figura mulher, existente apenas para dar contexto a narrativa dos 
personagens masculinos. Seguindo essa perspectiva, constata-se que em momento algum existe a 
interação entre mulheres, tampouco diálogos. Em vista disso, acrescenta-se que nas poucas cenas 
em que as personas femininas possuem falas, estas se restringem apenas a assuntos que giram em 
torno do protagonista. 
A despeito do cunho de preconceito sexista que caracteriza “Cidadão Kane” é imprescindível 
evidenciar que este é apenas um produto de seu período histórico. Partindo dessa afirmação 
compreende-se a película como fruto do seu contexto social, que se configurava de uma forte 
segregação entre os gêneros, com uma percepção da mulher como submissa a dominação masculina, 
que ora a padronizava como frágil e sensível, ora como detentora de um corpo com realidade sexuada 
e meramente objeto de satisfação dos seus desejos. Dessa forma, a produção desse filme apenas 
ilustrou a conjuntura do seu estágio histórico, pois, “ao trazer à luz as invariantes trans-históricas 
da relação entre os “gêneros”, a história se obriga a tomar como objeto o trabalho histórico (...), isto 
é, o trabalho constante de diferenciação a que homens e mulheres não cessam de estar submetidos” 
(BOURDIEU. 1998) 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do explanado, depreende-se que a sub representatividade feminina se manifesta de forma 
simbólica no filme “Cidadão Kane” sendo puramente reflexo do período histórico em que foi 
produzido. Em virtude do que foi observado com uma análise crítica em paralelo com o aparato 
bibliográfico, nota-se que a configuração social vigente naquela época continha um caráter 
predominantemente patriarcal, culminando em uma ilustração cinematográfica depreciativa do 
gênero feminino.
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 Nada obstante, é importante salientar que a indústria cinematográfica segue a evolução social, 
assim, a efervescência dos movimentos feministas na década de sessenta acarretou em modificações 
na condição feminina e consequentemente nos meios de entretenimento. Logo, é perceptível que 
o filme em questão, por preceder os avanços conquistados pelas mulheres em busca de igualdade, 
emblematicamente apresenta resquícios de uma sociedade androcêntrica e permeada de preconceito 
sexista.
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RESUMo
O presente trabalho apresenta uma análise da discursivização das Fake News no Brasil em período de 
eleições. A partir do entendimento de que essas notícias falsas são compartilhadas por meio digital, 
o presente trabalho tentará identificar meios de amenizar os problemas gerados com as Fake News 
analisando se a alfabetização midiática seria a melhor maneira de preparar uma sociedade a evitar 
uma disseminação das notícias frente ao conflito direto da liberdade de expressão e apresentar formas 
na qual as pessoas poderão se auto tutelar na descoberta da veracidade das informações recebidas.

Palavras-chave: Notícias falsas; Eleições; Liberdade de expressão; Garantia da privacidade;

ABSTRACT

The present work presents an analysis of the discursivization of the Fake News in Brazil in the 
period of elections. Based on the understanding that majorities are shared digitally, the present work 
will try to identify ways of solving the problems generated with the Fake News, analyzing whether 
media literacy would be the best way to prepare a society to avoid a spread of the news in the face 
of conflict direct the freedom of expression and present ways in which people can self-guard in 
discovering the truth of the information received.

Key-words: False news; Elections; Freedom of expression; Privacy guarantee;

INTRoDUÇÃo

Em meio a Campanhas eleitorais, o Brasil encara um grande problema que é a disseminação de 
notícias falsas que têm como objetivo promover ou denegrir a imagem de candidatos de diferentes 
posicionamentos políticos. A pouca importância que a maioria dos usuários das redes sociais, 
telespectadores, ouvintes, etc., dão em checar a veracidade das informações ali compartilhadas. 
As “Fake News” termo mais utilizado das “Noticias Falsas” é a distribuição de boatos e mentira 
via Jornais, televisões, redes sociais, etc., o que causa até mesmo a proliferação dessas notícias do 
dia a dia em diálogos informais.
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As Notícias falsas não nasceram no Século XXI, mas, principalmente no Brasil, o termo tomou uma 
proporcionalidade muito maior quando candidatos à presidência da república eram prejudicados 
por notícias falsas, fazendo com que se sentissem lesados também pelo sistema judiciário brasileiro 
em de certa forma permitir que aquilo se propagasse sem que o estado tenha medidas protetivas 
ou punitivas ao ato. 
Com o auxilio de redes sociais, como por exemplo, Facebook e Twitter, as Fake News vêm se 
tornando cada vez mais frequente na mídia e nestes meios digitais, se disseminando de uma maneira 
extremamente rápida. Normalmente essas notícias tem certa abordagem apelativa ao publico, 
despertando seu lado emocional, até mesmo compactuando ideias que reforcem suas crenças e 
ideais políticos, os fazendo compartilhar ou interpretar de maneira verídica algo que na verdade 
era falso, mas não foi feito nenhuma checagem de veracidade.
No Brasil não existe uma política preventiva quanto as Fakes News deliberada, existem pelo menos 
oito projetos de Lei em trâmite atualmente no senado federal, como por exemplo, um projeto de lei 
que visa ampliar o Decreto-lei n.º 2.848 – Código Penal e acrescentar um artigo que prevê pena de 
detenção de 06 meses a 02 anos, ou se o fato for cometido na internet ou em outro meio que facilite 
a divulgação da notícia falsa, a pena prevista será a de reclusão de um a três anos e multa. O projeto 
ainda diz que se o agente divulgar a notícia falsa visando obter vantagem para si ou para outrem, 
a pena devera ser aumentada de 1 a 2 terços.
Uma forma de garantir que todos tenham igual acesso as informações e sistemas de mídia é através 
da alfabetização midiática que é o que visa a empoderação dos cidadãos, lhes dando competências 
que sejam suficientes para engajar a mídia tradicional com os avanços tecnológicos. Ensinando o 
cidadão, por exemplo, o que pode a mídia fazer dentro de suas funções e quais são seus papeis e 
funções, a avaliar os conteúdos que vê na mídia fazendo assim sua análise crítica própria, ter um 
engajamento maior para que seja possível expor suas opiniões e participar dela, etc. Através disso, 
o presente trabalho visa responder a seguinte pergunta: a alfabetização midiática seria a melhor 
forma de melhorar o entendimento popular a respeito das Fake News?

oBJETIVoS

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a discursivização sobre as Fake News nas 
eleições e uma possível medida de controle das consequências de tais práticas seguindo dos objetivos 
específicos que são: expandir conhecimento acerca do tema, apontar os problemas que estão sendo 
gerados consecutivamente com o discernimento das falsas informações, examinar repercussões 
da disseminação destas notícias e maneiras de conferir a veracidade de tais informações evitando 
assim o engano. 

MÉToDoS

Utilizando-se do método bibliográfico de pesquisa, foi realizada a presente pesquisa qualitativa, 
elaborada por meio de material publicado em meios eletrônicos e impressos, como Jornais físicos 
e Virtuais, assim como documentários transmitidos em redes públicas, cuja busca foi realizada 
utilizando fatos históricos e fatos focados na atualidade para distinguir e compor uma ideia solida 
referente ao tema proposto.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

É notório que as noticias falsas vem sido criadas há muito tempo, como por exemplo, o político e 
general romano Marco Antônio que cometeu suicídio motivado por notícias falsas. Haviam dito 
falsamente a Marco Antônio que sua mulher, a Cleópatra também havia cometido suicídio. Assim 
como pouco tempo antes da revolução francesa, vários panfletos eram espalhados pelas ruas de 
Paris, com noticias muitas vezes contraditórias entre si, sobre o estado de falência do governo, o 
que veio a tona depois que o governo teve que vazar as reais informações acerca do financeiro do 
país por conta de todo o caos que tomara àquela situação.
O termo “Fake News” voltou a ser muito discutido durante o ano de 2017, 5 meses depois de ser 
eleito, o presidente dos Estados Unidos Da América, Donald Trump, deu uma nova evidência as 
“Fake News”, quando acusou durante uma conferência de imprensa, um repórter da emissora CNN, 
o mesmo se recusou a responder as acusações que Trump fazia.
Visando aumentar seus lucros, as vias de comunicação ao notar que sites de sátiras como, por 
exemplo, o “Sensacionalista” que ganhavam mais e mais visualizações e compartilhamentos nas 
redes sociais ao publicarem algo em relação a pessoas públicas que estavam em alta na mídia, 
começaram a criar notícias de cunho tendencioso para que sua notícia tomasse uma repercussão 
maior, principalmente em tempos de eleição, onde as pessoas não chegam nem mesmo a ler a notícia, 
mas compartilham a mesma quando veem que se trata de alguma matéria polêmica que poderia 
prejudicar aquele candidato a que seu posicionamento é contra ou beneficiar aquele candidato a 
que apoio.
O futuro de toda uma população fica em risco quando em momentos importantes como as eleições 
governamentais são baseadas em mentiras e noticias tendenciosas que visam lesar seu público 
a formarem uma opinião favorável a sua intenção. O GPOPAI (Grupo de pesquisa em políticas 
públicas para o acesso a informação) fez um levantamento onde cerca de 12 milhões de pessoas 
compartilharam Fake News só no mês de Junho de 2018, o grupo ainda diz que isso poderia alcançar 
boa parte da população do nosso país, considerando que cada usuário que compartilhasse uma Fake 
News tivesse em média 200 seguidores. Segundo Michel Foucault, “tudo emana poder e pode ser 
utilizado como instrumento de dominação” (FOUCALT, p.127). Assim, as notícias falsas surgem 
como um instrumento utilizado por alguns, para manter a sociedade “dominada” ou influenciada 
do modo que eles querem.
A carta Magna, em seu inciso X do artigo 5º, assegura a proteção À imagem, direito inviolável, 
qualificando-se como direito de personalidade, extrapatrimonial e de caráter personalíssimo. O que 
entra em risco ao ser divulgada uma noticia de feitio falso, uma vez que divulgada, em minutos 
poderia manchar toda uma trajetória limpa em questões de minutos.
No código eleitoral vigente em seu artigo n.º 222, diz que se o resultado de uma eleição for viciada 
de falsidade, ou seja, fruto de Fake News difundida de forma massiva e influente no resultado, prevê 
inclusive a anulação. Assim como no artigo n.º 323, a legislação eleitoral prevê que a divulgação 
de notificas falsas a respeito de um candidato ou de algum partido pode ser punida com a detenção 
de dois meses a um ano ou o pagamento de 120 a 150 dias-multa e no artigo n.º 324 a legislação 
diz que “caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe 
falsamente fato definido como crime” pode sofrer a sanção de detenção de seis meses a dois anos 
e o pagamento de 10-40 dias-multa.
A IFLA (Federação internacional das Associações e Instituições de Bibliotecária) Publicou um Diagrama 
para ajudar as Pessoas a identificar noticias falsas: 1- Considerar a fonte da informação; 2 – Ler além do 
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Título; 3 – Checar os autores; 4 – Procurar fontes de apoio; 5 – Checar a data da publicação; 6 – Questionar 
se é uma piada; 7 – Revisar os seus preceitos; 8 – Consultar especialistas;
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e atual presidente do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), Luiz Fux, promoveu no órgão uma campanha para conscientizar a população quanto às 
falsas noticias, e afirma “As Fakes News violam o voto consciente. Nada Pior que o eleitor votar 
desinformado ou informado por algo que não corresponde à realidade”.
O Conselho Nacional de Direitos Humanos publicou uma recomendação (n.º 4/2018) sobre medidas 
de combate às Fake News e a garantia do direito à liberdade de expressão. Nesta recomendação, 
o conselho de inicio cita o marco civil da internet (Lei n.º 12.965/2014) que garante a liberdade de 
expressão, comunicação e manifestação do pensamento, assim como a proteção da privacidade e a 
proteção dos dados pessoais e direciona as recomendações aos órgãos públicos como, por exemplo, 
ao congresso nacional que recomendaram a aprovação do PLC n.º 53/18 que traz as bases para uma 
efetiva proteção no tratamento de dados pessoais no Brasil. Ao Executivo Federal e Estadual para 
a adoção de políticas públicas de alfabetização Midiática e Informacional e a promoção de práticas 
de empoderamento digital. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho vemos que as Fake News, que neste foram analisadas em período eleitoral, são 
notícias falsas que tendem a formar opiniões em sua maioria das vezes prejudiciais a candidatos, 
tem uma disseminação extremamente rápida, existindo pelo ordenamento e pelo serviço público 
brasileiro medida sancionaria, mas não medidas preventivas o que se faz a necessidade de uma 
alfabetização midiática que tem por objetivo deixar a sociedade preparada para lidar com essas 
notícias falsas exercitando o pensamento crítico do indivíduo para distinguir e se indagar da 
veracidade das informações vistas.
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RESUMo

O estudo desta pesquisa consiste em apresentar os Direitos Humanos e Fundamentais, expor a 
necessidade de se concretizar os Direitos do Homem que foi construído ao longo dos séculos e, diante 
disso, explanar parte da história e da evolução destes. Nota-se uma importância da Magna Carta, 
sendo esta uma grande propulsora a defesa do homem. É importante destacar ainda que a Carta 
Magna do Brasil de 1988 vai introduzir de forma expressa os direitos do cidadão. Essa pesquisa 
contará também com abordagem das três gerações serão de grande importância para consolidação 
dos benefícios em prol do homem, sendo que na terceira geração haverá um progresso ao ponto de 
inserir o cidadão na política por meio da cibercidadania que nada mais é do que a participação do 
povo, sem a sua alienação. 

Palavras-chave: Direitos humanos; Garantias; Soberania Popular; Política; Dignidade.

ABSTRACT: 

The study of this research consists of presenting Human and Fundamentals Rights, exposing the 
needs to realize the Rights of Man that was built over the centuries, and that, explain part of the 
history and evolution of these. One notices the importance of the Magna Carta as a great propeller 
for the defense of man. It is important to point out that the Brazilian Constitution of 1988 will 
explicitly introduce the Rights of its citizens. This research will also have an approach of the three 
generations that will be of great importance for the consolidation of benefits for the benefit of man, 
and in the third generation there will be progress to the point of inserting the citizen into politics 
through cyber citizenship that is nothing more than participation of the people without their alienation.

Key-words: Human Rights; Guarantees; Popular Sovereignty; Politics; Dignity.
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INTRoDUÇÃo:

O presente resumo pretende indicar a importância essencial do nascimento dos direitos humanos 
e fundamentais com finalidade de delimitar e coordenar os abusos do poder do Estado, bem 
como assegurar aos cidadãos uma vida mais digna. Apesar de que os direitos já existiam, tais 
privilégios não estavam positivados na ordem jurídica, foi a partir das Declarações solenes que por 
fim passaram a ser reconhecidos, ganhando forma jurídica. Historicamente, a Magna Carta que 
foi a peça fundamental da constituição inglesa, difundiu o constitucionalismo, que possibilitou a 
convivência de forças entre o Estado e seus governados, encontra-se, no início do século XVII. 
Começou então uma análise dos direitos humanos na antiguidade clássica quando a liberdade 
possuía conteúdo político de participação na sociedade. Quanto na Idade Média, quando os deveres 
feudais estavam intimamente conjugados com o relacionamento de submissão frente aos senhores 
feudais e ao absolutismo monárquico, a relação governamental possuía caráter organicista, ou seja, 
a relação era baseada em deveres para com a comunidade, diametralmente oposta à moderna noção 
de direitos. Vale ressaltar que a Carta Magna de 1988, foi uma referência jurídica que ocorreu ao 
longo do regime democrático alargando claramente o campo dos direitos e garantias, fazendo-as 
dentre as constituições, as mais desenvolvidas do mundo em relação a esta matéria.
Desta forma, no final do século XVIII, constituiu a primeira geração dos direitos fundamentais: as 
liberdades públicas. A segunda vai surgir após a primeira Guerra Mundial, a fim de complementá-la: 
são os direitos sociais. A terceira, por mais que seja recente, é a dos direitos de solidariedade, dessa 
forma ela vai desenvolver novas perspectivas e novos meios de acesso à democracia, isso chega ao 
individuo por um meio rápido e avançado que possibilita maior interação no desenvolvimento da 
política, isso é o que chamamos de cibercidadania.

oBJETIVoS:

Esta pesquisa será conduzida no intuito de apresentar elementos que vão esclarecer o surgimento 
da cibercidadania dentro da terceira geração de direitos, falando que os cidadãos estão muito mais 
interligados e participativos por meio da tecnologia, a fim de mostrar que na contemporaneidade 
os direitos humanos tiveram grandes impactos e com isso teve que se adequar aos novos meios 
paradigmas dos sistemas mais avançados de comunicação. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA:

Sabe-se que na contemporaneidade a cibercidadania é uma ferramenta de grande importância para 
que a população tenha grande participação na tomada de decisões, que para todos é essencial. Dessa 
forma, esse novo meio de apresentar a democracia mais rápida e acessivelmente é uma garantia dos 
direitos humanos e fundamentais dentro da democracia. A partir disso e dos conceitos de alguns 
autores, dentre eles, Pérez Luño, fica claro que é um conjunto de instituições que concretizam as 
exigências da dignidade, da liberdade e igualdade humana, os quais deverão ser reconhecidos 
positivamente no ordenamento jurídico a nível nacional e internacional.
Segundo Dirley da Cunha Júnior, direito fundamental é uma categoria que vai abranger todas 
as espécies de direitos, sejam eles referentes as liberdades, a igualdade e a solidariedade ou, em 
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especial, aos direitos civis individuais e coletivos. E por fim, a ciberidadania, de acordo com Perez 
Luño, vai buscar verificar como o emprego da internet pode incentivar a participação cidadã e dar 
novas formas para a democracia.

MÉToDoS:

O resumo fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica e documental de acordo a proposta inicial. 
Este projeto seguiu pela análise de caráter qualitativo, e para tanto se fez essencial a utilização 
de metadados e ferramentas de pesquisa cedidas por meio da rede mundial de computadores. A 
pesquisa contou com apontamentos feitos pelo orientador, nos quais foram abordadas as melhores 
fontes para pesquisa dentro do material escolhido. A produção textual foi precisa, buscando conferir 
maior entendimento e clareza ao texto. O estudo fundamentou-se na análise da bibliografia proposta 
no sentido de selecionar ideias que trouxessem ao texto um melhor discurso. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo:

O Estado de Direito significa que o Poder Político está preso e subordinado a um Direito Objetivo, 
que remete ao justo. Tal Direito tendo uma compreensão ainda permanecente no século XVIII, tendo 
suas raízes na antiguidade greco-romana, não era resultado da vontade de um legislador humano, 
por mais sábio que ele pudesse ser, mas sim da própria natureza das coisas. A supremacia do Direito 
espelha-se no domínio da Constituição. Esta, como Lei das leis, documento redigido de organização e 
limitação do Poder, é uma criação do século das luzes. Por meio dela busca-se estabelecer o governo 
não discricionário, organizado segundo normas que não pode alterar, limitado pelo respeito devido 
aos direitos do Homem. O pacto social, para estabelecer a vida em sociedade de seres humanos 
naturalmente livres e dotados de direitos, há de definir os limites que os pactuantes consentem em 
aceitar para esses direitos. A vida em sociedade exige o sacrifício que é a limitação do exercício dos 
direitos fundamentais. Não podem todos ao mesmo tempo exercer todos os seus direitos, sem que 
daí advenha a desordem, o conflito. Os direitos humanos sempre estiveram engajados no propósito 
constitucionalista de limitar o poder, foi da essência do homem ser livre e usufruir certos bens, sem 
a interferência do Estado. Todos os Homens são livres e titulares de direitos naturais. Na visão de 
Pérez Luño, “um conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan 
las exigências de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 
positivamente por los ordenamientos jurídicos a nível nacional e internacional”.1 Essa é uma expressão 
de maior utilização no âmbito das declarações internacionais, por se tratar com a preocupação da 
comunidade internacional, com a proteção da dignidade humana e dos diretos de todas as pessoas, 
independente de sua nacionalidade, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas. Defendemos que esse critério é a dignidade da pessoa humana2, 
na medida em que materialmente, os direitos fundamentais devem ser concebidos como aquelas 
posições jurídicas essenciais que explicitam e concretizam o valor estruturante da dignidade, e nisso 
residiria, sem dúvida, a sua fundamentalidade material.3 Uma característica não distante, em que 
vai considerar o reconhecimento formal de direitos fundamentais próximos a ideia da dignidade da 
1  LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 12. ed. Editorial Tecnos. p.32. 
2   SARLET, Ingo Wolfgang. o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, Saraiva, 2002; 
3  ANDRADE, José Carlos Vieira de. Direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5. ed. Almedina. p.83. 
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pessoa humana, tal princípio cabe de critério para identificação dos típicos direitos fundamentais, 
mas precisamente ao respeito a vida, a liberdade e a igualdade de cada indivíduo, de modo que essas 
exigências vão se concretizar princípio da dignidade humana. Portanto, com apoio em Sarlet, que o 
“princípio da dignidade da pessoa humana pode, com efeito, sentido com critério basilar – mas não 
exclusivo – para a construção de um conceito material de direitos fundamentais”.4 São os direitos 
fundamentais, portanto, direitos inatos preexistentes, cabendo ao ordenamento jurídico-positivo 
tão somente reconhecê-los.5 
Os direitos fundamentais foram identificados, historicamente, com os valores mais importantes da 
convivência humana, ou seja, aqueles sem os quais as sociedades acabam perecendo, fatalmente, 
por um processo irreversível de desagregação6. O entendimento histórico dos direitos fundamentais, 
cada um deles vai ter uma melhor compreensão e logo, vai exercer uma função excepcional, logo 
que existem variações de condições de realização dos direitos do homem. Mas não se deve observar 
somente a história. É essencial refletir sobre ela e conectá-la ao destino do ser humano em concreto, 
a compreensão que tenha dos seus direitos ou do dever de adquirir e ampliar os seus domínios da 
vida social e política. Logo, está a importância da pesquisa sobre os antecedentes históricos e a 
evolução dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são princípios jurídicos constitucionais 
especiais que materializam o respeito à dignidade da pessoa humana, surgiu com a criação do Estado 
Constitucional, no final do século XVIII, em decorrência de seu reconhecimento pelas primeiras 
normas constitucionais. Enfim, os direitos fundamentais, nos termos em que o pacto os preserva, 
constituem limitação ao Poder. O Poder Político, estabelecido pela Constituição, sendo que ela 
própria é garantia institucional do pacto, nada pode contra ela. Definem esses direitos a fronteira 
entre o que é lícito e o que não o é para o Estado. E, limitando o poder, deixam fora de seu alcance 
um núcleo de liberdade. 
Após as declarações de direitos terem sidos positivadas no ordenamento jurídico, ela teve grande 
proporção como diz J. H. Meireles Teixeira, “a expressão mais elevada da crença desses direitos, e na 
sua natureza de bens anteriores e superiores ao Estado, como corolários que são da própria existência 
da personalidade humana”.7  Manoel Gonçalves Ferreira Filho que também vai expressar a mesma 
opinião se tratando desses direitos. Esse documento ou texto solene não é a Constituição, que já o 
presume existente. É a Declaração de Direitos8. E por fim citando outro autor, Carl Schmitt exalta 
a importância das declarações de direito na afirmação e consolidação dos direitos fundamentais, 
quando diz que “Declaracion solemne de derechos fundamentales significa el estabelecimento de 
principios sobre los cuales se apoya la unidad política de un pueblo y cuya vigência se reconoce 
como el supuesto más importante del surgimiento y formación incesante de esa unidad.”9 Vale 
ressaltar que a Magna Carta é outro antecedente histórico de grande valor. Tal carta dizia que eram 
reconhecidas e garantidas a liberdade e a inviolabilidade dos direitos da igreja e certas liberdades 
aos homens livres dentro do reino inglês. A Magna Carta mantém implícito pela primeira vez na 
história na política medieval, que o rei se acreditava naturalmente atrelado pelas próprias leis que 
edita. Entretanto, a doutrina vem apresentando a importância desse documento histórico para as 
liberdades públicas, na qual a peça básica do desenvolvimento constitucional inglês e de todo 

4  SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p.117. 
5  CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. Bahia: Juspodivm, 2018.
6  COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. In: Direito constitucional: 

defesa da constituição[S.l: s.n.], v. 5. , 2013.
7  TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de direito constitucional. Forense Universitária, p. 682.
8  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. Saraiva. 15. ed. p. 05.
9  SCHMITT, Carl. Teoría de la Constiuición. Editorial revista de derecho. p. 167.
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constitucionalismo. E por fim, é importante destacar que a Magna Carta iniciou a pedra fundamental 
para construção da democracia moderna, visto que, a partir dela, o poder do governante passará 
a ser limitado, não apenas por normas superiores, fundadas na religião, mas também por direitos 
subjetivos dos governados. 
A partir dessas constatações os direitos fundamentais sofrerá uma evolução notória que está em 
constante mudança até os dias atuais. A primeira geração se dá aos direitos civis e políticos, que 
foi através das declarações do século XVIII e das primeiras constituições escritas. Esses direitos 
são os individualistas, afirma-se como direitos do individuo perante ao estado, mais precisamente 
como direitos de defesa. Logo em seguida ao término da primeira Guerra Mundial, novos direitos 
fundamentais foram reconhecidos. São os direitos econômicos e sociais que não excluem nem negam 
as liberdades públicas, mas a elas se somam, são de posse coletiva e com caráter positivo, pois exigem 
atuações do Estado. Esses são os de segunda geração. Já a terceira geração, resultou na consciência 
de novos desafios, não mais à vida e à liberdade, mas à qualidade de vida e à solidariedade entre 
os seres humanos de todas as raças ou nações. São estes chamados de direitos de solidariedade ou 
fraternidade. Como resultado de novas reivindicações do gênero humano, sobretudo ante o impacto 
tecnológico e o estado contínuo de beligerância, esses direitos caracterizam-se por destinarem-se 
à proteção, não do homem em sua individualidade, mas do homem em coletividade social, sendo, 
portanto, de titularidade coletiva.10 
Com essas constatações, percebe-se que novos paradigmas surgiram dentro da terceira geração 
dos direitos fundamentais com o surgimento de novos meios de comunicação e tecnologias que 
possibilitaram maior propagação de conhecimento. Dessa forma, o povo se manifestou mais 
veementemente nesta esfera pública, como reflexo do exercício da cidadania e das tecnologias da 
informação e comunicação, destacando a internet, que podem criar mudanças na relação entre 
Estado e cidadão, promovendo novas formas de participação popular mais eficientes. A partir das 
concepções de Perez Luño sobre cibercidadania, busca-se verificar como a utilização da internet pode 
estimular a participação cidadã ̃  e dar novos contornos para a democracia.11 A Constituição Federal de 
1988 possibilita a participação direta da população dentro da política, a chamada iniciativa popular. 
Entretanto, os requisitos legais para introdução do projeto da tal iniciativa não são tão simples, 
pois passam por um grau de grande exigência. Um dos principais requisitos que a constituição vai 
exigir é a coleta de assinaturas que deve ser de, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
dividido por, pelo menos, cinco estados. Dessa forma, a cibercidadania vai possibilitar um meio 
mais fácil para coletar essas assinaturas podendo ser por meio da internet por assinatura eletrônica, 
aproximando e fazendo com que o povo participe ativamente desses projetos públicos de iniciativa 
popular. Por exemplo, em 2010 no Brasil foi sancionada a Lei Complementar nº. 135 de 2010, mais 
conhecida como Lei da Ficha Limpa, originada por meio de um projeto de lei de iniciativa popular, 
o qual levou mais de um ano para coletar cerca de um milhão de assinaturas.  Esses projetos estão 
em harmonia com a teledemocracia forte e a com a expansão da cibercidadania, na medida em 
que trazem alternativas para facilitar a participação popular, extremamente dificultada quando se 
trata de coletar assinaturas físicas, estando tais projetos em conformidade com a necessidade de 
consolidar o processo democrático no Brasil.

10 CUNHA JÚNIOR. Dirley. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. Bahia: Juspodivm, 2018.
11 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica, Madrid: Editorial Universitas, S.A., 2012.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante disso, as transformações na Comunicação Pública contemporânea são analisadas 
considerando o papel social do governo na inclusão informacional e a cidadania na democracia 
por meio da tecnologia. Neste sentido, à informação digital, os serviços on-line, o ambiente virtual 
e a comunicação interativa em rede são os suportes da sociedade e das organizações. O governo 
brasileiro está diante de um grande obstáculo, o qual tem grande potencial de ampliar a ligação 
entre governo e cidadãos pretendendo à promoção da cidadania por meio da inclusão social. Dessa 
forma, percebemos que a alteração tecnológica da informação destaca uma sucessiva mudança da 
clássica democracia representativa para os tipos da democracia eletrônica na qual a comunicação 
é de toda população e de todo o Estado, mais transparente e participativa.
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RESUMo

O reconhecimento e a efetividade das leis de urbanísticas exige que a produção normativa seja fruto 
de um processo participativo, fundado em uma teorização consistente que abarque uma visão crítica 
e transcendental da cidade, considerando seu elemento histórico, suas singularidades e o caráter 
indissociável do aspecto humano na cena urbanística. Nessa perspectiva, o estudo visa compreender 
o pano de fundo teórico do Plano Diretor Participativo de Guanambi, sob a ótica do  paradoxo entre 
as concepções analíticas de urbanismo e a visão política e filosófica proposta por Henry Lefebvre, 
refletindo sobre o desdobramento prático de tais ideologias na apropriação do espaço urbano e a 
democratização do direito de fruição dos equipamentos urbanos  em Guanambi

Palavras-chaves: Direito à cidade; Ciência da Cidade; Plano Diretor Participativo;

ABSTRACT

The recognition and effectiveness of urban planning laws requires normative production to be 
the result of a participatory process, based on a consistent theorization that embraces a critical 
and transcendental vision of the city, considering its historical element, its singularities and the 
indissolubility of the human aspect in the urban scene. In this perspective, the study aims to 
understand the theoretical background of the Participatory Master Plan of Guanambi, from the 
perspective of the paradox between the analytical conceptions of urbanism and the political and 
philosophical vision proposed by Henry Lefebvre, reflecting on the practical unfolding of such 
ideologies in appropriation of urban space and the democratization of the right to enjoy urban 
equipment in Guanambi.

Key-words: Right to the city; Science of the City; Participatory Master Plan;
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INTRoDUÇÃo

O presente trabalho apresenta a dinâmica urbana enquanto objeto de estudo, dessa forma, colaciona 
os teóricos percussores da noção de direito à cidade, Henry Lefevbre (2001) e David Harvey (2014), 
que apresentam uma visão filosófica histórico social do fenômeno urbano. 
As teorias em estudo constituem referencial teórico crítico capaz de fundamentar o processo de 
produção do espaço, sob uma visão holística, crítica e filosófica da cidade. Tais referenciais teóricos 
denunciam a fragilidade de se tratar a realidade urbana de forma instrumental, neutra e tecnicista, 
perspectivas pautadas na racionalidade moderna historicamente descomprometida com a inclusão 
social, inserção dos sujeitos do direito na fruição dos equipamentos urbanos. 
A Constituição da República Federativa do Brasil apresentou o Plano Diretor Participativo como 
instrumento legal da política urbana, referência da função social da propriedade e, feixe normativo 
para efetivação do direito de fruição da cidade. Assim, tal instrumento legal se afirma como decisivo 
na construção do espaço urbano, por isso, deve ser uma construção democrática e plural, de forma 
que reflita os anseios dos citadinos. 
Com base nisso, surge a necessidade de se refletir sobre o ambiente teórico e os discursos que 
constituem o pano de fundo dessa produção normativa, investigação que proporcionará reflexões 
sobre o reconhecimento, a efetividade e o potencial de transformação social constante no texto 
normativo. 

oBJETIVoS

OBJETIVO GERAL:

Refletir sobre o papel das bases teóricas em Direito à cidade como pano de fundo da produção do 
espaço urbano de Guanambi-Bahia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Explanar as bases teóricas da noção de Direito à cidade;
Demonstrar o Plano Direto Participativo enquanto instrumento legal de efetivação do Direito à cidade. 
Discutir sobre as potencialidades e singularidades da cidade enquanto objeto de estudo;
Apresentar o diálogo sobre a cidade enquanto objeto de estudo numa perspectiva epistemológica 
analítica e parcelar X visão política e filosófica do fenômeno urbano;
Refletir sobre as implicações dos discursos e dos referenciais teóricos adotados no processo de 
elaboração do plano Diretor Participativo na produção do espaço urbano;
Analisar as abordagens teóricas, ou inexistência delas, no processo de formação do plano Diretor 
Participativo em Guanambi (2007), bem como o desdobramento deste pano de fundo Plano Diretor 
Participativo Lei nº 223/07;
Apresentar elementos provocativos sobre a discussão das bases teóricas levantadas no  processo de 
revisão do Plano Diretor (em curso).
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O conceito de Direito à cidade foi elaborado por Henri Lefebvre, numa concepção teórica em 
que reflete sobre os discursos que se nutrem do urbanismo e da cidade, revelando o reducionismo 
tecnicista e as ideologias liberais que conformam o estudo instrumental da cidade, abordagens 
parcelares e destituídas de faticidade.
 Na obra O Direito à Cidade o teórico debruça sobre a abordagem filosófica da concepção de 
cidade por meio da filosofia histórico social, evidenciado a essencialidade de pensar a cidade com 
o valor intrínseco pela sua historicidade e dinâmica própria, além de estudá-la em sua faticidade, 
“a realização da filosofia da um sentido às ciências da realidade social”, Lefebbre não descarta a 
importância dos estudos dogmáticos da cidade, entretanto, revelam a sua insuficiência na apreensão 
crítica da realidade urbana. LEFEVBRE, (2001 p.136) 
David Harvey deu continuidade as concepções de direito a cidade cunhadas por Lefebvre, concebendo 
o direito à cidade enquanto o “direito da população do local comandar, orientar e pressionar todo 
o processo urbano, em oposição aos interesses meramente relacionados ao capital e a absorção do 
excedente desse — que teria marcado o surgimento e expansão dos centros urbanos”. (HARVEY, 
2014, p.28).
Na perspectiva de Harvey, o direito à cidade constituí um direito mais coletivo que individual pois, 
a reestruturação da realidade apresentada pressupõe uma harmonia de interesses e condições de 
diálogo. A busca da promoção de uma cidade mais inclusiva passa pela atividade política além de 
mudar a conjuntura social por meio da reestruturação do acesso, divisão dos equipamentos urbanos, 
transformações simbólicas do ser em sua intersubjetividade e do grupo na sua atuação política.  
A teoria sucintamente explanada constituiu o referencial teórico para intensificação das lutas urbanas 
no mundo, especialmente em países emergentes como o Brasil, em que as promessas da modernidade 
ainda não foram cumpridas. A noção de Direito à cidade vem mobilizando a produção científica, 
inclusive norteando a  sistematização da agendas urbanísticas locais por meio da criação do Instituto 
Brasileiro de Direito Urbanístico e demandas internacionais por meio de cartas compromissórias 
como a Habitat e outras.  Mister salientar que pela consagração do feixe normativo constitucional 
e infraconstitucional, bem como a produção teórica, o Direito Urbanístico vem sendo considerado 
ramo autônomo do Direito, inclusive caracterizado pela atitude contra majoritária e não dogmática.
A Carta Magna prevê, em seu artigo 182, caput e § 1º , que a política de desenvolvimento urbano 
deve ser executada pelo município e que, dentre os seus vários objetivos, estão o ordenamento do 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. A 
gestão da política urbana materializa-se no Plano Diretor que está definido no Estatuto das Cidades 
como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão 
urbana do município . 
Nesse sentido, de acordo com o previsto no artigo 40, § 1º, 2º e 3º do Estatuto da Cidade: O plano 
diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana, sendo parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades 
nele contidas. O plano diretor deverá englobar o território do município como um todo, sendo que 
a lei que o instituir deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos .
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Com o viés ideológico de cunho constitucional, o Estatuto da Cidade vem ressignificando a gestão 
urbana como um todo, para isso, os seus institutos devem estar previstos no Plano Diretor que 
conforme Meirelles (2006, p. 101) é “o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o 
desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos físico, social, econômico e 
administrativo, desejados pela comunidade local”.  
É um instrumento estratégico e sistemático decisivo para a promoção de um ordenamento urbano 
mais democrático, entretanto, o plano diretor construído sem participação popular é estéril por 
natureza. Carece do olhar plural e crítico que a população pode apresentar por meio de suas 
inferências.
Nesse contexto percebe-se que uma análise crítica que a razão analítica não se compatibiliza por não 
absorver as necessidades urbanas em sua essência eminentemente humana, pois uma ciência que 
abranga a amplitude do conceito de cidade deve harmonizar-se com a práxis humana.  A ciência da 
cidade tem a cidade por objeto. Esta ciência toma emprestado seus métodos, démarches e conceitos 
às ciências parcelares. A síntese que se produz dessa epistemologia cartesiana é reducionista e não 
colabora para sistematização das teorias urbanísticas. 
Com base nisso, a filosofia existencial concebe a cidade enquanto um centro privilegiado, como 
infere Lefevbre (2001, p.105) “um núcleo de um espaço político” que abrange o logos da história, 
da palavra, da experiência humana. Assim a concepção de cidade ultrapassa a ideia fragmentadora 
e tecnicista da teoria dogmática, sendo ela um texto dinâmico e vivo, escrito pelas vivências que 
acolhe.   
Esse contexto evidencia a produção do espaço como construção histórico-social resultante das 
relações produtivas. O valor de troca é o trunfo do mercado, enquanto o valor de uso do solo reflete 
a possibilidade de inserir-se na cidade enquanto sujeito de direito. Nesse contexto, exsurge a noção 
de Direito da Cidade como referencial teórico promotor de uma visão mais humana, participativa 
e igualitária da cidade. (LEFEVBRE, 2001).
O processo de apropriação do espaço ocorre em meio à complexidade das relações urbanas, neste 
sentido, Henri Lefebvre apresenta a noção de espaço  abstrato enquanto constructo de práticas 
econômicas e políticas capitalistas e sua relação com o Estado se funde ao espaço social que baseia-
se no tratamento do solo urbano enquanto valor de uso, desenhando a estrutura urbana complexa 
e dinâmica.

MÉToDoS

Trata-se de uma pesquisa social aplicada que realiza uma análise do Plano Diretor de Guanambi (2007), 
bem como do seu processo de elaboração e as perspectivas e reflexões do seu processo de revisão (em 
curso). O estudo apresenta como norte metodológico uma abordagem qualitativa, lastreada em revisão 
bibliográfica e análise documental. O texto tem perfil interdisciplinar, conectando epistemologia, 
filosofia e sociologia, mediante raciocínio indutivo-dedutivo.
As fontes de análise serão os documentos oficiais constantes nos arquivos da prefeitura (atas das 
audiências públicas, reuniões do conselho competente), o projeto de lei e a lei publicada. A reflexão 
sobre as bases teóricas se dará no âmbito da teoria de Direito à Cidade proposta por Henry Lefevbre. 
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

Da análise das fontes explicitadas percebe-se que o Plano Diretor Participativo de Guanambi não 
revela as potencialidades do instituto previsto na Carta Magna como referencial da política urbana. 
Em que pese o cumprimento dos requisitos legais de participação no momento de sua elaboração, 
não se concretizou o reconhecimento, a eficácia, o monitoramento do cidadão na sua vigência por 
10 anos. Percebe-se também no processo de construção do presente estudo que a política urbana 
municipal era desprovida de uma base teórica crítica sobre estudos urbanísticos, nota-se que a 
legislação publicada em muito se assemelha com leis federais como o Estatuto da Cidade, pouco 
revelando o processo de apreensão da realidade urbana de Guanambi, por ela mesma. Saliente-se que 
trata-se de dados em análise, já que o processo de revisão do Plano Diretor encontra-se em curso. 

CoNSIDERAÇÕES 
  
O presente estudo apresentou aspectos relevantes do Direito urbanístico observando-se a 
compatibilidade de matrizes teóricas para a jurisdição constitucional urbanísticas. Dessa forma 
evidenciou-se que uma perspectiva dogmática é incompatível com a transcendência da concepção 
de cidade e da luta urbanística. 
Num contexto de resistência ao ideário político da ordem urbanística, especificamente no que 
concerne ao reconhecimento de sua autonomia faz se necessário promover o poder normativo e 
dirigente das normas urbanas reguladas na Constituição. Para isso, a matriz de uma hermenêutica 
filosófica se apresenta adequada por promover uma atuação mais transformadora do Direito, 
imperativo de uma jurisdição constitucional em uma pais emergente.
O Direito urbanístico carece de uma razão prática, pois, uma interpretação analítica que possui um 
viés discursivo e procedimental, tal intelecto se reveste com os privilégios e os prestígios da síntese; 
dissimula assim aquilo que encobre: as estratégias. Muitas vezes a realidade urbanística é concebida 
de maneira minimalista, desconsiderando a complexidade oriunda de sua essência política e  plural. 
Assim, o racionalismo pragmático concebe a realidade urbana apartada do elemento humano. 
A visão tecnocrática e neutra do processo de urbanização não se sustenta, é necessário concretizar 
a mudança de paradigma iniciada pela Constituição de 1988 que orienta para a gestão democrática 
do solo urbano tendo em vista a construção de uma cidade plural, que preserve sua identidade 
cultural, que não gere a segregação, que não se renda ao capital imobiliário, que seja sustentável 
e dê qualidade de vida aos seus. Todas as ações devem ser empreendidas de forma transversal, 
considerando o aspecto físico, dinâmico, sociológico e simbólico para que se a alcance a almejada 
e difusa função social da cidade
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RESUMo

 A crise migratória e de refugiados no Brasil simboliza a frequência de conflitos políticos, 
econômicos, sociais, religiosos e étnicos, na qual afeta diretamente os direitos humanos. A busca por 
acolhimento em outros países significa uma viabilidade de novos resgates legais outrora assegurados. 
Como o Brasil, historicamente, dispõe de ampla assistência e proteção a propensos imigrantes e 
refugiados, com apoio de ONGs e com Lei específica, tornou-se o destino alvo dessas pessoas. 
Isto se dá principalmente pelo fato de o Brasil ter uma Constituição Federal cidadã que em seus 
princípios fundamentais presa a prevalência pelo respeito da dignidade humana, como também é 
um País que está apto a atender as demandas humanitárias de tratados e convenções internacionais. 
Dessa maneira, o Estado Brasileiro acaba por ter uma política de acolhimento e respeito a todos os 
indivíduos, tratando nacionais e estrangeiros de forma igualitária, sem discriminações de qualquer 
natureza e buscando dar assistência a este grupo que se encontra em situação de vulnerabilidade.
 
Palavras-chaves: Direitos Humanos; Refugiados; Solidarismo Constitucional; ONU; 

ABSTRACT

The migratory and refugee crisis in Brazil symbolizes the frequency of political, economic, social, 
religious and ethnic conflicts, in which it directly affects human rights. The search for reception 
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in other countries means a viability of new legal rescues once assured. As Brazil historically has 
ample assistance and protection for vulnerable immigrants, with the support of NGOs and with 
specific legislation, it has become the target of these people. This is mainly due to the fact that 
Brazil has a Federal Citizen Constitution that in its fundamental principles prevails the respect for 
human dignity, being also a country that is able to meet the humanitarian demands of international 
treaties and conventions. In this way, the Brazilian State has a policy of welcoming and respecting 
all individuals, treating nationals and foreigners equally, without discrimination of any kind and 
seeking to assist this group in particular refugees that is in a situation of vulnerability.

Key-words: Human Rights; Refugees; UN; Constitutional Solidarity; 

INTRoDUÇÃo

A crise migratória tem se tornado cada vez mais evidente no cenário global da sociedade. Isto ocorre 
devido ao efeito colateral causado por diversas práticas atentatórias aos direitos humanos. Como 
resultado, os efeitos de crises migratórias têm chegado ao Brasil. E, diante desse fator, faz-se necessário 
que os juristas e a sociedade saibam como lidar com esta situação. Desta maneira, discorreremos sobre 
a situação atual da crise migratória, de refugiados no Brasil, da mesma maneira que, apresentaremos 
o conceito normativo do que vem a ser a figura do refugiado e elucidar a distinção deste com o 
migrante. Ademais, responderemos as seguintes indagações: O aparato legal brasileiro voltado para a 
assistência dos refugiados garante o gozo das garantias fundamentais e a dignidade humana presentes 
na Constituição Federal de 1988? Quais medidas públicas o Brasil deve adotar para uma plena recepção 
de tais indivíduos seja executada de modo eficaz?

oBJETIVoS

A principal finalidade deste trabalho consiste em analisar as questões referentes a situação dos refugiados 
e migrantes na atual conjuntura jurídica e social no Estado brasileiro. Bem como propor uma reflexão 
acerca desse tema no que se refere a vinda de tais indivíduos para o Brasil e a legislação que permite tal 
acolhimento. Além de demonstrar formas de ampliar a efetividade na assistência dessas pessoas no País. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Conforme dados apontados pelo relatório Refugiados em Números do Ministério da Justiça1 abaixo 
referido, embora a questão migratória tenha um impacto relevante na economia brasileira, o País 
não se omitiu e nem afrontou tais direitos presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
no aspecto legislativo.
Independentemente dos direitos e deveres das pessoas refugiadas atribuídas pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), o Brasil, em sua Carta Magna, 
assegura análogos benefícios como critérios fundamentais de princípios humanitários presentes 
em seu no artigo 1°, destacando-se a dignidade da pessoa humana que proporciona a proteção 
dos direitos humanos no País. Ademais, no artigo 3°, IV o Brasil em sua esfera Estatal, societária 
1  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS; SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 

Refúgio em Números 3° edição. Disponível em: <http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/documentos/refugio-em-
numeros-3a-edicao-conare-secretaria-nacional-de-justica-ministerio-da-justica/view>. Acesso em 12 de Set. 2018.
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e civil, tem como um de seus objetivos fundamentais o de promover o bem-estar de todos, sem 
qualquer forma de discriminação. No seu artigo 4° conforme enuncia José Afonso da Silva (apud 
JUBILUT 2007, p. 180) o Estado Brasileiro, como pessoa jurídica de Direito Internacional, se 
posiciona com o intuito de cumprir princípios relativos à comunidade internacional. Entre esses 
princípios destaca-se o da prevalência dos direitos humanos e a concessão de asilo político2. 
Mesmo com a Constituição da República Federativa do Brasil garantindo que os direitos aos 
migrantes e refugiados não sejam violados, paradoxalmente, o País ainda não oferece infraestrutura 
adequada para o acolhimento digno dessa população. Pois, como afirma o (IPEA) Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 2015 conforme citado por Gomes, Braga e Santana (2015, p. 14), 
muitos refugiados ainda vivem em situações precárias diante da ausência de aparelhamento do 
Estado, no sentido de promover uma condição decente e uma política assistencialista que possa, 
sobretudo, atenuar o sofrimento de quem já vem de uma fatídica realidade em seus territórios.
Segundo Alastair Ager e Alison Strang (2008, p. 184-185) conforme citado por Lailton Lola Gomes 
(2017, p. 23), faz uma narrativa do óbvio, pois as medidas públicas que o Brasil deveria adotar para 
assegurar o bem-estar social dessa população carente (migrantes e refugiados) também se aplicam ao 
povo brasileiro que se encontra em condições semelhantes, ou seja, sem habitação, desempregados, 
sem ensino didático, saúde, segurança, dentre outras possibilidades de melhoria. Entretanto, a 
barreira linguística certamente só poderá ser superada pela aprendizagem. Contudo, a educação 
por si não será exitosa se estiver atrelada às medidas supracitadas. 

MÉToDoS

Para fins de elaboração do presente trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental 
por meio de artigos publicados em periódicos nacionais organizados na base de dado Scielo, bem 
como em outras fontes, relatórios oficiais e monografias. Assim, executando tais meios através de 
um método exploratório, com o levantamento analítico dos dados bibliográficos a fim de explicitar 
a problemática abordada e construir reflexões.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A problemática da crise dos refugiados, contemporaneamente, provém de inúmeros elementos. 
Costuma estar associada à decorrência de conflitos religiosos, étnicos, ideológicos, perseguições 
políticas, regimes totalitários e assim por diante. Outrossim, condutas abusivas para com essas 
pessoas, realizadas por grupos sociais ou até mesmo pelo Estado, provocam a eclosão deles; isto 
porque, são a representação da evidência ocasionada pela discriminação, hostilidade, violência e 
intolerância que ainda rege a nossa sociedade. Perante esse cenário, nações como o Brasil adotaram 
políticas públicas com o propósito de oportunizar àqueles que se encontrem nessa condição 
hipossuficiente para fruir da assistência oferecida. Destarte, efetuando o que está assegurado no 
Art. 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em que, toda pessoa, vítima de 
perseguição, tem o direito de buscar e de gozar asilo em outros países. 

2 JUBILUT, L. L. TÍTULO IC- A PROTEÇÃO NACIONAL AOS REFUGIADOS. I__: o Direito Internacional dos Refugiados 
e a sua Aplicação no ordenamento Jurídico Brasileiro. São Paulo, 2007. Cap. 2 - Bases Legais De Proteção Aos Refugiados. 
Seção 2 - A Lei 9.474/1997, p. 179-182.Disponível em: < http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/O-Direito-
Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-Ordenamento-Jur%C3%ADdico-Brasileiro.pdf>. Acesso 
em 20 set. 2018.
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Diante disso, neste momento, o Brasil é um dos principais destinos de milhares de refugiados 
e, também, receptor de solicitações para a concessão dessa condição. De acordo com o relatório 
Refúgio em Números, elaborado pelo Ministério da Justiça (MJ), em 2017 o Brasil recebeu mais de 
33 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. Ainda no mesmo ano, o Conselho 
Nacional para Refugiados (CONARE) reconheceu 587 refugiados de diversas nações. Tais índices se 
dão devido ao fato de o Brasil ter exercido diversos avanços no que se refere à assistência e proteção 
dos refugiados. Tendo em vista que foi o primeiro país da América Latina a criar uma lei específica 
sobre este tema − a Lei 9.474/97 a qual deu origem ao CONARE  − como também há assistência 
para com os refugiados a partir do apoio de ONGs e outros institutos como a Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Não obstante, ainda temos diversos desafios para 
acolher e garantir a dignidade humana desses indivíduos. 
No que se refere ao âmbito normativo dos direitos dos refugiados, o Brasil possui uma legislação 
específica, a Lei 9.474/97. Conjunto normativo considerado como de suma importância para a aplicação 
dos Direitos Humanos e das garantias fundamentais presentes na Constituição da República Federativa 
do Brasil/1988. No entanto, para efeitos jurídicos e aplicabilidade de proteção para essas pessoas, faz-
se necessário que haja a conceituação do que vem a ser um refugiado e um migrante. Isto porque, há 
certa confusão no que se refere à conceituação destes dois grupos, o que acarreta em uma ignorância 
carregada de discursos de ódio, intolerância e xenofobia por uma parcela da sociedade devido à 
desconfiança de quem são esses indivíduos e o porquê de estarem em um território estrangeiro. Desta 
forma, é necessário ressaltar que o refugiado consiste em ser o indivíduo que encontra-se numa situação 
de hipossuficiência/vulnerabilidade já que não tem quaisquer meios sólidos de proteção em seus países/
locais de origem, assim sofrendo perseguições e diversos outros meios de violência. Já os sujeitos 
do grupo migrante não se encontram em situação de vulnerabilidade, assim não recebem proteção 
ou assistência como os órgãos empenhados nas causas dos refugiados. Isto porque os migrantes se 
deslocam para outro local geralmente por motivações econômicas, buscando melhores condições de 
vida, sendo-lhes então facultados a volta para seu país/ local de origem3. 
Diante desses fatores a Lei 9.474/97 buscou proteger apenas a figura do refugiado, caracterizando-o 
no seu art. 1° da lei supramencionada no inciso I como todo indivíduo que, diante de fundados 
temores de perseguição por qualquer motivo que envolva raça, religião, nacionalidade, grupo social 
ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-
se à proteção de tal país. Como também em seu inciso II considera-se refugiado o indivíduo que 
não tem nacionalidade4 e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual não possa ou 
não queira regressar a ele, devido as circunstancias supracitadas. Ademais, é refugiado o indivíduo 
que diante de grave e generalizada violação aos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade buscar refúgio em outro país.
O Brasil dispõe de uma avançada legislação voltada para atender a problemática dos refugiados, 
entretanto, ainda há controvérsias a respeito da assistência que o governo brasileiro concede aos 
refugiados. Recentemente, devido à falta de infraestrutura adequada para o acolhimento de refugiados 
e migrantes venezuelanos nos Estados da região norte do Brasil, presenciamos atos de abuso e 
3 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS. Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo. 

Brasília, 2018. P. 10. Disponível em: <www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-
e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf>. Acesso em 15 ago. 2018.

4 Como explica Jubilut (2007, p. 121) o fator da nacionalidade é de suma importância para o Direito Internacional Público, sendo 
esse fator um dos principais elementos caracterizadores do indivíduo na esfera internacional. Isto ao marco do surgimento dos 
Estados Nacionais, os quais são sujeitos de Direito Internacional por excelência.
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xenofobia contra essas pessoas em situação precária, em consequência, sendo necessário realocar 
tais indivíduos no resto do território. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2015 
apud GOMES; BRAGA; SANTANA 2015, p. 14), muitos refugiados ainda se deslocam a centros 
urbanos, buscando abrigo em vizinhanças pobres e lotadas, locais estes que o Estado ainda luta para 
fornecer serviços públicos elementares, como moradia adequada e saneamento básico. Diversos 
refugiados, também, acabam por encontrar empregos na informalidade, competindo com pessoas 
locais em trabalhos insalubres e mal pagos. Já outros, acabam sendo levados à marginalidade e 
procuram a invisibilidade com medo de detenções ou de serem deportados, ficando então expostos 
à exploração, escravidão e tráfico humano de pessoas. 
Tendo em vista que o processo de acolhimento é lento e complexo, e que depende de uma atuação 
cooperativa entre o Estado e a sociedade. Então, entidades como a ACNUR trabalham de diversas 
formas, a fim de possibilitar uma integração do sujeito refugiado por vias menos tortuosas, prestando 
assistência jurídica, social, econômica e cultural no país que os acolheu, acarretando no processo de 
integração do refugiado no local que o amparou.  Segundo o Alastair Ager e Alison Strang (2008 
apud LOLA GOMES 2017, p 23-25), para que ocorra uma integração plena a respeito da problemática 
dos refugiados, faz-se necessário criar políticas públicas de acesso à habitação, emprego, educação e 
saúde, para que aconteça uma efetiva prática da cidadania para com estes indivíduos. Como também, 
é preciso que tenha uma disponibilização de políticas voltadas para o aprendizado do idioma local, 
e de aspectos culturais do país receptor, para que assim haja também uma facilidade de que esses 
indivíduos consigam ser inseridos no mercado de trabalho. Destarte, proporcionando a criação de 
laços sociais com a comunidade que os recepcionou. Em síntese, faz-se necessário que tais sujeitos 
façam parte do gozo dos direitos fundamentais e da dignidade humana, sem quaisquer distinções.  

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil tem sido receptivo no que diz respeito ao acolhimento de refugiados. No presente, a 
Venezuela é a nação na qual a busca por refúgio de seus habitantes é mais evidente no Brasil, 
tendo em vista que faz fronteira com este. Os principais motivos são por parcela de seus habitantes 
estarem vivenciando uma crise econômica acentuada, em que a população não consegue sequer 
suprir as necessidades básicas, ocorrendo também excessos políticos, além de violação aos direitos 
humanos. As solicitações de reconhecimento da condição de refugiado em 2017, em nosso País, 
tiveram, nitidamente, a maior parte de venezuelanos. Assim, foram mais de dezessete mil e oitocentos 
pedidos, de acordo com o Refúgio em Números do Ministério da Justiça.
Outro caso bastante recorrente de refugiados em nossa nação é relativo aos sírios, cujo país vive 
em guerra civil como também conflitos religiosos, tendo, consequentemente, a imensa procura 
por amparo. Embora o acolhimento dos refugiados possa causar um impacto econômico, social e 
cultural no país, é importante que seja feito, pois os direitos humanos devem sobrepor a qualquer 
restrição. Outro motivo é o reforço do pluralismo cultural, em que as culturas estão cada vez mais 
interligadas, causando um enriquecimento de conhecimentos e costumes diferentes do nosso.
Portanto, a humanidade necessita cada vez mais de tolerância, alteridade e humanismo, devendo 
suprimir determinados preconceitos que descambam na xenofobia, na misoginia, na plutocracia e na 
ignorância que nos leva a rejeitar o ser humano pelas mais variadas questões culturais; esquecendo 
que no campo antropológico. Viemos de um mesmo tronco que desconstrói epistemologicamente 
a síntese criacionista e nos relaciona, a todo tempo, como uma única raça, que, mesmo diante da 
variação étnica, culmina apenas na “raça humana”.  
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RESUMo

O discurso midiático digital, em especial o discurso que é produzido nas redes sociais, onde 
também circula, no embate do jogo de forças que se instaura entre diversas ordens discursivas e 
diferenciadas posições-sujeito, produz efeitos de sentidos no cruzamento com a ordem do discurso 
jurídico, e assim, podem até mesmo afetar as decisões judiciais. Nesse quadro teórico, a mídia virtual, 
afetada pela memória, pela história e pela ideologia, é tomada, não meramente como um artefato 
tecnológico de comunicação, mas como um espaço de embates ideológicos, uma “arena discursiva” 
onde se instaura o movimento dos sujeitos e dos sentidos na tensão que envolve as relações de poder 
(CORTES, 2015). Dessa forma, analisar-se-á o funcionamento da discursivização midiática digital 
do sujeito réu - praticante do crime de homicídio - em casos de repercussão nacional, e a produção 
dos efeitos de sentidos desse processo discursivo nas decisões judiciais. O estudo tem por base 
teórica os pressupostos da Análise de discurso desenvolvida por Pêcheux (1969, 1975, 1983), além 
de contribuições dos estudos de Foucault (1996), da ciência jurídica e das ciências sociais. 
 
Palavras-chaves: Análise do discurso; mídia digital; posição-sujeito; memória discursiva; homicídio.

ABSTRACT

The digital mediatic discourse, especially the discourse that is produced in social networks, where 
it also circulates, in the clash of the game of forces that is established between diverse discursive 
formations and differentiated subject positions, produces effects of meanings at the intersection with 
the legal discourse’s order, in addition to other discursive orders, and thus may even affect judicial 
decisions. In this theoretical framework, virtual media, affected by memory, history and ideology, is 
taken, not merely as a technological artifact of communication, but as a space of ideological clashes, 
a “discursive arena” where establishes the movement of subjects and the meaning in the tension 
that surrounds the relations of power. Thus, it will be analyzed the functioning of the digital media 
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discursivization of the defendant subject - homicide pratictioner - in cases of national repercussion, 
and the production of the sensory effects of this discursive process in judicial decisions. The study 
is based on theoretical assumptions of the discourse analysis developed by Pêcheux (1969, 1975, 
1983), as well as contributions from studies in social sciences and legal Science.

Key-words: Speech analysis; digital media; subject-position; discursive memory; murder.

INTRoDUÇÃo

A Globalização da informação, marco característico das sociedades do século XXI, fundada no 
advento da internet e posteriormente, no surgimento das redes sociais, é a responsável pela circulação, 
em tempo real e de amplo alcance, dos mais diversificados acontecimentos do nosso dia-a-dia, 
seja por meio de notícias divulgadas nos meios virtuais ou através dos aplicativos de mensagens 
instantâneas. Dessa forma, observa-se que as mídias digitais, especialmente a internet, tornou-se 
espaço para a produção e circulação de diversificados discursos, sendo estes, no âmbito teórico da 
Análise do Discurso (AD), conceituados como “efeitos de sentidos entre interlocutores” (PÊCHEUX, 
1997), os quais, afetados pela história e pela memória são construídos discursivamente como uma 
posição de sujeito entre outras. Assim, nessa perspectiva, o discurso, que se materializa na língua, 
é constituído na relação com os já ditos ideológicos da memória e podem funcionar tanto para a 
estabilização dos sentidos já existente, como instituir novos efeitos de sentidos (PÊCHEUX, 2010).
Dessa forma, sabe-se que diante da ocorrência de crimes, especificamente homicídios, o 
sensacionalismo midiático produz ou torna se espaço para produção e propagação de discursos que, 
em sua maioria, “demonizam” o suspeito ou réu proporcionando lhe um pré-julgamento, levando-o 
ao tribunal, na maioria das vezes, já previamente condenado. Assim, a discursivização midiática 
digital do sujeito réu - praticante do crime de homicídio – nos casos que ganham repercussão 
nacional, justamente pela divulgação massiva da mídia, é responsável por gerar comoção social e 
revolta diante da narrativa dos fatos, fazendo reaver conceitos da memória discursiva, como, por 
exemplo, o repúdio aos Direitos Humanos e clamor por penas de morte, o que na visão de Corália 
Thalita Leite, deve-se ao fato de que a intensa e repetitiva divulgação das imagens de um crime 
“tendem a proporcionar a vulnerabilidade do estado de equilíbrio social, impactando de modo 
bastante negativo à consciência coletiva (...)” (LEITE, 2017).
Logo, o caso que tem por réu Mizael Bispo, policial miliar reformado, julgado e condenado por 
assassinar a vítima Mércia Nakashima, advogada de 28 anos a época dos fatos, maio de 2010, 
sofreu grandes incidências do discurso midiático, o que permite ser analisado sob a vertente da 
Análise discursiva. Reitera-se que o júri, ocorrido em 2012, foi o primeiro caso de homicídio a ser 
televisionado ao vivo no estado de São Paulo. 

oBJETIVoS

A pesquisa em questão, tendo por base os pressupostos teóricos da Análise do Discurso desenvolvida 
por Michel Pechêux (1975, 1983) e a obra A Ordem do discurso (Michel Foucault, 1996), visa analisar 
os efeitos de sentidos instaurados no discurso midiático considerado “sensacionalista”, o poder de 
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comoção social nos casos de homicídio, a demonização da figura do réu e os consequentes impactos 
de tal discurso nas sentenças judiciais proferidas pelos magistrados.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Neste estudo, foram mobilizados alguns conceitos da Análise do Discurso, de filiação pecheuxtiana, 
a exemplo de memória discursiva, mecanismo imaginário e posições-sujeito. Utilizou-se também 
da doutrina Penal pátria, Cezar Roberto Bitencourt e Rogério Greco, com vistas a compreender a 
Teoria das Penas e processo de dosimetria. Ademais, na doutrina estrangeira, recorre-se a Eugenio 
Raúl Zaffaroni, buscando entendimento da criminologia midiática na obra A questão Criminal.
Sabe-se que, na Análise do discurso, o foco de estudo não está no texto, gramática ou na frase e 
sim, no discurso ou efeitos de sentidos, os quais se constituem juntamente aos sujeitos afetados 
pela história e pela memória. Nesse viés, o discurso se materializa na linguagem, considerada não 
transparente, já que os sentidos não correspondem à literalidade das palavras e o sujeito é uma 
posição entre outras (PÊCHEUX, 1997). Ademais, “Na análise de discurso, procura-se compreender 
a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo 
do homem e da sua história” (ORLANDI, p.15, 2012). 
Assim, para se compreender as discursividades inscritas nas materialidades significantes, o analista 
deve pautar-se na memória discursiva, que, segundo Pêcheux: “deve ser entendida aqui não no 
sentido diretamente psicologista da “memória individual”, mas nos sentidos entrecruzados da 
memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador” 
(PÊCHEUX, p.50, 2010). Dessa forma, no acontecimento da memória discursiva estão sempre em 
jogo duas forças, uma operando ao lado da “estabilização discursiva” ou manutenção de um “já-dito” 
e outra que apresenta um rompimento ao sentido já estabilizado, correspondente à “desregulação” 
discursiva: “a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento 
a ler, vem restabelecer os “implícitos” (...) de que sua leitura 
necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível” (PÊCHEUX, p.52, 2010), porém, 
como nenhum discurso é estático, estará ele sempre propenso a “ruir sob o peso do acontecimento 
discursivo novo, que vem perturbar a memória” (PÊCHEUX,p.52, 2010).
Para além disso, as formações imaginárias, ao lado da memória discursiva, são indispensáveis na 
constituição do discurso, pois:  “o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações 
imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que 
eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro.” (PÊCHEUX, [1969] 2010d, p. 81, grifos do 
autor), como observa CORTES: “Desse modo, o processo discursivo supõe o jogo de projeção de 
imagens não somente dos sujeitos envolvidos no discurso, como também dos lugares que lhes são 
projetados, isto é, diz respeito aos sujeitos e lugares imaginários. Convém lembrar uma importante 
observação de Pêcheux, segundo a qual as formações imaginárias resultam de processos discursivos 
anteriores, isto é, são atravessadas pelo “já ouvido” e pelo “já dito”, pela memória.  Não é, portanto, 
um processo estanque, pronto, mas diz respeito a um dinâmico jogo de relações discursivas, marcado 
por tensões, afetado pela exterioridade” (CORTES, 2015).
As formações imaginárias, dentro desta vertente, permitem a distinção entre lugar e posição-sujeito, 
de fundamental importância para nosso estudo, já que, na Análise do discurso, não se considera o 
sujeito físico como enunciador de um discurso, vez que ele apenas assume uma posição discursiva 
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que já vem funcionando na história e na memória, posição esta que se constitui de imagens resultantes 
de projeções: “Na relação discursiva, são as imagens que constituem as diferentes posições. E isto se 
faz de tal modo que o que funciona no discurso não é o operário visto empiricamente mas o operário 
enquanto posição discursiva produzida pelas formações imaginárias” (ORLANDI, p 40-41, 2012) o 
que nos permite concluir que “o sentido não existe em si mas é determinado pelas posições ideológicas 
colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. As palavras mudam 
de sentido segundo as posições  daqueles que a empregam” (ORLANDI, p. 42-43, 2012).
Por fim, na vertente jurídica, são mobilizados os conceitos de pena e dosimetria de pena. Assim, tendo 
por base a doutrina pátria, dever-se-á considerar que “a pena é a consequência natural imposta pelo 
Estado quando alguém pratica uma infração penal” (GRECO, p.585, 2018) e ao ser aplicada “deverá 
observar os princípios expressos, ou mesmo implícitos, previstos em nossa Constituição Federal” 
(GRECO, p.585, 2018), devendo ser necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do 
crime (conforme o caput do art. 59 do CP), bem como deve salientar-se que a sua determinação não 
se dá de forma aleatória, para a dosimetria é seguido o critério trifásico de acordo ao que determina 
o artigo 68 do Código Penal Brasileiro. 
 
MÉToDoS

O corpus da pesquisa constitui-se da análise de duas notícias publicadas em sites jornalísticos da 
internet (G1 São Paulo e Blog do Paulo Sampaio), bem como de seis comentários que lhes sucedem, 
sendo três deles referentes à notícia do G1 São Paulo e dois do Blog do Paulo Sampaio e de sentenças 
condenatórias.  Trata-se de estudo exploratótio-descritivo, com foco, a priori, na coleta de dados 
acerca do caso de homicídio praticado por Mizael Bispo no ano de 2010. Ademais, constitui-se em 
pesquisa documental e bibliográfica; a análise seguirá a metodologia específica da AD, no batimento 
da descrição e gestos de interpretação, considerando o ponto de encontro de uma atualidade e uma 
memória na estrutura da língua (PÊCHEUX, 1990).

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A coleta de dados para a constituição do corpus a ser analisado, demonstrou uma incidência, quase 
hegemônica, de comentários demonizando ou pré-julgando (notícias publicadas no período anterior ao 
júri) o réu Mizael Bispo, acusado de assassinar sua namorada Mércia Nakashima em Maio de 2010. 
Dessa forma, em 04/08/2015 o site G1 São Paulo publicou uma notícia intitulada “Mizael, condenado 
no Caso Mércia, é transferido ao presídio de Tremembé”5, versando acerca da transferência do 
condenado do presídio militar Romão Gomes (Zona norte de São Paulo) para a penitenciária de 
Tremembé II (no Vale do Paraíba), oportunidade em que se pode verificar as seguintes sequências 
discursivas (SD’S): 

SD1: “Ele é PM reformado. Que irresponsabilidade das autoridades colocá-lo num presídio 
comum onde pode encontrar alguém que prendeu no passado e ser vingado. Esse homem 
foi vítima do sensacionalismo da mídia que o condenou antes do julgamento oficial. Ainda 
por cima a justiça fez do juri um verdadeiro circo.”

5 “Mizael, condenado no caso Mércia é transferido ao presidio de Tremembé”. Disponível em:{ http://g1.globo.com/sao-paulo/
noticia/2015/08/mizael-condenado-no-caso-mercia-e-transferido-ao-presidio-de-tremembe.html}. Acesso em 04/09/2018
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Constata-se uma posição-sujeito crítica quanto ao papel influenciador da mídia na produção de 
resultados judiciais e quanto ao caráter antecipador da condenação, ademais, considera-se que tal 
comentário representa, na análise discursiva, um efeito de sentido de polissemia (ORLANDI, 2012), 
uma vez que rompe com o discurso que tradicionalmente demoniza a figura do sujeito julgado. 
Como resposta a SD1 observou-se: 

SD2 - Porque você não leva ele pra sua casa?!” e 
SD3: “aqui no Brasil bandido vira vitima e heroi.”

As SDs 2 e 3 funcionam com efeitos de sentidos de estabilização ao discurso construído 
historicamente, segundo o qual a justiça brasileira não pune adequadamente aqueles que praticam 
condutas delituosas, podendo também ser identificada a posição-sujeito, advinda da construção 
imaginária do senso comum, de que os ditos “bandidos” serão sempre libertos ou não cumprirão 
integralmente suas penas e de que aqueles que enxergam, apesar da prática do crime, que tais 
indivíduos possuem direitos a serem garantidos, a exemplo da integridade física e segurança (SD1), 
aclamam ou defendem tais práticas. 
Recentemente, em 05/02/18, o blog do Paulo Sampaio publicou a reportagem intitulada ‘“Não 
consigo mais chorar quando alguém morre”, diz irmã de Mércia Nakashima’6, abordando a dor e 
traumas da irmã da vítima diante do assassinato de Mércia. Como na publicação outrora mencionada, 
foi possível observar uma posição-sujeito atualizando já-ditos, instaurando o funcionamento da 
paráfrase, que de acordo com Orlandi, “opera ao lado da estabilização” de um discurso já construído 
na história/memória. Assim, subtrai-se a:

SD4: “Sem palavras! O maior culpado de tudo isto, é 100% DIREITOS HUMANOS. só 
mais nada. Que Deus ilumine e sempre esteja presente em sua vida e de toda sua familia.”. 

Onde se verifica o funcionamento de um discurso de hostilidade aos Direitos Humanos, vez que, 
atribui-se a estes a culpa pelo alto grau de violência enfrentado pela nossa sociedade, já que se 
construiu o imaginário de que os Direitos Humanos possui a finalidade de “defender bandidos”, 
desconsiderando, dessa forma, que a instituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
surge no pós Segunda Guerra Mundial, dadas as atrocidades do holocausto e devido à necessidade 
de garantia à humanidade de seus direitos elementares e fundamentai,s que estão sempre suscetíveis 
de serem violados. Por fim, constatou-se também ocorrência do discurso de repúdio a atividade do 
advogado, conforme o expresso na:

 SD5: “a maior praga de todos os tempos no mondo inteiro “advocacia””.

Na SD5 prevalece uma posição-sujeito do senso comum, um já dito da memória, segundo o qual a 
função do advogado é “defender bandido”, em detrimento de que a atividade advocatícia, prevista na 
CF/88, tem como função no Processo Penal, a garantia dos direitos daquele que está sendo submetido 
a julgamento e que estão previstos na Constituição, no Código Penal e Código de Processo Penal 
Brasileiro.

6  ‘"Não consigo mais chorar quando alguém morre", diz irmã de Mércia Nakashima’ Disponível em:{https://paulosampaio.
blogosfera.uol.com.br/2018/02/05/irma-de-mercia-nakashima-diz-que-se-tornou-uma-pessoa-triste-para-sempre/}. Acesso em 
04/09/18
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Dessa forma, vislumbra-se no discurso midiático a construção discursiva do sujeito réu e os impactos 
nas sentenças judiciais, pois se constatou que durante o processo de dosimetria da pena do sentenciado 
Mizael Bispo, o magistrado reitera a importância do papel da mídia ao analisar as consequências 
do crime, que tem previsão no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, conforme se observa na:

SD67: “O sentimento que toma conta da família em uma perda ultrajante, desumana e 
diabólica é intangível. A saudade inextinguível os acompanhará enquanto viverem.” 

Nesse mesmo contexto, também deve ser levado em conta à comoção social, o sentimento de revolta 
e agressão à sociedade ordeira: “A repercussão social ultrapassou as fronteiras deste município, 
mercê da divulgação e da crítica jornalística salutar. A insurgência da sociedade, que não se cansa 
de implorar pela paz, também foi marcante no episódio dos autos. A violência que encampa todos 
os níveis da sociedade brasileira já sensibilizou os nossos legisladores que os levou a elaborar um 
regramento procedimental mais célere e rígido, inclusive quanto aos prazos processuais. (...). (+ 
1 ano).” Restando evidenciado que o poderoso discurso midiático funciona imbricadamente ao 
discurso jurídico, impactando diretamente neste e produzindo efeitos de sentidos no momento de 
decisão pelos magistrados.
 
CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O corpus faz parte de uma pesquisa em andamento, iniciada em agosto de 2018, onde analisar-se-á 
também os Casos Isabella Nardoni (2008), Suzane Von Richthofen (2002)  e um caso da atualidade 
(2017/2018) ainda a definir. Encontra-se em análise também a contribuição do discurso midiático na 
construção dos termos “homicídio duplamente/triplamente qualificado” com base na incidência das 
qualificadoras. A pesquisa poderá sofrer modificações ao longo do tempo (poderá ser acrescentados 
ou substituídos os casos), visto que a previsão de término é Julho de 2019. 
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RESUMo

Partindo do pressuposto de que o direito não pode ser compreendido como um fim em si mesmo, 
mas como uma manifestação complexa dos fenômenos sociais, a presente pesquisa aponta para 
uma perspectiva de ressignificação do estudo do processo penal, através de um enfoque literário. 
O ponto principal de abordagem visa demonstrar como a literatura do testemunho pode ser uma 
importante fonte hermenêutica para a exegese jurídica e sobretudo, como as narrativas de cárcere 
servem de substrato para a compreensão da sistemática processual penal. É o testemunho capaz 
de evidenciar as mazelas vivenciadas na prisão, de uma forma que nenhum outro gênero narrativo 
literário retrataria. É a literatura capaz de ilustrar um determinado contexto social e jurídico, que 
apesar de não ser vivenciado pelo leitor e não ser sentido na acepção estrita da palavra, traz a ele 
reflexões críticas que servem como contributo à transformação da realidade presente. 
 
Palavras-chaves: literatura; direito; testemunho.

ABSTRACT

Based on the assumption that law can not be understood as an end in itself, but as a complex 
manifestation of social phenomena, the present research points to a perspective of re-signification 
of the study of the criminal process, through a literary approach. The main point of approach is 
to demonstrate how the literature of testimony can be an important hermeneutic source for legal 
exegesis and above all, how jail narratives serve as a substrate for understanding criminal procedural 
systematics. It is the testimony capable of evidencing the ills experienced in prison, in a way that 
no other literary narrative genre would portray. It is the literature capable of illustrating a particular 
social and legal context, which although not experienced by the reader and not felt in the strict 
sense of the word, brings to it critical reflections that serve as a contribution to the transformation 
of present reality.

Key-words: literature; right; a testimony.
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INTRoDUÇÃo

Durante um longo período na história, as bases do estudo do direito estruturaram-se em um sistema 
fechado, estritamente positivista, formalista, acrítico e dogmático, cuja práxis estava totalmente 
dissociada da realidade social.
Nesse sistema, influente em nossa cultura desde o século XVIII e consolidado no começo do Século 
XX com a pretensão epistemológica de neutralidade e autonomia científicas da Teoria pura do Direito 
de Hans Kelsen, excluía-se do conceito de ciência jurídica tudo aquilo que não tivesse rigor lógico. 
As críticas ao modelo positivista, contudo, passaram a surgir, em razão da pretensão de subsumir 
relações sociais demasiadamente complexas, a enunciados reducionistas, valorados estritamente 
pelos significados semânticos e sintáticos. Com efeito, o positivismo jurídico visava conferir ao 
direito, tão somente, normas formais de validade, afastando-o totalmente de sua finalidade precípua: 
As relações humanas intersubjetivas.
Com o advento daquilo que se convencionou chamar de tradição modernista, firmou-se uma nova 
concepção sobre o homem enquanto ser mutável, o que implicou em uma reconfiguração da ciência 
jurídica na mesma perspectiva. Passou-se a analisar, a partir disso, as relações jurídicas como 
produto da própria convivência social, não se admitindo mais, um modelo educacional restrito à 
análise sistemática de códigos e reprodução de conteúdo. 
Viu-se a necessidade de uma formação emancipadora, em que o estudante deixasse de ser um 
mero expectador do processo de aprendizagem e passasse a pensar criticamente o direito, como um 
sistema interligado a diversas formas de expressão social. Nesse ínterim, a aproximação do direito 
à literatura ascendeu como uma perspectiva de reconhecimento da Ciência Jurídica, enquanto 
manifestação eminentemente humana. 
A necessidade de repensar o ensino jurídico, portanto, parte da ideia de que um modelo educacional 
limitado à reprodução mecânica de leis codificadas, não se mostra suficiente à formação de um 
profissional capaz de compreender os conflitos atinentes às relações com as quais irá se deparar 
em seu cotidiano.
Conquanto o estudo da norma se mostre importante - e é bom que se frise que não pretende aqui 
contestar a relevância dos métodos tradicionais de ensino - o fenômeno jurídico não se restringe 
ao quanto normatizado pelo Estado, motivo pelo qual, deve-se buscar, através de outras fontes 
hermenêuticas, um modelo educacional mais aberto e interativo.
Nesse sentido, a utilização de técnicas interpretativas desponta como possibilidade pedagógica 
para a construção de um saber jurídico mais humano e emancipador, capaz de compreender as 
reconfigurações da sociedade.
Não por outro motivo, este estudo se debruça sobre o modo como escritos literários conduzem o 
leitor a reflexões sobre determinados preceitos e questões de poder subjacentes à ordem jurídica, ao 
mesmo tempo que aproximam o jurista de um determinado contexto social, até então distante da sua 
vivência. Parte-se aqui da proposição de que, alguns conteúdos jurídicos são melhor assimilados por 
meio de obras literárias ou, através do estudo conjugado da literatura com os métodos convencionais 
do ensino jurídico.
É que o diálogo entre o direito e a literatura, sobretudo através de obras de cunho testemunhal, 
mostra-se relevante, principalmente no tocante às narrativas de cárcere, pois possibilita a reflexão 
sobre a experiência do horror, de modo a impedir que ela se repita. É nesse viés que a literatura e o 
direito processual penal se relacionam e se complementam. 



174

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

174

A temática “Literatura de testemunho no processo penal: Escritos de (sobre)vivência no cárcere” é 
exposta no intuito de explicitar o modo como o testemunho prestado por obras literárias produzidas 
durante ou após a vivência no sistema prisional, tem à acrescentar à criminologia, ao direito 
processual penal e às ciências criminais como um todo, vez que representam a tradução mais 
aproximada do que de fato é o sistema prisional no Brasil.

oBJETIVoS

São objetivos gerais da pesquisa em evidência, retratar de forma interdisciplinar a desumanização do 
indivíduo no sistema carcerário, trazendo uma abordagem histórica e literária a respeito do tema. De 
forma específica, buscar-se-á, apresentar a necessidade de implementação de um modelo de ensino 
jurídico interdisciplinar, aqui materializado através da junção do direito processual penal à literatura, 
evidenciando, através desse panorama a questão da violação constante de Direitos Humanos no 
sistema prisional brasileiro.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Em função de o presente estudo propor uma análise histórica, jurídica e literária acerca das mazelas 
da prisão, a obra Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos se afigura como o fundamento estrutural 
da pesquisa. 
Além da obra memorialística e testemunhal do alagoano, também servirão como referência, a 
Constituição Federal da República Federativa de 1988, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, os 
Códigos penal e processual penal brasileiros, a Lei de execução penal, dentre outros.
Outros direcionamentos serão dados por meio do entendimento de doutrinadores que debatem a 
temática.
Salla (1999) enuncia em sua obra, como manifestação acerca do inconformismo das autoridades 
com a situação do sistema prisional, o decreto de 1821, editado pelo príncipe regente D. Pedro, no 
qual assegura que “ninguém será lançado em masmorra estreita, escura ou infecta porque a prisão 
deve só servir para guardar as pessoas e nunca para as adoecer e flagelar” (SALLA, 1999, p. 43). 
Embora desde aquele período houvesse manifestação legal no sentido de impedir a desumanização 
do sistema carcerário, os relatos históricos apontaram em sentido contrário, no que tange à aplicação 
de tais preceitos. 
Impera na sociedade até os dias atuais uma enorme flexibilização dos direitos dos presos. O 
pensamento que predomina é que aparentemente a sentença condenatória criminal tem também 
um segundo efeito de lhe retirar a personalidade e a dignidade.
No sentido de estabelecer diretrizes mais rígidas e como forma a assegurar os direitos da pessoa presa, 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 5º e o artigo 7º do Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos, estabeleu o preceito de que ninguém seria submetido à tortura ou a 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
Tais preceitos foram solidificados na Constituição da República Federativa do Brasil datada de 1988 
e aplicados ao Código Penal e Processual Penal, bem como lei nº de Execução Penal.
Na mesma senda, a Lei de Execução penal, em seu art. 10, elucida o dever do Estado de dar assistência 
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ao preso, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, e determina 
ainda o dever de prestar assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.
Ao revés disso, o que se apresenta à sociedade é um sistema prisional falido - sob a ótica estrutural 
-, que não fornece condições mínimas de dignidade ao detento e não viabilizam quaisquer condições 
para que a pena cumpra a sua função ressocializadora. 
Inúmeros são os registros que comprovam as condições de aviltamento do detento face ao sistema 
carcerário brasileiro. Celas superlotadas, insalubridade, proliferação de doenças, dentre tantos outros 
exemplos de vilipêndios sofridos na prisão. O detento não vive enclausurado ele (sobre)vive, como 
propositadamente elucidado no título deste trabalho de pesquisa.   
Na visão de Mirabete não mais se sustenta o pensamento de que é possível castigar e, ao mesmo 
tempo, reeducar o delinquente através do cárcere. (MIRABETE, 2007).
Ferrajoli, por sua vez, defende que haja o limite máximo – o qual é humanamente tolerável – da 
pena privativa de liberdade de 10 anos, representando, dessa forma, um objetivo de todo modo 
aceitável no que tange à reforma penal e à superação da prisão como resposta principal para os 
crimes. (FERRAJOLI, 2002).
Ocorre que, há muito se discute sobre as condições do cárcere, mas através de uma visão estritamente 
legalista e formal. Há inúmeros levantamentos sobre a situação precária vivenciada nas prisões, mas 
esses estudos ficam restritos às bibliotecas catedráticas na seção do direito. Esse conhecimento se 
restringe a uma parcela ínfima da sociedade, quando poderia ser compartilhado de diversas formas 
e é por isso que quando se trata de direitos do preso, há a propagação de um discurso formado pelo 
senso comum.
Direitos humanos precisam ser colocados em debate de uma forma acessível. 
Sob esse prisma, a proposta de aproximação entre o estudo do direito e da literatura, começou a 
ganhar especial relevância no cenário norte-americano com a contribuição do jurista Jhon Wigmore 
que, em 1904, começou a difundir suas concepções a respeito da presença da Literatura no Direito.
 Por volta de 1920, o magistrado Benjamin Nathan Cardozo, integrante da Corte Suprema norte 
americana, trouxe profundas reflexões para o movimento interdisciplinar, apontando também a 
existência de uma interação entre o saber jurídico e a linguagem literária.
Aproximadamente 20 anos depois, a Europa passou a se inserir no debate envolvendo as duas áreas 
de conhecimento. Despontaram como seus agentes precursores, nomes como Juan Ossorio Morales, 
Ferruccio Pergolesi, Tullio Ascarelli1 dentre outros. 
A sistematização dos estudos sobre Direito e Literatura, contudo, só aconteceu a partir da iniciativa 
de teóricos norte-americanos, que viam as narrativas literárias como fontes, de onde seria possível 
extrair argumentos para a elaboração de técnicas retóricas, tão necessárias ao direito. 
Foi assim que surgiu, nos anos 70, o Law and Literature Moviment, sob a idealização de James 
Boyd-White e Richard Weisberg.
No contexto brasileiro, segundo aponta Prado, foi Aloysio de Carvalho Filho, jurista, baiano, professor 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que antecipou em quase setenta anos a 
discussão acerca das contribuições da literatura para o direito.
Seguiu-se um longo período até que se apresentassem pesquisas igualmente relevantes sobre o 
tema, todavia, com o despontar do século XXI, foram publicadas obras que imprimiram grandes 
mudanças nesse panorama.
1 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e Literatura: ensaios de síntese teórica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2008. P. 29-30.
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 A título de exemplo, podemos citar Literatura e direito: uma outra leitura do mundo das leis, de 
Eliane Botelho Junqueira, Direito e Literatura: Ensaios de Síntese Teórica de Arnaldo Sampaio de 
Moraes Godoy e Direito e literatura: a anatomia de um desencanto, do mesmo autor.
Recentemente, o autor Daniel Nicory de Prado despontou como um dos expoentes no cenário de 
discussões envolvendo Direito e Literatura. A partir do livro Autos da Barca do Inferno: o discurso 
narrativo dos participantes da prisão em flagrante, ele utiliza teorias literárias e jurídicas como 
ponto de partida para a realização de uma análise processual, promovendo um debate transdisciplinar.

MÉToDoS

O método utilizado é o dedutivo, viabilizado por meio de revisão bibliográfica.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

São notórias as contribuições propiciadas pelas interconexões entre o direito e a literatura. O direito, 
como se sabe, atua como elemento de racionalização ligado ao entorno técnico, rígido e fático da 
norma. A literatura, em uma visão oposta, apresenta-se como externalização das subjetividades e 
fonte criativa capaz de conduzir à descrição de realidades diversas daquela vivenciada pelo leitor. 
Compreendidos conjuntamente, esses saberes se complementam.
Com a dissociação do direito do seu cunho estritamente normativo, a Literatura assume o papel 
central.
Através da literatura testemunhal do cárcere, constata-se que é possível discutir inúmeras questões 
caras ao direito, como a violação flagrante do texto constitucional, a formação do sistema carcerário 
brasileiro, os períodos de crise do estado democrático de direito, o retrato da violência, da barbárie, 
que não poderiam ser discutidas tão simplesmente por meio de manuais e compêndios literários. A 
literatura, assim, empresta ao ensino jurídico aquilo que possui de crítica, de reflexão e de história. 
Literatura de cárcere, nada mais é do que o gênero do discurso que define uma obra. É necessário 
que a obra traga mais do que uma passagem sobre uma prisão. É preciso ser totalmente carcerária. 
São exemplos, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, Recordação da Casa dos Mortos, de 
Fiódor Dostoievski; O último dia de um condenado, de Victor Hugo. Estação Carandiru, de Dráuzio 
Varella. 
 Através de narrativas de cárcere, é possível perceber os antagonismos humanos, a miséria da alma, 
os traumas deixados pela vivência do indivíduo encarcerado, o poder que o direito (ou a ausência 
dele) tem de retirar do indivíduo a sensibilidade, a individualidade e a própria humanidade. 
A obra Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, por exemplo, é o testemunho claro da vivência 
do autor. Justamente pelo fato de Graciliano viver o inferno do cárcere, que pôde falar com tanta 
propriedade sobre a experiência do ser um prisioneiro e de conviver com tantos outros, que assim 
como ele, tiveram os seus direitos suprimidos.
Dráuzio Varella, de igual modo, demonstra os efeitos do cárcere na vida daqueles que passam 
boa parte dos seus dias em estado de vigilância constante e apesar de não estarem aprisionados, 
experimentam a sensação do aprisionamento. 
Assim, como tantas outras obras que poderiam ser mencionadas, é possível verificar algo 
comum em cada uma delas. A didática com que apresentam temáticas tão complexas. O medo, a 
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despersonalização, a violação de direitos. E é justamente em razão dessas questões que se mostra 
tão importante o estudo voltado para o processo penal através da literatura. 
É possível compreender todas as questões ora mencionadas de forma muito mais prática. Conclui-se 
assim, que a literatura traz lições preciosíssimas para o processo, para a criminologia, para o direito 
em si e não pode estar dissociada dessas matérias, essa é a principal discussão da pesquisa proposta.
O Resultado direciona para a importância da aplicabilidade de métodos interdisciplinares na análise 
teórica. Isso porque, a discussão dos direitos humanos deve ser democratizada e não pode se restringir 
a estudos pontuais ou apenas aos operadores do direito. O processo penal e sobretudo, os direitos 
humanos, podem e devem dialogar com a sociedade através da arte. A literatura é o meio que a 
aqui se apresenta como capaz de facilitar esse diálogo.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho de pesquisa é finalizado, com a ideia utilizada de introito: Uma sociedade tão dinâmica 
e complexa, não comporta mais uma concepção de direito calcada exclusivamente na norma. É 
necessário que essa área do saber estabeleça diálogos com as demais fontes, a fim de propiciar ao 
agente jurídico uma capacidade interpretativa dos fatos.
Um direito que não dialoga com a vivência dos indivíduos menos favorecidos, invisibilizados e 
excluídos da sociedade e que se mostra alheio à história e à realidade do seu povo não tem como 
resolver os conflitos advindos das relações humanas. É por essa razão que o presente trabalho propõe 
uma ressignificação da “ciência jurídica” agora compreendida sob uma ótica ampliada, interdisciplinar.
Enquanto o direito se distancia da vivência dos indivíduos e se apresenta como um mecanismo de 
manutenção de poder subjacente, a arte literária dá voz àqueles que não podem ser ouvidos.
A literatura testemunhal de cárcere, é uma possibilidade de racionalização e democratização do 
processo penal, vez que explicita questões tão caras ao direito, sem os termos técnicos e normativos 
característicos do “juridiquês”. Esse papel que a arte exerce na discussão acerca dos direitos humanos 
deve ser explorado e difundido, posto que inegáveis as contribuições advindas desta interrelação.
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RESUMo

A proteção da dignidade da pessoa humana tem se tornado um desafio global diante das crises políticas 
e conflitos armados que assolam o sistema internacional. Essa situação tem levado a falência das 
condições dignas de vida, em completa situação de vulnerabilidade social e de supressão dos direitos 
humanos com as crises políticas, sociais e econômicas que impedem a permanência dos povos na 
região. Diante dessa realidade, os cidadãos desses países tem buscado refúgio em países próximos, 
a fim de conseguir reconstruir suas histórias e ressignificar suas perspectivas para o futuro, que 
lhes permita o respeito à dignidade humana. Neste desiderato, o Brasil tem sido receptor de grande 
contingente populacional da Venezuela, tendo em vista a crise humanitária que aflige o país. No 
entanto, o que se percebe é um grande aglomeramento populacional nas regiões do norte do país, 
em especial no Estado de Roraima. O aumento populacional pela presença dos imigrantes tem sido 
motivo de debates no cenário jurídico, tendo em vista a ineficiência do estado de garantir condições 



179

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

179

socioeconômicas aos refugiados. Atrelado a isso, tem-se a vulnerabilidade social que eles enfrentam 
dentro do território brasileiro com a marginalização desses povos. Nessa perspectiva, o presente estudo 
tem por objetivo discutir a cooperação internacional entre o Brasil e as cortes internacionais, em prol 
da defesa dos direitos humanos e da assistência à população refugiada. Para isso, por meio de uma 
abordagem bibliográfica crítico-exploratória será analisado os institutos internacionais e nacionais que 
resguardam os direitos humanos, bem como a Lei nº 13445/17, que regula a estadia do estrangeiro no 
país. Além disso, tendo como fundamento a construção de uma reflexão crítica do tema, será analisada 
as condições sociais e econômicas desses indivíduos, por meio do estudo das realidades vivenciadas 
pelos estrangeiros no Brasil, a partir da análise dos dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Ao final, sugere-se o incremento 
da cooperação entre os institutos internacionais e brasileiros para combater a xenofobia e erradicar 
a marginalização dos refugiados, bem como estabelecer políticas públicas internacionais dialogadas 
para que se possa garantir o acesso à dignidade humana por todos os povos. 
 
Palavras-chaves: Crise Humanitária, Dignidade da Pessoa Humana, Direitos Humanos, Refugiados.

ABSTRACT

The protection of the dignity of the human person has become a global challenge in the face of the 
political crises and armed conflicts that plague the international system. This situation has led to the 
bankruptcy of decent living conditions, in a situation of social vulnerability and the suppression of 
human rights with the political, social and economic crises that prevent people from remaining in 
the region. Faced with this reality, the citizens of these countries have sought refuge in neighboring 
countries in order to rebuild their histories and re-signify their prospects for the future, allowing 
them to respect human dignity. In this regard, Brazil has been receiving large numbers of Venezuelan 
population, in view of the humanitarian crisis that afflicts the country. However, what is perceived is 
a large population cluster in the northern regions of the country, especially in the State of Roraima. 
The population increase due to the presence of immigrants has been the subject of debate in the 
legal scenario, due to the inefficiency of the state to guarantee the socioeconomic conditions of the 
refugees. Linked to this, one has the social vulnerability they face within the Brazilian territory with 
the marginalization of these peoples. In this perspective, the present study aims to discuss international 
cooperation between Brazil and international courts, for the defense of human rights and assistance to 
the refugee population. To do so, a bibliographical, critical-exploratory approach will be analyzed to 
the international and national institutes that safeguard human rights, as well as Law 13445/17, which 
regulates the stay of the foreigner in the country. In addition, based on the construction of a critical 
reflection on the theme, the social and economic conditions of these individuals will be analyzed 
through the study of the realities experienced by foreigners in Brazil, based on the analysis of data 
from the United Nations ) of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). At the 
end, it is suggested to increase cooperation between international and Brazilian institutes to combat 
xenophobia and eradicate the marginalization of refugees, as well as to establish international public 
policies in dialogue so as to ensure access to human dignity for all peoples.

Key-words: Humanitarian Crisis, Human Dignity, Human Rights, Refugees.
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INTRoDUÇÃo

Ao tratar de tão delicada questão, busca-se primeiramente entender as obrigações constitucionais do 
Brasil como Estado Democrático de Direito, e também como o país de acolhimento dos refugiados 
venezuelanos, a luz da Lei de Imigração Brasileira, buscando pautar essa analise a luz dos princípios 
constitucional da dignidade da pessoa humana e da adequação da lei brasileira a uma situação de 
crise internacional. 
Antes de buscar adentrar na identidade da crise contemporânea da Venezuela, faz-se necessário 
entender o processo de transformação política, social e econômica do país que se desenvolveu com 
as ideias de Hugo Chávez e, por isso, denominadas chavistas. A delimitação temporal do estudo 
será de breve explanação para contextualizar o estudo, – com algumas breves considerações 
pretéritas – até os momentos atuais. Portanto, melhor será o entendimento sobre a instabilidade 
político-institucional instalada no país sob o governo de Maduro. Ressalte-se que tal abordagem 
não pretende ser exauriente, pois merece um estudo específico e dedicado.
A Venezuela passou por um recente processo de transição político ideológica, chamado de chavismo, 
devido ao nome de seu líder, o ex-presidente Hugo Chávez, cujos mandatos (1999-2013) representaram 
um avanço na democracia participativa, com a conscientização política e envolvimento das classes 
pobres. Além disso, o comércio internacional à época garantiu que a arrecadação do petróleo – que 
fora nacionalizado – fosse revertida em políticas públicas fomentadoras de igualdade social material. 
Entretanto, esse cenário se transforma quando o Comandante vem a falecer, no início de 2013, e 
assume Nicolás Maduro, com características bem diferentes de seu antecessor, mas com o mesmo 
ideal político: o bolivarianismo. A oposição enxerga na conjuntura uma oportunidade para quebrar 
a hegemonia chavista, e se consolidar no poder, o que é facilitada pela crise do petróleo no mercado 
internacional em 2014 e por sua vitória nas eleições parlamentares de 2015. Não obstante, o chavismo 
se mantém no poder. Mas, até quando o regime autoritário e de viés antidemocrático que o chavismo 
de Maduro se tornou durará? São perguntas ainda sem respostas. E dessa insegurança política 
Venezuelana, surge um fenômeno social: a migração. 

oBJETIVoS

Diante da realidade de crise migratória dos venezuelanos em território brasileiro, o presente estudo 
tem por objetivo discutir a cooperação internacional entre o Brasil e as cortes internacionais, em 
prol da defesa dos direitos humanos e da assistência à população refugiada. Ademais, será verificada 
a legitimidade das proteções internacionais que resguardam os direitos humanos, bem como será 
analisada a legislação brasileira que regulariza a estadia dos estrangeiros no país, a partir da 
Lei nº 13445/17 e a sua aplicabilidade no atual contexto socioeconômico do Brasil. Somado-se a 
isso, esta pesquisa também objetiva analisar os preconceitos que estão implícitos no contexto do 
conflito migratório no país, em especial no Estado de Roraima, verificando as possibilidades de 
conscientização para o respeito aos povos de forma plena, sem distinção. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A Lei de Imigração Brasileira, nº 13445/17, recentemente alterada, dispõe sobre os direitos e os 
deveres do migrante e do visitante, regulando a sua entrada e estada no País e estabelecendo 
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princípios e diretrizes para as políticas públicas voltadas para o emigrante. Desta lei, utilizaremos 
para analise as garantias constitucionais, dispostas na em seu art. 4º caput e inciso I, que dispõem: 
garantia aos imigrantes, assim como aos nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, assegurando-lhe também os direitos e liberdades civis, 
sociais, culturais e econômicos. Também o art. 3º, XI dispõe assegura o acesso igualitário e livre dos 
migrantes a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social.
Portanto, pelo próprio texto legislativo fica claro que os refugiados venezuelanos devem receber as 
garantias constitucionais previstas aos brasileiros, além de serem beneficiados com os programas 
sociais para reduzir suas situações de vulnerabilidade no país. Entretanto, por que se observa tanta 
resistência dos próprios cidadãos brasileiros? Em especial, os moradores da rota mais comum 
venezuelana, como Roraima, que reclamam da violência, falta de emprego e de políticas públicas 
que consigam abarcar todos os moradores.
 A falta de estrutura dá lugar a um caos: mensagens xenofóbicas, violentas e extremistas que 
implicam em um verdadeiro discurso de ódio e uma crise na imigração brasileira. A lei é clara, os 
imigrantes têm os mesmos direitos. Mas a realidade é dura, e ainda não se adequa bem no discurso 
de igualdade, trazendo a questão uma forte ambiguidade. 
Os refugiados, vulneráveis entre os vulneráveis, são a dura consequência das desordens e 
desequilíbrios mundiais. Não querem deslocar-se, como muito é dito, mas sim são compelidos ou 
constrangidos a tal. São homens, mulheres e crianças, obrigados a deixar sua pátria por temor de 
perseguição seja por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opinião, seja pela própria violação 
de direitos e falta de proteção do seu Estado. “Liberdade de migrar, sim, mas não de fazer migrar”, 
denunciava Scalabrini (1997), no final do século XIX.

MÉToDoS

A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica. Para tanto, utilizou-se do 
método jurídico-dogmático para análise da codificação internacional relacionada à proteção dos 
direitos humanos, bem como da análise da Lei nº 13445/17. Imprescindível também ao trabalho 
foi o desenvolvimento do processo hermenêutico dessas regras, valendo-se de aportes teóricos 
que dialogam com o tema proposto, analisando a aplicabilidade desses institutos nos processos 
migratórios de povos oriundos da Venezuela. 
Para isso, será utilizada uma abordagem histórico-dialética, tendo como fundamento a construção 
de uma reflexão crítica do tema, por meio do estudo das realidades vivenciadas pelos estrangeiros 
no Brasil, a partir da análise dos dados da Organização das Nações Unidas (ONU), do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), que revelam as condições sociais e 
econômicas desses indivíduos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O presente estudo cuida de evidenciar a crise migratória dos venezuelanos que adentram no território 
brasileiro. Tendo em vista o grande contingente populacional da Venezuela que se concentrou na 
região do Estado de Roraima, em especial no município de Pacaraima, cumpre refletir sobre os 
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impactos que esse inchaço populacional provocou na garantia dos direitos humanos, com destaque 
para a dignidade da pessoa humana, que se revela como princípio fundamental para a sobrevivência 
dos indivíduos com qualidade. Nota-se que a questão da imigração venezuelana gerou preocupações 
quanto a situação de vulnerabilidade desses povos, bem como revelou a ineficiência do Estado 
Brasileiro de fazer cumprir os tratados internacionais de direitos humanos, bem como as normas 
brasileiras que regulam a estadia dos estrangeiros. 
Segundo os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), cerca de 30,8 mil venezuelanos estão vivendo no país até o dia 
1º de julho de 2018. Desses imigrantes, o IBGE (2018) catalogou que 99% estão em Roraima, na 
cidade fronteiriça de Pacaraima e, também, na capital Boa Vista. A população do estado é estimada 
em 576,6 mil habitantes, e a da capital em 375,4 mil. Assim, o número de venezuelanos vivendo em 
Roraima corresponde a mais de 8% do total de habitantes da capital.
O primeiro óbice que os venezuelanos se deparam na realidade brasileira é a falta de serviços públicos 
suficientes para abrigar todo o Estado de Roraima. As cidades estão em situação de calamidade 
pública e o governador do Estado pediu auxílio do governo federal para destinação de verbas para 
ampliar educação e saúde. O acesso a serviços básicos de saúde, já deficitário a população local, e 
salubres condições de vida representa uma dificuldade para os imigrantes. De acordo com dados 
divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de Roraima (2018), na cidade de Pacaraima, área de 
fronteira com a Venezuela, 80% dos pacientes e usuários dos serviços públicos daquele município, 
são venezuelanos.
Os principais resultados encontrados na parte quantitativa dos dados coletados pelo Observatório de 
Migrações – ObMigra (2018) revelam que a migração venezuelana para Roraima é majoritariamente 
jovem (72% do total entre 20 e 39 anos), masculina e de solteiros (53,8% do total dos entrevistados). 
Com relação à chegada no Brasil, 66,9% chegaram em 2017, sendo que apenas 6,5% chegaram antes 
de 2016, o que permite dizer que esse é um fluxo recente e sem precedentes.
Ainda com as características sociodemográficas, os migrantes venezuelanos em Roraima apresentam 
alta escolaridade e seu local de origem está concentrado em cinco Estados Venezuelanos. Ademais, 
o que se destacou nas pesquisas qualitativas realizadas pela ACNUR (2018) e pela ObMigra (2018) 
foram os relatos de preconceitos praticados pelos cidadãos brasileiros pelo simples fato de serem 
estrangeiros. Esse contexto evidencia que, apesar dos esforços legais para a regularização da 
estadia dos estrangeiros em solo brasileiro, percebe-se a resistência da população que estigmatiza 
os estrangeiros. Segundo o relato da ObMigra (2018), os refugiados entrevistados foram descritos 
como “violentos, criminosos ou representam uma ameaça para os empregos dos que já residem no 
país”. Quando os pesquisadores informaram do elevado índice de escolaridade dos venezuelanos e 
da taxa de desemprego que estes estão vivenciando no país, apesar da qualificação, os entrevistados 
brasileiros demonstraram surpresa e disseram ter uma opinião formada por serem muitos na região. 
Notadamente, percebe-se que os conflitos migratórios incidem na estigmatização dos refugiados, 
que são excluídos da sociedade pela simples condição de ser estrangeiro. Desdobra-se na supressão 
da dignidade da pessoa humana, que não se legitima na realidade de vulnerabilidade social que são 
expostos. Com relação à moradia, um percentual significativo mora em residência alugada, divide 
com um número de 2 a 4 pessoas e paga até 300 reais mensais.
Com relação ao emprego, há um percentual significativo de desempregados (35,4% do total) e de 
indivíduos que estão trabalhando por conta própria (31,7%). Quase a totalidade dos empregados 
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recebem até dois salários mínimos, sendo insignificante o número daqueles que recebem mais de 
dois salários mínimos por mês, ou seja, acima de 1.874 reais, nos valores do salário mínimo de 
setembro de 2017.
O IBGE (2018) estima que, até o final de 2018, mais 9,7 mil venezuelanos imigrem para o Brasil. 
Para 2019, o órgão projeta a entrada de outros 15,6 mil. A partir de 2020, essa imigração tende a 
diminuir. Mas, caso a projeção do IBGE se concretize, o Brasil deve chegar em 2022 com cerca de 
79 mil imigrantes do país vizinho. Vejamos:

Fonte: IBGE. Infográfico elaborado em 29/08/2018

Nessa linha de intelecção, faz-se necessário a criação de medidas internacionais para a cooperação 
das nações para a melhoria das calamidades públicas que os venezuelanos vem enfrentando. Nesse 
sentido, a União Europeia se comprometeu a ajudar o Brasil no abrigo desses venezuelanos atuando 
junto com o Exército brasileiro e a ACNUR na assistência desses povos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que muito mais que um mero conflito de aumento da população, a situação dos imigrantes 
venezuelanos retratam a exclusão social desses povos, que são marginalizados em solo brasileiro. 
Percebe-se um distanciamento entre a norma axiológica que fundamenta os preceitos dos direitos 
humanos e a realidade prática. Nesse sentido, faz-se necessário a cooperação dos povos para garantir 
a todos as condições dignas de sobrevivência.
Neste texto, buscou-se expor parte da complexidade dos processos migratórios internacionais e seus 
impactos na sociedade brasileira. Objetivou-se analisar como lidamos “outro”, o “imigrante” ou 
“refugiado”, de forma que a figura do “imigrante venezuelano”, fosse visto não como um problema 
social para o Estado, mas sim com um olhar de igualdade, buscando assegurar as condições mínimas, 
respeitando o principio da dignidade da pessoa humana, perdendo suas vertentes xenofóbicas e 
excludentes do “outro”.
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Pode-se concluir que nesse conflito se fazem presentes: polarização e ausência de diálogo político, 
crônicos problemas econômicos que vem provocando graves consequências sociais como a 
insegurança alimentar e migração acentuada. 
Portanto, percebe-se a necessidade do incremento da cooperação entre os institutos internacionais 
e brasileiros para combater a xenofobia e erradicar a marginalização dos refugiados. Cabendo 
ao Brasil, como Estado Democrático de Direito, que assegure o que a Lei de Imigração, que 
já explicita tão claramente suas obrigações: devem ser estabelecidas e implementadas políticas 
públicas internacionais, dialogadas, para que se possa garantir o acesso à dignidade humana por 
todos os povos a partir de valores éticos, humanitários e de solidariedade social, sob pena de pouco 
contribuírem para a efetiva garantia dos direitos fundamentais, respeito à dignidade e cidadania 
de todo o ser humano.
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RESUMo 
O fluxo migratório vem crescendo constantemente nos últimos anos, principalmente pela crise 
politica que esta ocorrendo na Venezuela, essa que acabou prejudicando o próprio país como os 
demais vizinhos, em especial Brasil e Argentina. Esse Fluxo vem trazendo um grande problema 
de relacionamento e recepção em ambos os países que estão adotando medidas que visem o 
melhor para sua população e para os refugiados. No Brasil ocorreram decisões contraditórias a 
sua própria constituição feita por autoridades judiciais, analisando um fim econômico e social para 
o povo brasileiro, já que o Brasil não possui porte nem total assistência para acomodar todos os 
venezuelanos que buscam refugio, e talvez um meio de recomeçar sua vida. Mas os brasileiros, 
tanto os líderes quanto a população, se mostram despreparados para receber tantos venezuelanos, 
existindo vastos relatos de xenofobia e descaso com os imigrantes. Com tal agravamento foram 
tomadas medidas que visam uma diminuição nos problemas encontrados pelos imigrantes e que se 
tenha uma melhor recepção para essas pessoas. Uma dessas medidas foi a adoção de uma nova lei 
de imigração que analisa um meio de combater a xenofobia e problemas econômicos e sociais. O 
que gera uma necessidade de politica migratória que atualmente é inexistente no Brasil. 

Palavras-chave: Inconstitucionalidade; Relações Migratórias; Venezuelanos; Violação Normativa;

ABSTRACT
The migratory flow has brought growing steadily in recent years, mainly due to the political crisis 
that is taking place in Venezuela, which ended up harming the country itself as the other neighbors, 
Brazil and Argentina, That Flow has brought a great problem of relationship and reception in both 
countries that are adopting measures that are best for their population and refugees. In Brazil, 
decisions contradicting its own constitution were made by judicial authorities, analyzing an economic 
and social goal for the Brazilian people, since Brazil does not have the size and total assistance to 
accommodate all Venezuelans who seek refuge, and perhaps a means of starting over your life. But 
the Brazilians, both the leaders and the population, are unprepared to receive so many Venezuelans, 
with widespread reports of xenophobia and disregard for immigrants. With this aggravation, measures 
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have been taken to reduce the problems encountered by immigrants and to have better reception for 
these people. One of these measures was the adoption of a new immigration law that examines a 
means of combating xenophobia and economic and social problems. Social policies. This generates 
a need for migration policy that currently does not exist in Brazil.

Key-words: Unconstitutionality; migratory relations; Venezuelans; Violation of regulations;

INTRoDUÇÃo

Após a morte do presidente Hugo Chávez, seu então vice Nicolás Maduro assumiu o comando 
da Venezuela e visando continuar o modelo chavista, viu-se uma situação totalmente diferente 
na sua economia, essa, ligada a baixa do seu petróleo. Diante dessa situação caótica Nicolás, 
adotando medidas estatais baseadas no socialismo inspirado pelo bolivarianismo, se mostraram 
ineficientes para tal momento de crise. Com a pressão da oposição politica e do povo, maduro 
vendo seu governo ser cada vez mais questionado adotou medidas ditatoriais em seu país e isolou 
a Venezuela internacionalmente. A Circunstância conturbada provocou uma forte onda migratória 
de venezuelanos para os países vizinhos da América Latina, principalmente o Brasil.
Analisaremos no presente trabalho contrariedades na violação de direitos humanos e garantias 
constitucionais frente a decisões tomadas por magistrados federais brasileiros a respeito do fluxo 
migratório de venezuelanos, devido o agravamento politico e econômico no país o que fez com que 
uma grande parte da população migrasse para o Brasil, mais especificamente em Boa Vista - RO. 
Toda a problemática que vem sendo criada também no Brasil pelo fato do país não conseguir regular 
o fluxo e o con vívio social sem distinções principalmente pelo fato da não regulamentação de uma 
política migratória, apesar de decretos e projetos de leis criados e promulgados, os mesmos não são 
suficientes para a regulamentação do fluxo migratório e do acesso de imigrantes aos seus direitos 
garantidos em uma nova nação.

oBJETIVoS

Analisaremos no presente trabalho a violação dos direitos garantidos a todos e quaisquer imigrante, 
com um enfoque nos imigrantes venezuelanos, distinguindo diferentes entendimentos de controle 
ao fluxo migratório e desordem em cidades de Roraima, buscando uma alternativa suficiente à 
resolução de tais conflitos que não violem nenhum direito e garantia ao ser humano resguardado.

MÉToDoS

Foi realizada pesquisa qualitativa utilizando o método bibliográfico, onde foi elaborada por meio 
de material publicado em meio impresso e eletrônico, como livros doutrinários, decisões judiciais 
públicas, artigos científicos, etc., cuja busca de material bibliográfico até a atualidade, notando 
de toda a evolução quanto ao tema e propondo a presente discussão acerca das recentes decisões 
jurisdicionais.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

O Brasil vive uma situação complexa com a vinda de cidadãos venezuelanos para a região Norte, 
em especial no estado de Roraima. A prefeitura de Boa Vista informou que mais de 40 mil pessoas 
imigrantes venezuelanos chegaram à cidade, isso atualmente equivale a dez por cento da população 
local, isso gera um grande impacto principalmente na organização social, o que fez com que a 
governadora de Roraima, Suely Campos (PP), decretasse para que fosse fechada a fronteira Brasil 
– Venezuela (Decreto estadual n.º 25.681/2018), cujo mesmo foi retirado de sua vigência por meio 
do deferimento da ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber da ação civil originária de 
n.º 3121 feita pela procuradoria geral do estado de Roraima à União.
O aumento da corrente migratória traz para Roraima uma demanda que o estado não pode suportar, 
pois o Brasil passa por um momento de crise, tanto politica quanto econômica, por esse motivo 
pode agravar ainda mais a situação no país principalmente na região Norte, que não recebe tal 
investimento adequado para solucionar o problema de imigração venezuelana. Essa crise faz com 
que o Brasil não consiga dar total assistência para os venezuelanos que ali “escolhem” migrar, e 
com isso ocorrer à falta de assistencialismo adequado como acesso à alimentação, moradia, justiça, 
educação e saúde.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido formulado pelo governo 
de Roraima para fechamento da fronteira do estado com a Venezuela. Na decisão, a ministra 
manda oficiar o juiz da 1ª Vara Federal de Roraima Helder Girão Barreto, que havia decidido no 
sentido contrário, atendendo ao pedido de fechamento feito pelo governo estadual. O processo no 
Supremo foi ajuizado em abril pelo governo de Roraima e a ministra chegou a realizar audiência de 
conciliação entre a União e o governo de Roraima que não teve resultado. Na sentença divulgada 
no processo eletrônico da Ação Civil Originária 3121, Rosa Weber diz que, além de ausência dos 
pressupostos legais para emissão de liminar, o pedido do governo de Roraima é contrário também 
“aos fundamentos da Constituição Federal, às leis brasileiras e aos tratados ratificados pelo Brasil”. 
Segundo a ministra, com base no Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, “não há como conceder 
a tutela antecipada requerida, no ponto examinado”. Rosa Weber abriu prazo no processo para 
manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A decisão da ministra busca 
uma solução constitucional para o problema fronteiriço, visto que a decisão do juiz Barreto fere a 
supremacia constitucional em questão humanitária, levando assim a um parecer inconstitucional.
De acordo a nova lei imigratória, visando diminuir os problemas atuais relacionados ao grande 
fluxo migratório venezuelano, a Lei Nº 13.445, de 24 de Maio de 2017 Busca dar aos imigrantes e 
condição de igualdade com os nacionais, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade e acesso aos serviços públicos de saúde e educação, bem como registro 
da documentação que permite ingresso no mercado de trabalho e direito à previdência social. Os 
imigrantes também poderão exercer cargo, emprego e função pública, conforme definido em edital, 
com exceção dos concursos reservados a brasileiros natos.
Ainda que a lentidão no sentido de constituir uma política migratória única, tendo como veracidade 
que essas políticas se orientaram para uma compatibilização relativa ou a uma afluência das políticas 
nacionais que se traduzem no fortalecimento do caráter restritivo das políticas migratórias e dos 
controles de fronteiras externas. Segundo Bauman:
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“Paradoxalmente, quanto mais se trata localmente das proteções “do berço ao túmulo” 
que agora estão sob ataque em toda parte, mais atraentes se tornam os escoadouros 
xenofóbicos para os sentimentos coletivos de perigo iminente. Os poucos países (na 
maioria escandinavos) que ainda relutam em abandonar as proteções institucionalizadas 
herdadas dos tempos sólido modernos, enfrentando as múltiplas pressões para reduzi-
las ou eliminá-las de vez, veem-se como fortalezas cercadas por forças inimigas. 
Consideram os remanescentes do Estado social um privilégio que deve ser defendido 
com unhas e dentes dos estrangeiros ávidos por espoliá-los ou até diluí-los e enfraquecê-
los. A xenofobia, a crescente suspeita de um complô estrangeiro e o ressentimento 
em relação aos “de fora” (principalmente os imigrantes, essas lembranças vívidas e 
altamente visíveis de que muralhas podem ser perfuradas e fronteiras abolidas – efígies 
naturais, prontas a serem queimadas, das misteriosas forças globalizantes que se tornam 
descontroladas) pode ser vistos como um reflexo perverso das desesperadas tentativas 
de preservar o que possa ter restado da solidariedade local. (BAUMAN, 2004:100-101)”

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta pesquisa, podemos notar a evidente falta de uma política migratória nacional, o que 
deixa o país despreparado para uma organização social em momentos de crise em países vizinhos 
como o da Venezuela. Tendo em vista que o Juiz Federal tem competência para tomar uma decisão 
contrária a um pedido de suspensão de decreto-lei, porém, os direitos fundamentais devem ser 
considerados e a falta dessa consideração foi relatada pela ministra Rosa Weber no deferimento da 
ACO 3121, a ministra levou em consideração a proteção ao refugiado que é norma fundamental no 
ordenamento jurídico brasileiro, disposto na Lei 13.445 de 2017.
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RESUMo

O presente trabalho de forma inicial vem analisar a criminalização do aborto, seus desdobramentos 
na sociedade, e a violação aos direitos fundamentais com base no dossiê da violência Obstétrica 
“Parirás com dor”. O trabalho tem como objetivo trazer o contexto civil da criação do artigo penal 
que criminaliza a prática, os desdobramentos da criminalização do aborto, a questão da mulher 
vulnerável em face da criminalização aparando assim a violação aos direitos, segundo o dossiê 
“Parirás com dor”. Tendo em vista esses objetivos questiona-se: a criminalização é uma medida que 
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justifica a violação aos direitos fundamentais das mulheres. Para responder a tal questionamento será 
utilizado a abordagem qualitativa, tendo como o método dedutivo, uma vez que partiu da análise 
geral da criminalização do aborto para a análise especifica da violação aos direitos da mulher, tendo 
um procedimento bibliográfico e documental, sendo assim com um objetivo explicativo sobre o 
tema. Para a sociedade a prática abortiva é repudiada, por conta da construção moral e social, que 
também perpassa pela violência de gênero, religião e vulnerabilidade econômica, uma vez que a 
mulher ainda é marginalizada e desrespeitada nas diversas esferas sociais e nas instituições que 
deveriam ampara-las, a não ser que tenha os recursos financeiros para financiar a prática abortiva nas 
famosas clínicas estéticas e não precise se expor na rede de saúde a tal desprezo e desumanização.
 
Palavras-chaves: Vulnerabilidade da Mulher; Criminalização do Aborto; Direitos Humanos.

ABSTRACT

The present work analyzes the criminalization of abortion, its unfolding in society, and the 
violation of fundamental rights based on the Obstetric Violence dossier “give birth with pain “. 
The objective of this work is to bring the civil context of article creation criminalization of the 
practice, the consequences of the criminalization of abortion, the issue of vulnerable women in 
the face of criminalization, and thus the violation of rights, according to the dossier “Parirás com 
dorado”. a measure that justifies the violation of the fundamental rights of women.To respond to 
such questioning will be used the qualitative approach, taking as the deductive method, since it 
started from the general analysis of the criminalization of abortion for the specific analysis of 
the violation of women’s rights , having a bibliographic and documentary procedure, thus having 
an explanatory objective on the abortion practice is repudiated, because of the moral and social 
construction, which also leads to violence of gender, religion and economic vulnerability, since 
women are still marginalized and disrespected in the various social spheres and in the institutions 
that they should protect them, unless they have the financial resources to finance abortion practice 
in the famous aesthetic clinics and do not need to expose themselves in the health care network to 
such contempt and dehumanization.

Key-words: vulnerability of women; Criminalization of abortion; Human rights.

INTRoDUÇÃo

Nos últimos anos o foco dos estudos em relação a criminalização do aborto, começou a transpassar 
as barreiras da religião e da vida do feto, alcançando assim, estudos sobre o contexto social, as 
violências que a mulher sofre com a criminalização, vulnerabilidade econômica e as questões de 
gênero. Sendo necessário estudos cada vez mais amplos sobre tal tema, que tem impacto direto nos 
direitos humanos e fundamentais para as mulheres, uma vez que, desde o fim da 2º guerra mundial 
tais direitos vêm ganhando mais força, tendo como marco no Brasil a Constituição de 1988, após 
o período de regime ditatorial militar.
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Mesmo com a consolidação da Constituição que tem caráter máximo positivado, as atrocidades 
dentro das maternidades e emergências continuam acontecendo, e uma parcela dessas vítimas são 
as mulheres, que sofrem violações corporais, morais e psicológicas, no casos das mulheres que 
atendidas por abortamento as violações mais comuns são as curetagem sem anestesias e nos casos 
mais drásticos a perda da vida por infecções que poderiam ser contidas caso os procedimento 
fossem feitos sem descaso. As mulheres que mais sofrem são as economicamente vulneráveis, por 
não ter condições para pagar na média de R$8.000(oito mil reais) em clínicas clandestinas de boa 
qualidade com o disfarce de clínicas de estética, nos bairros comerciais das cidades, mesmo assim, 
essa questão vai além dos fatores econômicos, ela adentra as raízes e as construções oculares da 
sociedade, uma vez que nem mesmo a Constituição Federal consegue salvaguardar essas mulheres.
 A criminalização não faz com que o aborto não seja praticado, faz com que as mais vulneráveis 
sofram as consequências, não só do aborto, mas consequências legais, como violações aos direitos 
fundamentais e a moral social, tendo em vista que as equipes médicas também fazem parte da 
sociedade e reproduz e produz tais comportamentos violentos, por se sentirem aparados moralmente. 
Nesse sentido, nasce o questionamento da pesquisa, para identificar se a criminalização se mantém 
como uma forma de respaldar as violações aos direitos fundamentais das mulheres, para isso a caráter 
inicial serão observados relatos de mulheres que passaram por tais situações. Sendo necessário o 
avanço de tais estudos para que os direitos fundamentais e humanos, não sejam violados por conta 
de uma formação moral que tenta justificar a violência em sentido amplo e estrito a mulher em 
situação de abortamento para assegurar um falsa proibição social e legal. 

oBJETIVoS

O objetivo geral do presente trabalho é trazer um panorama geral sobre o aborto e como a 
criminalização não impede a prática, mas justifica as mazelas e violações dos direitos fundamentais 
e humanos das mulheres; de forma especifica e sumária traz o contexto civil da criação do artigo 
penal que criminaliza a prática de aborto, contexto esse que a mulher era vista como acessório 
familiar, e ficava tutelada pelo pai ou marido; sendo assim traz os desdobramentos da criminalização 
do aborto, desdobramentos esse que refletem na formação moral social, fazendo com que a mulher 
fique vulnerável nas instituições de saúde por conta da  criminalização; a justificação da violação 
aos direitos fundamentais baseado na criminalização; e por fim embasar o texto em depoimentos 
reais de segundo o dossiê “Parirás com dor”. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

No contexto em que entrou em vigor o Código Penal de 1940 que criminaliza a prática do aborto até 
então, regia o Código Civil de 1916, que já foi revogado em 2002, ele trazia em seu Capitulo III , os 
direitos e deveres da mulher, que era tutelada pelo pai, e depois que casava passava a ser tutelada pelo 
marido, não sendo autônoma nas suas escolhas e devendo sempre satisfações ao marido ou pai. Nesse 
contexto social existia uma máxima inferiorização da mulher, que era reflexo da sociedade da época, 
porém com os avanços sociais e lutas, a mulher passou a ter autonomia, mas essa autonomia ainda 
não alcança todos os âmbitos, um deles é no sentido da criminalização do aborto, não aprofundando 
no viés da vida da criança que está sendo gerada, porém se fosse feita uma análise da hipótese que é 
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aceita pela sociedade e pelo código penal no art 128 I, que discorre sobre a gestação que traz riscos 
a vida da mulher ela e autorizando aborto, para a segurança e manutenção de sua vida, dessa forma 
a sociedade aceita a morte do feto, valorando a vida da mulher, porém quando essa mulher chega ao 
hospital, porque sofreu um aborto espontâneo ou induzido, em sua maioria ela é menosprezada, tem 
o atendimento desumanizado, sofre ameaças de denúncia e a depender da negligência pode perder 
o direito principal, o da vida, sendo assim vale ponderar que a vida da mulher gestante em risco é 
mais valorada do que a vida de uma mulher em fase de abortamento. 
A criminalização da prática não evita que aconteça, ela cria uma retaliação as mulheres vulneráveis 
economicamente, que não possuem condições de fazer tais procedimentos nas “clinicas estéticas”. 
As vulneráveis em sua maioria ocupam as redes de saúde pública.
 Um levantamento da secretaria da saúde, mostrou que a curetagem pós-abortamento (raspagem 
uterina) é o segundo procedimento obstétrico mais realizado na rede pública (Brasil. 2005). 
Mostrando assim que mesmo com a criminalização a prática é tão frequente quanto os nascimentos 
de bebês. A sociedade repudia tal ato, por critérios religiosos, sexistas, formação cultural e outros 
motivos, mesmo assim não consegue reduzi os atos mesmo com a tipificação nos art 124 aos 127 
do CP/40.

A discriminação e os agravos à saúde impostos às mulheres, por razões culturais, legais 
e religiosas que envolvem a questão do aborto, têm contribuído para a precariedade da 
assistência e aumento da mortalidade e morbidade por esta causa. (Brasil. p146, 2005)

Sendo assim, foi extraído do dossiê relatos de mulheres que passaram por situação de abortamento 
e de violações de diretos fundamentais, analisando o comportamento das equipes médicas que 
deveriam dar o suporte necessário para a mulher, independentemente da situação delitiva ou não 
que ela se encontra, porém, fazem o contrário, por se acharem respaldos legalmente e moralmente, 
valendo-se disso para justificar suas condutas.
A extração de relatos sobre o tratamento desumano no momento da curetagem: 

“Ah foi a pior possível porque foi um aborto provocado, não foi espontâneo entendeu? 
Então eles não te tratam bem. Te deixam sofrendo, a minha curetagem foi sem anestesia.” 
Entrevistada 3 (CARVALHO, 2009)
 “Olha não recebem bem porque eles sabem que o aborto foi provocado por mais que você 
tente dizer que não eles sabem porque são profissionais, né? E olha para te dizer eu fiz a 
curetagem a ‘sangue frio’.” Entrevistada 15 (CARVALHO, 2009)

Nos relatos fica evidente que os médicos sabem e fazem, tais negligências como forma de vingança 
privada, tirando da mulher o direito fundamental arrolado em suma no art 5º e III da CF/88, que 
garante que ninguém será submetido a procedimento de tortura, degradante ou desumano, mesmo 
assim o fazem, porque se sentem no direito de violar os direitos fundamentais e humanos das 
mulheres para assegurar a moral. Tais ações de vingança privada dos médicos podem ultrapassar 
os limites corporais e tirar o direito básico da pessoa, que é o da vida.

A mulher que estava na cama ao lado dizia a todo tempo que ela não tinha provocado o 
aborto. Era horrível ver o jeito que tratavam dela. Muita grosseria e muito descaso. Ela 
morreu no dia em que eu tive alta.” L. atendida em um hospital público, Vitória-ES



193

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

193

Se o sistema se vale de violar o direito a vida, o sistema considera que não há limites para as suas 
ações, violando a mulher e a Carta Magna no pais. 
A situação é tão caótica que o sistema de saúde não consegue dá conta de controlar o atendimento 
e ser imparcial, e a criminalização só reforça a desumanização e a negligência, uma vez que ela 
não consegue conter as práticas abortivas, uma mudança no paradigma criminal sobre tal assunto, 
poria abrir o viés para um cuidado maior em relação as pessoas que pretendem abortar, ter uma 
política pública de acompanhamento e acompanhamento antes que o hospital realizasse a retirada do 
feto, não só tratando dos problemas de saúde pública, mas mudando o olhar social sobre a escolha 
individual, e principalmente garantindo que nenhum justificativa moral pode violar  os direitos 
humanos, fundamentais e básicos da mulher.

MÉToDoS

Em fase inicial para embasar a pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa, por se preocupar com 
a qualidade textual e não na quantificação de dados, valendo-se do método dedutivo, uma vez que 
partiu de uma análise geral sobre a criminalização do aborto até se desdobrar na área especifica dos 
motivos morais que tentam justificar a violação dos direitos fundamentais das mulheres, adotando os 
procedimentos bibliográfico e documental, por se basear em livros, artigos científicos, Constituição 
Federal, outras legislações e no dossiê elaborado pela Rede Parto do Princípio para a CPMI da 
Violência Contra as Mulheres, dessa forma a pesquisa tem um objetivo explicativo.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Pelo caráter de pesquisa qualitativa, não é possível no estado que a pesquisa se encontra uma 
amostra numérica dos resultados, mas segundo a estrutura do trabalho, que é uma construção logica, 
é possível a materialização teórica de um resultado, que se deu por conta do caráter objetivo da 
pesquisa explicativa, sendo assim é possível perceber que a criminalização é uma legislação baseada 
na moral, que seguia a lógica do código civil de 1916, tirando a mulher o poder de escolha, um vez 
que ela era tutelado pelo pai ou marido, porém até hoje a pratica é ilegal, mesmo com a revogação 
com código civil e conquistas femininas, tendo em vista a criminalização, as equipes medicas em 
sua maioria negligenciam o atendimento as mulheres vítimas ou que praticaram abortamento, pela 
justificativa da moral e legal, de que aborto é um crime contra a vida de outrem, sendo assim eles 
violam de forma ampla e estrita a mulher e seus direitos fundamentais, por estarem tutelados pela 
legislação penal e a moral social.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Em caráter inicial houve o questionamento de que a criminalização do aborto ainda tem caráter 
retrógado e serve de respaldo legal para que os médicos e suas equipes punam as mulheres que 
chegam com um quadro de abortamento nas redes de saúde, minimizando e desumanizando a 
mulher, no tratamento e nos procedimentos, como na raspagem uterina sem anestésica, fazendo 
assim, uma vingança privada, se respaldando da legislação e repudio social que esse assunto traz, 
colocando assim a criminalização da mulher e o olhar social como algo superior aos direitos humanos 
e fundamentais constitucionais.
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RESUMo

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência acessibilidade é a possibilidade e condição de 
alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
de outros serviços e instalações abertos ao público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 
como na rural, por pessoa com deficiência ou com modalidade reduzida. Já se tratando de inclusão 
social dentre outros significados, o termo “incluir” quer dizer: estar incluído ou compreendido, fazer 
parte (HOLLANDA,1993. p.175) e é por esse significado que buscamos conectar a importância da 
inclusão com a acessibilidade para deficientes físicos. A presente pesquisa tem como objetivo analisar 
os obstáculos existentes no acesso a ambientes públicos da população de cadeirantes de Vitória da 
Conquista. Além disto, pretende- se evocar a importância da acessibilidade arquitetônica, inclusão 
e resguarde de direitos dos cadeirantes para que possam circular confortavelmente. Por fim buscar 
compreender porque os ambientes públicos e privados são tão pouco inclusivos aos deficientes 
físicos. A fim de responder a seguinte indagação: O cinema Moviecom de Vitória da Conquista é 
inclusivo ao deficiente físico cadeirante? 
 
Palavras-chaves: Acessibilidade arquitetônica; inclusão; deficientes; obstáculos.

ABSTRACT

According to the Statute of the Person with Disabilities accessibility is the possibility and condition 
of reach for the utilization, with security and autonomy, of spaces, furniture, urban equipment, 
buildings, transportation, information and communication, including its systems and technologies, 
as well as other services and facilities open to the public or private for collective use, both in the 
urban and rural areas, by persons with disabilities or with reduced modality. Regarding social 
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inclusion among other meanings, the term “include” means to be included or understood, to be part 
of (HOLLANDA, 1993, p.175) and it is through this meaning that we seek to connect the importance 
of inclusion with accessibility for disabled people. The present research has as objective to analyze 
the existing obstacles in the access to public environments of the wheelchairs population of Vitória 
da Conquista. In addition, it seeks to evoke the importance of architectural accessibility, inclusion 
and shelter of the rights of the wheelchair users so that they can circulate comfortably. Finally try to 
understand why the public and private environments are so little inclusive of the physically disabled. 
In order to answer the following question: Is the Moviecom cinema of Vitória da Conquista inclusive 
of the handicapped physique?

Key-words: Architectural accessibility; inclusion; disabled; obstacles.

INTRoDUÇÃo

Vivemos num país onde 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2018) no entanto, a questão da inclusão de pessoas 
portadoras de necessidades especiais em todos os recursos da sociedade ainda é muito incipiente no 
Brasil. O processo de exclusão é tão antigo quanto a socialização do homem e mesmo após tantos 
processos de evolução na humanidade encontram-se elucidações irrisórias e insuficientes para a 
resolução deste conflito. “A inclusão de pessoas com deficiência ainda se depara com uma sociedade 
que não está totalmente preparada para realizá-la” (CASTRO,2013).
Para a atenuação das dificuldades de pessoas com deficiência, fez-se necessário a criação de políticas 
públicas asseguradas em lei para que o indivíduo deficitário possa ter acesso aos mesmos meios 
oferecidos ao homem-padrão, de modo a ser indispensável a aplicação do princípio da isonomia 
para todos afazeres humanos, explicito no artigo 5º da Constituição da República Federativa do 
Brasil. Apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, os obstáculos ainda são visíveis, não basta 
apenas a criação de leis, é preciso sua efetivação para que seus resultados sejam identificados em 
todas as vertentes da sociedade. 
O cinema Moviecom na cidade de Vitória da Conquista, apesar da sua política de inclusão social, 
tem sua infraestrutura despreparada para a recepção de pessoas com deficiência física, visto que o 
princípio da igualdade e os direitos estabelecidos em lei são violados, consumando uma sessão à 
qual o principal objetivo é o lazer em horas de exclusão e desconforto.

oBJETIVoS

O propósito deste trabalho consiste em refletir as questões no tocante às ocorrências vivenciadas pelos 
deficientes físicos na atual conjuntura social, especificamente analisando a inacessibilidade e não 
inclusão destes nos espaços públicos e privados, sobretudo no Moviecom de Vitória da Conquista. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O psicólogo Abraham Maslow (1970) sugere que as necessidades humanas seguem uma hierarquia, 
demonstrada em sua Teoria da Hierarquia das Necessidades humanas, relatando que todo ser humano 
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é dotado delas, desde as fundamentais até as supérfluas, dividias em cinco principais categorias: 
fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto realização, de modo que o indivíduo só 
carece de outra após as primordiais serem saciadas.  Esse raciocínio esclarece que as pessoas com 
insuficiência física são afetadas, por não terem suas necessidades básicas saciadas, infringindo 
assim seus direitos fundamentais. 
Conforme dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 6,2% da 
população tem algum tipo de deficiência sendo 1,3% destes com algum tipo de deficiência física e 
quase a metade desse total (46,8%) tem grau intenso ou muito intenso de limitações, significa dizer 
que embora as questões sobre acessibilidade e inclusão social tenham impacto relevante na sociedade 
brasileira, o país ainda resiste em tratar com a devida prudência e adequação algo tão inescusável. 
A Lei da Acessibilidade foi constituída para garantir direitos equitativos e assim possibilitar que 
pessoas com necessidades especiais, mantenham uma condição congruente, possibilitando a eles 
acesso a todas as áreas. A Lei determina regras básicas para que o deficiente tenha condições físicas 
de conviver e usufruir a vida como qualquer outro indivíduo da sociedade. 
O arquiteto Ron Mace, em 1985, utilizou a primeira vez o termo ‘’desenho universal’’, o qual diz 
respeito a uma concepção e implantação de projetos, programas, serviços e produtos para serem 
acessíveis a todos. Adotado pelo Brasil, esse pensamento trouxe inovações para a arquitetura e 
urbanismo de modo a incluir o deficiente físico, sendo assegurado no artigo 55 do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, segundo o qual o desenho universal é uma regra geral que configura as normas 
de acessibilidades a serem seguidas. 
 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) Deficiência é estipulada como limitações 
significativas ao nível da atividade e da participação em um ou vários domínios de vida, decorrentes 
de alterações funcionais e estruturais de caráter permanente, resultando em dificuldades continuadas 
ao nível da comunicação, aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento interpessoal e 
participação social.  Na atualidade, a acessibilidade ainda é um desafio para o poder público e para 
a iniciativa privada. De maneira geral, ainda há muito a ser feito no espaço público e no ambiente 
das empresas para que as pessoas com deficiência possam exercer sua cidadania plenamente. Nesse 
sentido, é preciso promover a conscientização acerca da importância de se garantir a acessibilidade 
e a mobilidade do espaço doméstico, sem comprometer a rotina do morador ou do visitante com 
deficiência e sem oferecer qualquer risco à sua integridade física.

MÉToDoS

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, no método exploratório por análise de teses, 
monografias, artigos e com um enfoque no Estatuto da Pessoa com Deficiência sob à ótica da 
acessibilidade e da igualdade e não discriminação, que garante os direitos e liberdades fundamentais 
para as pessoas com deficiência.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Durante a realização da presente pesquisa, foi promovida uma sondagem no cinema Moviecom de 
Vitória da Conquista, com o objetivo de recolher noções da estrutura física do local. Nesta pesquisa 
de campo constatou-se que a pessoa cadeirante é incluída nesse meio de modo ineficaz, pois não 
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há uma estrutura correta para recebê-la. O cinema é atribuído de banheiro “especial”, mas não há 
tamanho suficiente para o tráfego com a cadeira de rodas tanto dentro quanto fora do boxe, faltam 
barras de apoio e uma porta que favoreça a entrada do deficiente no local, violando a norma 7.3.1.2 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 9050. 
O espaço reservado para o cadeirante assistir filmes é inapropriado, sendo apenas um corredor 
vazio em que se estaciona sua cadeira de rodas. Nele o cadeirante necessita de intenso esforço para 
que consiga assistir ao filme e ainda assim de maneira desconfortável. Tendo em vista que o telão 
fica acima do seu campo de visão, sendo preciso demasiado esforço para ser capaz de enxergar de 
maneira minimamente satisfatória. 
Para Carvalho e Castro (2012) “A construção de ambientes acessíveis deve ser cadeira obrigatória 
nos cursos de engenharia e arquitetura e que aos órgãos públicos cabe fazer cumprir a legislação”. 
No entanto, esta pesquisa é apenas mais uma confirmação de que essa obrigatoriedade que deveria 
ser assistida a essa população ainda é falha e esquiva. Do mesmo modo, Para Dischinger e Bins El 
y (2006, apud Oliveira; Bins El y, 2006, p.1260), “A acessibilidade não está apenas ligada a fatores 
físico-espaciais, mas também a aspectos políticos, sociais e culturais, que influem na realização das 
atividades desejadas”. À vista disso, falta acessibilidade no simples fato de querer assistir a um filme 
e não se conseguir de forma igualitária como todas as outras pessoas que frequentam o cinema.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no presente estudo, foi possível identificar que as execuções de acessibilidade avançaram-
se nos últimos anos, inegável se pensarmos no vácuo normativo de onde saímos. Atualmente 
possuímos legislações voltas à causa, sem embargo, não apropriadamente perdurável, de modo que 
estabelecimentos como o cinema Moviecom em Vitória da Conquista proclamam a inclusão por 
meio de espaços ditos regulamentados, mas que não dispõe das normas necessárias para a recepção 
de pessoas com deficiência física. 
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RESUMo

O mundo cinematográfico da atualidade traz em seus filmes o enredo heroico que por muitas vezes 
trabalha com a ideia de justiça sendo aplicada pelos cidadãos. A presente pesquisa pretende analisar 
a consequência jurídica desse incentivo, tendo como base o filme Corpo Fechado (2000) do direitor 
M. Night Shyamalan.
 
Palavras-chaves: Garantias Processuais; Corpo Fechado; Vingança.

ABSTRACT
 
The cinematographic world of today brings in his films the heroic plot that often works with the idea 
of   justice being applied by the citizens. The present research intends to analyze the legal consequence 
of this incentive, based on the film Unbreakable (2000) of the director M. Night Shyamalan
Key-words: Procedural Guarantees; Unbreakable; Revenge.

INTRoDUÇÃo:

Segundo Mauro Capelletti (2002), o acesso à justiça se divide em duas finalidades: a reinvindicação 
de direitos e resolução de litígios devendo esses, serem acessíveis a todos e a produção de resultados 
que sejam individuais e socialmente justos. 
Entretanto, a sociedade moderna não somente carece desse acesso, quanto o subsidia através de atos 
de vingança coletiva e de autotutela no que concerne ao âmbito penal indo de encontro ao monopólio 
do poder punitivo que pertence ao Estado e criando na comunidade uma “síndrome do super-herói”.
Neste sentido, a presente pesquisa pretende analisar os reflexos que essa síndrome traz no convívio 
e no ordenamento jurídico, trazendo como embasamento o filme Corpo Fechado, do diretor M. 
Night Shyamalan.
Propõe-se ainda a reflexão acerca das ações tomadas pela sociedade civil como resposta a ineficiência 
do Estado no exercício do poder punitivo e se essa autotutela nega ao réu o acesso à justiça, ao 
contraditório e a ampla defesa.
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FUNDAMENTAÇÃo TEoRICA:

Por se tratar de uma pesquisa interdisciplinar, sua fundamentação teórica parte de diversos autores 
e especialidades. Historicamente são trabalhados a justificação hobbesiana para o exercício da força 
própria e a analise psicanalista e o ideal de Melanie Klein no que se refere a tendência inata para 
agressão e violência.
Também é desenvolvida a discussão acerca do acesso à justiça com base no livro de Mauro Capelletti. 
Já os conceitos básicos acerca da problemática processual são retirados do livro de Elpídio Donizetti.
Com relação ao termo síndrome do super-herói, esse ainda não foi aprofundado por nenhum 
especialista na área da psicologia, no entanto é utilizado para designar comportamentos baseados 
na crença do indivíduo de que esse pode “salvar” os demais ou corrigir erros sociais. Está fundado 
na influência que os cada vez mais frequentes filmes de heróis.

METoDoS:

A metodologia será uma pesquisa qualitativa, tendo fundamentação teórica e explicativa, através de 
revisão bibliográfica, visando a análise da teoria dos precedentes, sua aplicabilidade e efetividade 
no Brasil.

HISToRICIDADE:

Originalmente o Estado permanecia passivo com relação aos litígios, servindo somente para preservar 
direitos que já eram naturais ao homem. A incapacidade de utilizar plenamente a justiça e suas 
instituições não era preocupação de ninguém, senão do próprio cidadão.
Com o passar do tempo, verifica-se nas relações um caráter mais coletivo do que individual e com 
isso surge uma consciência acerca dos direitos humanos que abarcam a sociedade. Nesse contexto, 
passa-se a observar a atuação positiva do Estado no sentido de garantir o acesso aos direitos básicos 
sociais. Consequentemente, nota-se que o acesso efetivo a justiça tem-se tornado um direito sobre 
o qual recai particular atenção.
Capelletti (2002) destaca em seu livro algumas caraterísticas que afastam o cidadão do acesso à justiça 
como as altas custas do processo. Pode-se exemplificar nesse aspecto as custas processuais trabalhistas 
as quais foram, após a reforma de 2017, delegadas ao trabalhador caso seu pleito seja indeferido.
Outro aspecto citado pelo autor é o tempo demandado para a resolução de litígios. Destaca-se nesse 
caso a ausência de resposta para a sociedade quando há grande publicidade no fato, gerando muitas 
vezes o sentimento de impunidade.
É a partir desta idéia de ausência de punição que ressurge na sociedade moderna a vingança privada, 
na qual o cidadão faz uso do jus puniedi, cujo titular absoluto é o Estado, para fazer sua própria 
“justiça”.
Observa-se como principal característica incentivadora a esse comportamento os diversos filmes 
lançados na atualidade com temática voltada para o heroísmo, que trazem como protagonistas 
pessoas superdotadas ou comuns agindo além do Estado, aplicando punições e corrigindo a falha 
desse. No entanto esses enredos trazem perigo para as garantias processuais da ampla defesa, do 
contraditório e do acesso à justiça.
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Tem-se como exemplo o filme Corpo Fechado (2000), no qual o personagem principal David Dunn 
representado por Bruce Willis após sofrer um acidente de trem, saindo como único sobrevivente 
e sem apresentar nenhum ferimento, é induzido a acreditar que, tal qual nos quadrinhos, tem 
superpoderes, passando a utiliza-los no combate ao crime.
Para Hobbes (1651), “se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, 
cada um confiará, e poderá legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade, como 
proteção contra todos os outros.”, sendo assim, na ausência de um Estado justifica-se o exercício 
da própria força.
No ápice do filme a cena que se desenrola mostra o protagonista David Dunn descobrindo, através 
de seus instintos, crimes que estão sendo cometidos em sua cidade. Ele opta então por salvar uma 
família que está sendo mantida refém em sua casa por um funcionário da ferrovia, fato que somente 
David tem conhecimento.
O protagonista segue o criminoso até a residência onde os reféns são libertados e há o confronto 
entre o “mocinho” e o “vilão”, que culmina na morte do criminoso por asfixia provocada pelo 
personagem principal.

CoNSEQUÊNCIAS SoCIAIS

Apesar do enredo cativante apresentado pelo filme existe um reflexo perigoso na sociedade. Por 
se tratar de uma realidade muito próxima da modernidade, a atitude do personagem principal de 
combater o crime é reproduzida nos discursos e ações da comunidade de espectadores, algumas 
vezes com violência e outras com respostas sociais, tal qual a exclusão do investigado/réu.
A essa atitude de autotutela da sociedade através do exercício da força se dá o nome de síndrome 
do super-herói. Quando essa é somada a aprovação social, consequentemente propagam-se ações 
de vingança coletiva.
Sendo assim, num viés mais brando observa-se um rompimento das garantias processuais no que 
se refere ao contraditório e ampla defesa, pois, mesmo que haja um julgamento formal, a sociedade 
julgará o individuo por si só chegando as suas conclusões por muitas vezes mal fundamentadas e 
punirá socialmente o mesmo, impedindo esse de se reintegrar na sociedade. 
Da mesma forma, quando analisadas as ações extremas da sociedade é facilmente identificável o 
rompimento da ampla defesa, pois o indivíduo atua como júri, juiz e carrasco cominando no em 
penas duras e de caráter definitivo, como por exemplos os linchamentos que resultam em morte.
Segundo Melanie Klein (1948), o homem possui uma tensão psíquica gerada pela pulsão da vida e 
a pulsão da morte e, por isso, sempre terá uma tendência inata para a agressão e violência. Logo, 
pode-se concluir que enquanto houver ação por parte da sociedade exercendo o poder punitivo esse 
tenderá para a violência e não para a razoabilidade.
Portanto, atitudes como as apresentadas no filme Corpo Fechado somente trarão desequilíbrio 
para o sistema jurídico retornando a métodos primitivos de punibilidade, tendo somente o sentido 
retributivo de pena.
“Vá onde haja gente. Você não precisa procurar muito. É normal ter medo, David, porque esta 
parte não será como na história em quadrinhos. A vida real não se enquadra nos quadrinhos das 
histórias.” (Corpo Fechado, 2000)
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RESUMo

O referido artigo tem o objetivo de analisar as práticas de judicialização da saúde inerentes 
à dificuldade na prestação de serviços estatais no que tange o fornecimento de determinados 
medicamentos, a título de exemplo, temos o Soliris (eculizumabe) que não é vendido em farmácias 
e só pode ser obtido por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivamente através de demanda 
judicial, o que não é um procedimento tão simples quanto parece. Isto porque são impostas diversas 
barreiras para o fornecimento da medicação, sendo que a principal delas se refere ao aspecto do 
princípio do acesso à justiça, limitando à máquina pública tão somente, a mudança nos paradigmas 
quantitativo/qualitativo à luz do Estado do Bem-Estar Social. Com base neste modelo de Estado, 
que sempre buscou a tutela para que seja mantido o bem da coletividade, dá-se margens para uma 
visão qualitativa do aludido princípio, de modo a permitir respostas mais satisfatórias e garantir de 
fato o acesso à justiça. Há, entretanto, uma problemática no que se refere ao alto custo que estes 
medicamentos oferecem e ao comprometimento significativo de parcela do orçamento da saúde, 
fato que poderia ser mudado através de política pública relativa à patente de tal medicamento.     
 
Palavras-chaves: Acesso à Justiça; saúde; judicialização; efetividade.

ABSTRACT
The present article aims to analyze the judicialization of health practices inherent difficulty in 
providing state services regarding the supply of certain medicines, for example, we have Soliris 
(eculizumab) that it’s not sold on drugstores and can only be obtained by the Unique Health System 
(UHS), only through lawsuit, what it’s not a simple process as it looks. This, because are barriers 
are imposed for the supply of the medicine, and the main one refers to the aspect of the principle of 
access to justice, limiting to public machine only, the change  in quantitative/qualitative paradigms 
in the light of the Social Welfare State. Based on this State model, that always sought the tutelage 
to be maintained the right of collective, banks for a qualitative vision alluded principle in order to 
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allow for satisfactory answers and ensure the access to justice. There is however a problem with 
regard to the high cost of these medicines offers and the significant commitment of the budget of 
health, a fact that could be changed through public policy concerning the patent of such medicine. 

Key-words: Acces to justice; health; judicialization; effectiveness.

INTRoDUÇÃo

Corriqueiramente, as práticas de judicialização da saúde, que vêm tornando cada vez mais comuns, 
por se tratar de um direito social expresso na Constituição e de cunho fundamental, pressupõem 
que o Estado deverá ser o principal fornecedor, exercendo com qualidade e efetividade tal serviço. 
Pautados no art. 5º XXXIV, “a” e XXXV, CRFB/88, o número de judicialização de ações teve um 
crescente aumento, no que se refere ao pleito de obtenção de medicamentos não disponibilizados 
pela rede pública, visto que as decisões em sua grande maioria são favoráveis aos litigantes.
Cabe uma ressalva quanto ao valor pago pelo tratamento, pois estima-se que “em 2017, o medicamento 
custou R$ 644,4 milhões ao SUS para o tratamento de cerca de 400 pessoas diagnosticadas com 
hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) e respondeu pelo maior gasto entre os 10 remédios 
judicializados do ministério da saúde.” MAIANA DINIZ – REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL, 
uma vez pública a patente desta medicação o custo ao orçamento seria bem menor, de acordo ao 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) “desde 18 de outubro de 2017, fixou-se que o 
Soliris deveria ser vendido para o Governo Federal ao valor máximo de R$ 11.942,60 por unidade” 
a fixação desse valor já geraria impactos muito positivos aos gastos com saúde pública, havendo 
uma economia de aproximadamente R$ 9, 000,00 em cada unidade do produto.
O fármaco em questão é importado e não entra na lista de medicamentos essenciais do SUS e, 
justamente por essa questão, a judicialização de ação é necessária, sendo urgente a discussão sobre a 
necessidade de tornar pública a patente deste medicamento, ato que possibilitaria não só a redução de 
custos, mas, principalmente, a redução no número de demandas judiciais, já que o remédio passaria 
a ser disponibilizado pelo SUS de forma não burocrática, gerando mais benefícios aos pacientes, 
vez que não precisariam esperar tanto para terem acesso ao composto. 

oBJETIVoS

Analisar os crescentes índices de judicialização de ações na esfera da saúde e as dificuldades 
enfrentadas na busca pela obtenção deste direito, demonstrando a pertinência das vias judiciais 
em contraponto com algumas críticas no sentido de que estaria, a jurisdição, ultrapassando limites 
ao conceder medicamentos caros e em alguns casos, ainda sem registro na ANVISA, ratificar a 
importância do acesso à justiça para a garantia do direito à saúde e preservação do princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana, bem como, o direito à vida. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA
      
Constante no art. 6º da Constituição Federal (CRFB/88), está a saúde descrita como um direito social, 
evidenciando, desse modo, a possibilidade de o cidadão exigir prestações estatais na garantia de uma 
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existência saudável. Dispõe ainda o art. 196 da supracitada constituição que: “A saúde é um direito 
de todos e um dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. Entretanto, cria-se uma problemática acerca do não 
fornecimento de algumas medicações e a necessidade de judicialização de ações para a obtenção 
desses meios que irão garantir, de fato, uma vida minimamente saudável.
 O direito social à saúde está diretamente relacionado ao estado do bem-estar social, que tem 
fundamental importância nesse contexto, partindo do pressuposto que esse fenômeno histórico 
gira em torno de um conjunto de fatores que determinam a qualidade de vida de uma pessoa ou 
coletividade, passando por vários aspectos subjetivos e objetivos como condições que permitam 
ao indivíduo uma vida tranquila sem nenhum tipo de grilhão, para se ter um constante estado de 
satisfação pessoal, tendo uma visão geral sobre o assunto, é possível ser mais volátil, pois existe 
uma carga subjetiva forte em cima do assunto “Bem-Estar Social”, o que varia de indivíduo para 
indivíduo. 

MÉToDoS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo revisão crítica da jurisprudência, com caráter descritivo-
exploratório. Para a construção da pesquisa, foram utilizados artigos científicos e documentos oficiais 
(2010 e 2018) disponíveis nas bibliotecas virtuais: Scholar Google. Os critérios de inclusão utilizados 
para seleção dos artigos foram: ano de publicação entre 2010 e 2018, escrito em língua portuguesa 
ou inglesa, com texto completo e correspondente ao tema. Desta forma, não foram incluídos na 
pesquisa livros, os que apresentavam textos em forma de resumo. Inicialmente, foram escolhidos 6 
artigos científicos, dentre os quais foram selecionados criteriosamente 3. Em seguida, foi realizada 
uma leitura crítica e qualitativa, que permitiu identificar tendências similares e o agrupamento de 
informações que deu origem às discussões. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Ao longo da pesquisa e do aprofundamento acerca da problemática tratada aqui, mostrou-se visível 
a desburocratização no que diz respeito à intervenção judicial referente à área da saúde e suas 
demandas especiais, tratando isoladamente da busca por medicamentos específicos e de alto custo, 
cuja destinação alcança um nicho de necessitados. O que se propõe como indagação é a maior 
dedicação do Estado para auxiliar tais pessoas que procuram incessantemente pela satisfação do 
seu direito à vida e assistência através das decisões judiciais, preservando assim, um dos princípios 
constitucionais mais preciosos e fundamentais ao Bem-Estar Social: a Dignidade da Pessoa Humana.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Encerra-se o debate com a certeza de que há ainda um caminho longo e uma vontade incessante 
do ápice da noção de “justiça perfeita”, essa que, como está fundamentada em seus papéis 
constitucionais, venha a se materializar e tornar a sociedade, assim, um ambiente onde aqueles 
desassistidos e necessitados tenham seu direito garantido e seus litígios sanados. O presente tema 
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veio à tona questionar o papel do Estado no que concerne o embate, não só de direitos reais, mas 
de princípios, o confronto entre Supremacia do Interesse Público e Direito à Saúde, elencado a 
outros princípios que fortalecem sua base argumentativa, em mais uma tentativa de se encontrar o 
consenso entre o poder estatal e a vulnerabilidade daqueles que o mantém.
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RESUMo

O presente projeto de pesquisa teve a finalidade de analisar o caso concreto ocorrido em 2008 
quando uma jovem de 15 anos foi assassinada a tiros na cabeça e na virilha disparados por seu ex-
namorado de 22 anos insatisfeito com o término da relação e desconfiado de ter sido traído. Essa 
pesquisa é fundamentada no reconhecimento de alguns fatos que correram no caso em destaque. 
Assim verifica-se que a atuação da polícia durante a circunstância foi de grande relevância, de certa 
forma, para o fim do quadro trágico. Além disso, a mídia sensacionalista que transmitiu com muita 
comoção toda a repercussão do caso foi e sempre é a grande influenciadora de ponto de vistas. 
No Brasil, mesmo com nosso código penal de excelência e invejado por muitos países, é visível a 
deficiência da aplicação de nossas normas no dia a dia e nos casos mais graves como os homicídios 
que, inclusive, são poucos aqueles que são esclarecidos.
 
Palavras-chaves: Caso Eloá; polícia; homicídio e; mídia sensacionalista.
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ABSTRACT

The present research project had the purpose of analyzing the concrete case occurred in 2008 
when a 15-year-old girl was shot to the head and groin by her ex-boyfriend of 22 years dissatisfied 
with the end of the relationship and suspicious of having been betrayed. This research is based on 
the recognition of some facts that ran in the case highlighted. Thus, the police action during the 
circumstance was of great relevance, to a certain extent, to the end of the tragic situation. In addition, 
the sensational media that transmitted with much commotion all the repercussion of the case was 
and always is the great influence of views.
In Brazil, even with our penal code of excellence and envied by many countries, the deficiency 
of the application of our norms in everyday life is visible, and in the most serious cases such as 
homicides, which are few, if any, that are clarified.

Key-words: Eloá case; police; homicide and; sensationalist media.

INTRoDUÇÃo

Após dez anos do caso Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, assassinada pelo ex-namorado, Lindemberg 
Alves Fernandes, de 22 anos, em 13 de outubro de 2008, por não aceitar o fim do relacionamento, faz-
se necessário uma análise do caso, observando a má atuação policial e a imprensa sensacionalista, por 
isso, será mesmo que foi somente Lindemberg que a matou?  No entanto, antes dessa análise, torna-
se primordial falar sobre o feminicídio, no qual ocorre quando um homem mata uma mulher pelo 
simples fato de ser mulher, envolvendo violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação 
à condição de mulher. Com tudo isso, ao começar a analisar o caso Eloá percebe-se que a mesma 
foi vítima do feminicídio, lei criada como homicídio qualificado, no ano de 2015.
Era uma segunda-feira, 13 de outubro, quando Lindemberg invadiu o apartamento que Eloá se 
encontrava, após ter deixado o irmão da mesma, Douglas Pimentel, na represa da cidade que ficava 
a trinta minutos do bairro. Ao invadir, Lindemberg se deparou com Eloá, Nayara sua melhor amiga e 
mais dois amigos da vítima, no qual se reuniram para um trabalho escolar. Assim, começando o cárcere 
privado que durou cerca de cem horas e tomou toda atenção e comoção nacional. Para Lindemberg, 
Eloá estava o traindo com Victor Lopes de Campos, um dos amigos que estava no apartamento, e 
por isso quis arrancar satisfações dela, mas ao se recusar e gritar com Lindemberg, ele sacou a arma, 
dizendo que Eloá estava mentindo. Ele não tinha aceitado o fim do relacionamento de mais de dois 
anos. Alegando ainda que teve uma reação calma, que outro em seu lugar teria uma reação extrema.
Nayara, melhor amiga de Eloá afirmou em depoimento que Eloá foi agredida diversas vezes durante 
as cem horas de cárcere, “quando Lindemberg chegou ao apartamento, ele se surpreendeu com a 
minha presença e a de mais dois amigos na casa de Eloá, onde faríamos um trabalho de escola. Ele 
rendeu todo mundo e, em determinado momento, disse que a intenção dele era matar a Eloá e sair 
andando”.  Nayara ainda afirmou em depoimento que Lindemberg já havia terminado com Eloá 
outras vezes, mas sempre voltava como se nada tivesse acontecido e quando Eloá tomou a decisão 
e terminou, ele não aceitava de forma alguma o fim do relacionamento e queria de toda maneira 
retomá-lo.
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Durante cinco dias a policial manteve contato com Lindemberg mantendo uma relação de confiança 
(já que se tratava de um rapaz sem antecedentes criminais e trabalhador. Além disso, jornalistas 
entravam em contato com ele, conversavam com os sequestrados, faziam pedidos passando por 
cima de toda investigação policial, sob o manto da ética e da imparcialidade, emissoras miraram 
na audiência e erraram de forma cabal, parecendo no momento que a vida de Eloá era o que menos 
importava, pois a mídia sensacionalista estava fazendo uma espetacularização de todo o ocorrido. 
Um comentarista do programa de Sônia Abrão, da Rede TV “analisa” a situação e diz acreditar 
que tudo acabará em pizza. Afirma ainda que aquela crise iria passar, que ela o perdoaria e que 
eles ficariam juntos. Eloá não queria um relacionamento com Lindemberg e por isso foi morta, a 
mídia espetacularizou tudo o que havia acontecendo e chamava atenção que tudo aquilo estava 
sendo feito por “amor”.
O maior erro policial foi permitir que a negociação se alongasse por cinco dias e permitir ainda a 
volta de Nayara para o apartamento, após acordo de Lindemberg com a polícia em troca de energia 
elétrica. Em crimes passionais nunca foi necessário se alongar tanto, se alongar por cem horas para 
tomar posição em uma invasão que resultou na morte da jovem de 15 anos, um tiro na virilha e 
outro na cabeça e ainda atingindo Nayara no rosto.
 Com tudo isso exposto, esse projeto de pesquisa vem com a finalidade de mostrar e criticar a atuação 
midiática e policial ao fazer espetacularização de crimes passionais, reconhecidos como feminicidio 
em seu fim, matar uma mulher pelo menosprezo ou discriminação ou violência doméstica e familiar. 
Mulheres são agredidas e assassinadas diariamente e nenhum caso deve ser esquecido.

oBJETIVoS

O objetivo dessa pesquisa é analisar o caso de Eloá após seus 10 anos, através de um viés atual, no 
qual traz grandes mudanças, inclusive na legislação.

MÉToDoS

O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido com base em pesquisas, documentários, opiniões 
e artigos. Além disso, estabeleceu-se uma crítica referente ao papel da mídia brasileira e sua 
contribuição negativa para ocasionar dificuldade para a resolução do caso Eloá. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Vivemos em uma sociedade na qual a tecnologia e todos os meios de comunicação e informação 
vêm se atualizando e cada vez mais ganhando força, a exemplo temos a TV como meio de adquirir 
notícias de todo o mundo. Essas possibilidades nos trazem pontos positivos, mas será que não estão 
sendo banalizadas? Utilizamos esses meios na segurança de que teremos informações seguras, além 
de presumir que quem está do outro lado estará se comportando com ética, mas a realidade é outra. 
No caso de Eloá que está sendo tratado, foi clara a interferência da mídia sensacionalista através da 
transmissão dos acontecimentos e fica sendo questionável a ideia de os jornalistas estarem apenas 
prestando um serviço público ao telespectador, isso porque a audiência era um componente relevante. 
A atitude dos jornalistas não apenas expôs e banalizou a violência, como também colocou em risco 
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toda a operação, pelo motivo de medidas inconvenientes terem sido praticadas pelos repórteres, 
afim de “venderem” mídia. A exemplo dessas ações temos as filmagens das ações estratégicas da 
polícia, como quando ela tentava entrar no apartamento por uma escada colocada próxima à janela 
do apartamento, mesmo que a imprensa soubesse que Lindemberg estava assistindo à operação. 
Além da questão midiática, tem outro ponto de extrema relevância, a atuação policial durante toda a 
mediação. De acordo com um treinador da polícia americana, o brasileiro Marcos Do Val, da Special 
Weapons And Tactics (“Armas e Táticas Especiais”)- Swat, durante uma entrevista para o Fantástico 
(programa de Tv brasileira) e a pedido deste,  realizou alguns apontamentos a respeito da operação 
policial, dentre estes: 1º erro- Permitir que a negociação se arrastasse por 5 dias. “Numa situação 
passional como essa quanto mais tempo leva, mais inconstante a pessoa (neste caso Lindemberg) 
fica.” Marcos explica que a SWAT estabelece o prazo máximo de 24 horas para libertar o refém, 
mas nunca foi preciso esperar tanto. Ele explica que máximo que até aquela data (20 de Outubro 
de 2008) que a SWAT de Dallas esperou foi 9 horas de negociação e a partir daí é invasão; Quando 
Naiara é libertada pela primeira vez. É um acordo de Lindemberg com a polícia: soltar a jovem 
em troca de energia elétrica. O treinador concorda, diz que foi bem feito por haver a troca. Refém/
Energia elétrica. Ainda para o treinador, a polícia perdeu uma chance de terminar o sequestro na 
Quarta-Feira no momento em que Eloá lança uma corda improvisada pela janela e recolhe o almoço. 
Nesse momento ela se inclina para fora da janela e Lindemberg aparece atrás da ex-namorada. Ele 
diz: “essa é uma oportunidade que a SWAT usaria como vantagem e haviam duas possibilidades de 
ação. A primeira: Atiradores de elite podiam atingir Lindemberg (uma estratégia descartada pela 
polícia ) – O comandante do batalhão de choque da PM , Eduardo Felix disse que: “A nossa opção 
era realmente esgotar todos os meios da negociação. Tentar vencer pelo cansaço. Por se tratar de 
um jovem numa decepção amorosa.”. Diz o instrutor que a SWAT aproveitaria uma situação assim 
para matar o sequestrador. Pois o que importa pra eles é a vida que o sequestrador expõe ao risco. A 
segunda tática que a SWAT usaria seria a triangulação: Dois policiais estariam de tocaia em escadas 
posicionadas ao lado da janela, fora do ângulo de visão de Lindemberg, um terceiro policial ficaria 
na janela do andar de cima pronto para descer de rapel. No momento do ataque, um dos policiais da 
escada agarraria Eloá e tentaria proteger sua cabeça. O outro daria cobertura enquanto o terceiro viria 
de cima e daria um tiro no sequestrador. Tudo isso ao mesmo tempo. O chamado efeito surpresa. 
Por conseguinte, na quinta-Feira Naiara retorna ao apartamento. O instrutor diz que esse é o maior 
absurdo dos absurdos . Em nenhum lugar o mundo já se existiu uma situação dessas. A polícia de 
SP descorda, diz que não considera um erro. Marcos do Val completa dizendo que teria que haver 
um policial com a jovem de escudo balístico e recuando se fosse o caso. Mas não deixa-la entrar 
sozinha. Pois o sequestrador nessa hora se sente poderoso por ter a refém de volta e considera um 
erro gravíssimo. Sexta- feira, dia da invasão. O treinador acha que os policiais usaram uma carga 
explosiva de explosivo e que não contaram com a possibilidade de haver obstáculos atrás da porta. 
Isso atrasou a entrada da equipe e deu tempo para o sequestrador pegar a arma e fazer disparos 
contra as vítimas. Outro erro: não entrar simultaneamente pela frente, janela e fundos com uso de 
bombas de luz e som que deixariam o sequestrador desnorteado. O policial que entra pela lateral 
(janela) além de chegar atrasado, demora muito para subir.
As imagens mostram que a polícia teve dificuldade para conter Lindemberg. A SWAT utiliza uma 
técnica que leva menos de 1 segundo para imobilizar o agressor.
Marcos também viu falhas graves no socorro às vitimas, as imagens mostram o médico sozinho 
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lutando para atravessar o tumulto. O caminho deveria estar livre para a equipe de socorro médico 
ou macas. Eloá é carregada no colo por um policial, um procedimento que o treinador julgou como 
sendo errado, a cabeça da jovem ferida esbarra no corpo do médico, o jaleco dele fica manchado 
de sangue. O desfecho foi trágico.
Por fim, é importante salientar que em 2008, quando ocorreu o sequestro e morte e Eloá, o Brasil 
ainda não havia aprovado a Lei n.º 13.104/2015, que criminaliza o feminicídio e o considera uma 
circunstância qualificadora do crime de homicídio. Entre as situações previstas pela lei está a morte de 
mulheres no contexto doméstico e familiar, ou seja, a morte de mulheres por parceiros e ex-parceiros 
íntimos e familiares, que foi o que ocorreu com Eloá.
Embora ainda não existisse essa forma de homicídio qualificado na legislação penal brasileira e o 
termo feminicídio não fosse muito conhecido pela população, em 2008 não seria possível alegar 
desconhecimento em relação ao fato de que mulheres mortas por seus ex-namorados não são vítimas 
de crimes passionais.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o caos ocorrido durante as cem horas de cárcere privado, pode-se afirmar o 
quanto a atividade da policial foi despreparada, ao esperar tanto tempo para se posicionar para 
a resolução do sequestro, além disso, não podemos tirar a atenção do erro em colocar Nayara de 
volta ao apartamento para ajudar na negociação com o sequestrador. Tentar vencer Lindemberg por 
cansaço foi um erro grosseiro da policial enquanto podia agir para que os sofrimentos das vítimas 
acabassem. No entanto, a atividade midiática não pode passar despercebida, já que o sequestro foi 
tomado por uma espetacularização para o ganho nas audiências, interromper nas negociações com 
Lindemberg, fazendo ligações e entrevistas ao vivo, como no programa de Sonia Abraão, dizer que 
tudo acabaria em pizza, é uma espetacularização do que ocorre diariamente, a cada minuto uma 
mulher é agredida no Brasil, sendo vítimas de violência doméstica ou familiar, chegando até seu 
ponto mais extremo como o feminicídio, lei sancionada somente em 2015. Eloá, assassinada pelo 
ex-namorado por simplesmente não aceitar o fim de um relacionamento.
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RESUMo

A presente pesquisa busca apresentar uma análise sobre a inserção da cláusula compromissória 
de arbitragem nos acordos de acionistas das companhias de capital aberto como boa prática de 
governança corporativa. Serão comparadas as vantagens da arbitragem frente ao processo judicial, 
bem como a sua recepção pelo mercado por meio de uma abordagem teórica pautada em teses e obras 
que versam sobre o assunto em confronto com as práticas já vislumbradas. Mobilizaremos, para esse 
fim, a compreensão do conceito de Governança Corporativa, cunhado na prática americana e cuja 
aplicabilidade, paulatinamente, vem se firmando no cenário empresarial brasileiro. Analisar-se-ão as 
benesses e críticas à possibilidade de inserção da cláusula compromissória dentro do escopo da boa 
governança, ensejando também uma abordagem da amplitude de matérias passíveis de arbitragem 
no ambiente corporativo, dentro do conceito de direitos patrimoniais disponíveis.
 
Palavras chaves: Arbitragem; governança corporativa; acordo de acionistas; direitos patrimoniais 
disponíveis.      

ABSTRACT

With this research, we are aiming to present an analysis concerning the insertion of arbitration clause 
in shareholder’s agreements in listed companies. This article is going to discuss the advantages of 
arbitration compared to tradicional trials, as well as its reception by the market through the optics of 
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academic researches in the area. This article will also deal with the concept of corporate governance 
and which subjects could be mitigated by arbitration within the context of the corporations, into the 
concept of available patrimonial rights.

Key-words: Arbitration; corporate governace; shareholder’s agreement; available patrimonial rights.

INTRoDUÇÃo

Primeiramente, conforme define VERÇOSA (2008), citado por Diego Franzoni (2015, p. 69-70), 
importa elencar que as companhias abertas são marcadas por um formalismo excessivo tanto na 
elaboração como nas possíveis alterações do estatuto social, ao qual o sócio apenas adere e assim, 
não possui nenhuma ingerência sobre as cláusulas dispostas pelos seus fundadores. Outrossim, 
em virtude do seu enorme fluxo de capital e da complexidade de suas operações, nelas nota-se 
uma prevalência do interesse público e logo, mediante o surgimento de conflitos internos a sua 
resolução é direcionada a uma justiça distributiva.  Neste contexto, o acordo de acionista consiste 
num instrumento que visa aglutinar os distintos interesses de diversos acionistas, que podem ser 
ou não minoritários, em torno de um objetivo comum referente aos seus direitos como sócios.   
A pertinência temática do presente artigo exsurge, em especial, diante das  repercussões da deflagração 
da Operação Lava-Jato no tocante às empresas investigadas. Estas, em vistas de neutralizar a crise 
de imagem, preservar a confiança de seus investidores e viabilizar o desenvolvimento de seus 
negócios empreenderam  mudanças estruturais. Desse modo, é evidente que este cenário colocou 
em xeque os mecanismos de controle e prevenção de ilícitos adotados pelas companhias brasileiras. 
Diante do exposto, revela-se  a importância da necessidade de reflexão acerca de boas práticas de 
governança corporativa, a qual é compreendida pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC)1 como “o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas 
e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, 
órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”, já para a B&F Bovespa consiste 
no “conjunto de mecanismos de incentivo e controle que visam a assegurar que as decisões sejam 
tomadas em linha com os objetivos de longo prazo das organizações”. Desse modo, ela está atrelada 
a realização de em um bom relacionamento entre as partes ou a sua manutenção por um maior 
período de tempo, e se perfaz mediante práticas e em consequência da incidência de normas. 

oBJETIVoS

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em matéria publicada no dia 27 de agosto de 2018, mais 
de 80 milhões de processos tramitam no Brasil, sendo o tempo médio para a sentença ser proferida 
em primeira instância de dois anos e seis meses. Diante do cenário de superlotação processual, e 
morosidade do judiciário, é preciso avaliar maneiras alternativas de solucionar conflitos, mais ágeis 
e que não se somem aos vultosos números do judiciário. É preciso colher as benesses do sistema 
multiportas de justiça. Nessa senda, a arbitragem pode funcionar como meio eficaz para dirimir 
conflitos no âmbito corporativo de maneira mais célere e a mitigar os danos. Objetivamos, neste 
artigo, averiguar as possibilidades de aplicação do julgamento arbitral e a pertinência da celebração 
1 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Código das melhores práticas de governança corporativa, 5ª Edição, Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa: São Paulo, 2015, p. 20
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de uma cláusula compromissória entre os acionistas de empresas de capital aberto, dentro do escopo 
da boa prática da governança corporativa, com fins de estimular a adoção desse método mais célere.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Os conceitos mais pertinentes para este trabalho são o de governança corporativa, que, conforme 
Carlos Guilherme de Paula Aguiar, significa:

[O] sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos 
entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e 
Conselho Fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor 
da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. (2005, p.12-13) 

Analisaremos a celebração de uma cláusula compromissória como uma das boas práticas da 
governança corporativa, dialogando com a dissertação de mestrado de Diego Franzoni (2015), 
como possibilidade de mitigar os danos e trazer mais celeridade para a resolução dos conflitos 
entre acionistas, dentro do sistema multiportas de justiça, que compreende uma variedade de meios 
possíveis para dirimir os interesses contrapostos.
Ampliaremos a discussão para o âmbito de possibilidade de arbitragem, valendo-nos da perspectiva 
crítica trazida também por Franzoni, de que a interpretação de direitos patrimoniais disponíveis, 
prevista no caput do art. 1º da Lei de Arbitragem, não pode ser realizada de maneira acrítica, devendo 
o esforço de pesquisa também se debruçar sobre os debates atinentes ao conceito de disponibilidade.
Por fim, dentre nossas principais referências teóricas consta Marcelo Bertoldi (2006), com seus 
estudos sobre os acordos entre acionistas e Raquel Stein, sobre a possibilidade de arbitrabilidade 
no direito societário.
 
MÉToDoS

Utilizaremos a metodologia de concatenação de conceitos e formularemos juízo pela leitura dos 
autores indicados. Tratar-se-á de uma pesquisa bibliográfica que coteje pesquisa, lei e aspectos 
objetivos dos possíveis resultados da proposta em tela.

RESULTADoS E DISCUSSÕES

Apesar de ainda existir resistências de alguns autores, que delimitam a tutela jurisdicional ao exercício 
da soberania estatal, sucumbindo o direito de escolha do cidadão pleitear por meios mais eficazes 
de resolução de seus conflitos, nota-se uma mudança de paradigma impulsionada pelas mazelas 
que perpassam o Judiciário Brasileiro e os seus reflexos no âmbito corporativo que representam 
um alto custo, podendo, inclusive, ocasionar a dissolução total ou parcial das empresas ou ainda, 
levá-las a insolvência. 
Em face dessa conjuntura, importa a abordagem do tema por Diego Franzoni, o qual apresenta 
de forma minuciosa e comparativa as vantagens e desvantagens da arbitragem, sob o viés da sua 
celeridade, informalidade, especialidade e confidencialidade no âmbito societário. Daí, se extrai 
que apesar desse meio de resolução de conflitos também necessitar de aperfeiçoamento no tocante 
às medidas antiarbitragem, aos processualismos excessivos existentes, a questão da dependência do 
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árbitro, a sua acessibilidade em face dos seus custos, entre outros, consiste num meio mais eficiente 
para atender as necessidades das sociedades. 
Outro ponto relevante, é a arbitrabilidade objetiva que tem como cerne a restrição do seu uso apenas para 
dirimir litígios que versem sobre direitos patrimoniais e disponíveis. Franzoni, denota uma preocupação 
em tratar deste item e busca afastar interpretações arbitrárias, que relacionam a disponibilidade a um 
afastamento de normas cogentes ou ainda, a possibilidade de renunciar ou transacionar a respeito de 
um determinado direito. Entretanto, revela-se a existência de uma nuvem cinzenta na sua definição 
em razão da ausência de dispositivos legais precisos que defina o seu objeto ou ainda de dúvidas que 
as próprias normas existentes suscitam, vide art. 852 do Código Civil Brasileiro. 
Em torno dessas discussões, temos ainda a inserção da cláusula compromissória nos acordos de 
acionistas que, a princípio, pela literalidade do art. 118 da Lei de S.A, deve se restringir: “a compra e 
venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle 
deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede”. Porém, em uma de suas 
modalidades denominada por acordo de comando, o seu objeto se estende a viabilizar mecanismos 
que façam prevalecer as deliberações entre seus signatários por meio da assembleia geral ou por 
eleição dos administradores, e delimitar o exercício desse controle através da observância estrita 
do objeto social e pelo cumprimento da função social da empresa atrelada aos interesses de seus 
acionistas, trabalhadores e da comunidade, podendo ainda, responsabilizá-los pelos danos que 
vierem a causar decorrentes do abuso de poder.2

É evidente que do exercício do poder de controle dos signatários emergem diversos conflitos internos, 
em especial atrelados a sua responsabilização por uma atuação dissonante dos moldes supracitados. 
A fim de viabilizar a resolução eficaz de tais querelas, são adotados costumes de mercado pelas 
companhias de capital aberto, dispostos nas Diretrizes de Governança Corporativa da BM&FBovespa 
e nas recomendações de outras associações como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 
as quais adotam a resolução de conflitos pela via arbitral. Ademais, a BM&FBovespa criou três 
níveis de aplicação de boas práticas de governança corporativa, o Nível 1, Nível 2 e o Novo Mercado, 
as companhias listadas no Nível 2 e no Novo Mercado são obrigadas a solucionar seus conflitos 
na Câmara de Arbitragem do Mercado (“CAM”), criada pela própria BM&FBovespa, apesar de 
não ser obrigatório, algumas empresas do Nível 1 também se submeteram à jurisdição da CAM. 3

Em consonância, com o disposto o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC ao se 
referir às cláusulas que devem constar no Estatuto Social das companhias, recomenda a inserção 
da cláusula compromissória de arbitragem, disponibilização e informações sobre o arquivamento 
dos acordos de acionistas, ato contínuo, também recomenda a resolução dos conflitos oriundos 
de tais acordos pela via arbitral como boa prática de governança corporativa, além dos motivos já 
expostos no presente trabalho da escolha da arbitragem como forma de resolução de controvérsias, 
adiciona-se também como vantagem a segurança advinda da governança corporativa. Seguem as 
recomendações de práticas referidas recomendadas pelo IBGC4:

“a) O estatuto/contrato social deve, sempre que aplicável, contemplar:
[...] x. cláusulas de arbitragem e/ou outras formas de resolução de conflito 
[...] xii. informações sobre o arquivamento e a disponibilização de acordo de acionistas.”

2 BERTOLDI, Marcelo M., Acordo de Acionistas, 1ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 77-78.
3 BM&FBOVESPA. Diretrizes de governança corporativa da bm&fbovespa. Disponível em: <http://ri.bmfbovespa.com.br/

fck_temp/26_2/diretrizes_de_governanca_corporativa_da_bmfbovespa.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2017.
4 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança corporativa. 5 ed. São Paulo: 

IBGC, 2015. 25 p
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem da temática, conforme exposto dialoga com a concepção dos estudos de teóricos de 
renome na área e com a análise dos instrumentos societários de relevância. Além disso, a exposição 
das transformações estruturais implementadas em razão de uma mudança de paradigma, inclusive, 
nas instituições que regulam o mercado, denotam que a arbitragem consiste num meio mais 
apropriado a resolução dos conflitos nas companhias de capital aberto. 
Apesar dos autores utilizados também apresentarem a necessidade de aperfeiçoamento da via 
arbitral, a sua utilização como boa prática na governança corporativa tem se ampliado e se amolda 
melhor as suas especificidades. 
Em suma, a utilização da arbitragem como boa prática na governança corporativa trata-se de uma 
realidade no mercado brasileiro e facilita a interpretação das vantagens e desvantagens do processo 
judicial, demonstrando o amadurecimento na segurança das empresas no que tange à disputas 
acionárias, garantindo um melhor ambiente negocial para acionistas, administradores, comunidade 
e colaboradores. 
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RESUMo

 O que se pretende com os mecanismos usados com os meios alternativos de resolução de conflitos 
é que a população tenha um atendimento célere, facilitador e principalmente humanizado, aliado 
à economia de custas processuais e com isso tentar solucionar as controvérsias cotidianas. Caso as 
partes não consigam chegar a uma negociação, seja por impasse, seja por suas características ou 
mesmo pelo grau de envolvimento emocional, surge o instituto da mediação como procedimento 
não adversarial de solução de conflitos. Um terceiro ator, denominado Mediador que é totalmente 
imparcial, prestará ajuda às partes a fim de que elas mesmas cheguem a um acordo. Note-se que 
as partes serão apenas ajudadas, sendo assim, autoras das suas  próprias decisões. Observe ainda 
que a intervenção do mediador é apenas a de aproximá-las e fazê-las refletir sobre as adversidades 
das demandas abrandando tais problemas. Com a trasnformação da sociedade nasce a necessidade 
de se garantir o mínimo de direitos inerentes a pessoa humana, ainda que tais prerrogativas  sejam 
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construídas de forma lenta e gradual conforme as experiências de vida de cada indivíduo. Dentro dos 
Direitos Humanos, a mediação surge com uma proposta de dar dignidade às relações interpessoais, 
trazer para perto os mediandos dando-lhes a possibilidade de serem ouvidos e dar voz a todos os 
envolvidos, fazendo com que eles se sintam legitimados, frente às demandas enfrentadas. Desse 
modo, se assegura  o acesso àjustiça, a cidadania e aos direitos humanos tendo a Mediação e o 
Meios Alternativos de Resolução de Conflitos uma saída mais saudável, e que cumpra uma função 
social. Desse modo, é possível assegurar o acesso à justiça, à cidadania e aos direitos humanos 
tendo a mediação e os meios alternativos de resolução de conflito como uma saída mais saudável 
e que cumpra uma função social.

Palavras-chaves: Direitos Humanos, Justiça, Mediação

ABSTRACT

What is wanted with the mechanisms used with the alternative means of conflict resolution is that 
the population has a fast, facilitating and mainly humanized, allied to the economy of procedural 
costs and with that to try to solve the daily controversies. If the parties fail to reach a negotiation, 
either by impasse, by their characteristics or even by the degree of emotional involvement, the 
mediation institute arises as a non-adversarial procedure of conflict resolution. A third actor, called 
a mediator who is totally impartial, will help the parties to reach agreement. It should be noted that 
the parties will only be helped and thus will be the authors of their own decisions. Note also that 
the intervention of the mediator is only to bring them closer together and make them reflect on the 
adversities of the demands by easing such problems. With the evolution of society is born the need 
to guarantee the minimum rights inherent to the human person, even if these rights are built slowly 
and gradually according to the life experiences of each individual. Within Human Rights, mediation 
arises with a proposal to give dignity to interpersonal relations, to bring the mediandians closer, 
giving them the possibility of being heard and giving voice to all those involved, making them feel 
legitimated, facing the demands they face and thus guaranteeing access to justice, citizenship and 
human rights, as the Mediation and Alternative Means of Conflict Resolution is a healthier way, 
and fulfills a social function.

Key-words: Fundamental Rigth, Justice, Mediation

INTRoDUÇÃo

A presente investigação tem como objetivo investigar os novos paradigmas enfrentados por uma 
sociedade que vem padecendo ao longo dos anos, com a falta do exercício das garantias dos Direitos 
Humanos e com isso trazer as possiblidades que assegurem as prerrogativas basilares, cobertos pela 
Constituição Federal. Nessa perspectiva e com empenho de observaremos de maneira crítica se a 
mediação e seus meios alternativos de resolução de conflitos são realmente alternativas eficazes para 
solucionar as desordens e contribuir de forma significativa com os direitos e proteção.  Isso porque 
a Mediação, sobretudo no Brasil, ainda não possuem todos os mecanismos garantidores para que 
todos tenham acesso eficaz ao judiciário. Sendo assim, nasce a inquietação de se encontrar formas 
que possam resolver os conflitos e garantir a todos uma maior efetividade dos Direitos Humanos.
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oBJETIVoS

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a Mediação e os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos 
como uma alternativa eficaz de acesso à justiça como um direito fundamental ao cidadão, garantido 
o cumprimento de tais Direitos.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A palavra mediare provém do latim e quer dizer, intervir, facilitar, e é definida por GRINOVER (2007) 
nos seguintes termos: Mediação é a solução paraestatal de conflitos, através da qual uma terceira pessoa 
neutra, imparcial e que garante o sigilo das informações obtidas nas audiências, a qual é denominada 
mediador intervém, por solicitação das partes e as assiste na solução do conflito, objetivando fazer 
com que as mesmas encontrem o seu próprio caminho, através da equidade e do consenso.

A Mediação é um método de resolução de conflitos tanto sociais como jurídicos na qual 
o interesse é satisfazer o desejo, substituindo a aplicação coercitiva e terceirizada de uma 
sanção legal (MORAIS, SPENGLER apud WARAT 2008, p. 133).

È claro para todos de uma forma geral, que as formas tradicionais disponibilizadas pelo Judiciário 
para a solução das demandas estão se esgotando. Apesar disso, tais demandas processuais e os 
litígios tendem a aumentar com a crescente busca por Direitos e Garantias. Em vista disso, a 
Mediação tona-se uma excelente alternativa pelas suas variadas formas e técnicas que se ajustam 
adequadamente a cada caso concreto, pois, sua maneira informal e principalmente desburocratizada 
garante um acesso pela população que possui pouca ou nenhuma instrução, moldando-se a realidade 
sociocultural de cada individuo no intuito de recobrar o equilíbrio social.
A vista disso WARAT (2001) se pronuncia da seguinte forma:

É a mediação, em seu sentido amplo e irrestrito, como formula de humanização das relações 
humanas (outridade) e de construção de uma justiça entendida como preocupação em torno 
da qualidade de vida, e não como mecanismos encontrados para castigar supostos desvios 
valorativos, morais, desvios de sentimentos ou ações, considerados como tais por uma 
forma de civilização que faz da ordem sua neurose (WARAT  2001, p. 160).

A ênfase que se dá para a mediação é que ela trata as complexidades interpessoais, de forma leve, 
levando os mediandos a denominadores comuns, respeitando suas individualidades e fazendo com 
que a capacidade das partes de trabalharem suas rivalidades sejam estimuladas para juntos e  de 
forma consensual, chegarem a um acordo.
Os Direitos Humanos surgem como um proposito inovador, e com o objetivo de garantir que os 
direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados. Se retornarmos na história da humanidade, 
veremos que nem sempre foi fácil ter acesso a Justiça. Recorda-nos  FERRI (2017)  que recorrer 
ao Judiciário, nem sempre foi uma tarefa fácil, pois o Judiciário foi criado apenas para as pessoas 
que tinham influência e poder, favorecendo tão somente uma pequena parcela da população. Essa 
realidade de poder excessivo já era destacada por Montesquieu apud MORAIS (2008) que afirmava 
que todo homem quem tem poder, tende a abusar desse poder. E tal pensamento não poderia ser 
mais elucidativo, uma vez que a maior parte da população era desrespeitada, ignorada e não podia 
nem se quer falar em Direito.
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Com o avanço da sociedade e com as mudanças significativas na Constituição Federal, o acesso 
a Justiça tornou-se um Direito Fundamental o qual se encontra elencado no inciso LXXVIII do 
artigo 5º da Constituição Federal e que está diretamente ligada aos Direitos Humanos, e ambas 
caminham juntas como parceiras de uma democratização e consequentemente se uma se eleva, a 
outra também se eleva. Tais avanços vêm acontecendo de forma vagarosa, contudo, houve ganhos 
significativas no acumulo de conquistas sociais que trouxeram mais garantias a uma população 
que estava distante do acesso a Justiça alcançando assim, todos as camadas sociais. O caminho 
percorrido para que pudéssemos ter acesso à justiça, foi longo e teve como um dos benefícios a 
emancipação das pessoas que antes dependiam do assistencialismo do Estado e padeciam por suas 
demandas durante anos.
A respeito disso WARAT (2001) se expressa nos seguintes termos:

Quando o Estado demora vinte anos para decidir judicialmente um de nossos conflitos 
não nos respeita como cidadãos e viola a razão de ser dos Direitos Humanos como magma 
de significações. Quando as instituições da sociedade nos manipulam, impedindo-nos de 
exercitar nossa autonomia, deixam-nos na dupla condição de cidadão alienado e de um 
sujeito de direito sem Direitos Fundamentais.(WARAT 2001,p. 156).

Por isso, falar em acesso a justiça aliada aos Meios Alternativos de Resolução de Conflitos é garantir 
que os Direitos Fundamentais sejam alcançados e consequentemente os Direitos Humanos sejam 
contemplados para uma maior efetividade dos Direitos e Garantias da população de um modo geral.

MÉToDoS

Para a realização desta pesquisa realizou-se uma análise bibliográfica sistemática, além de 
documentos técnico-científicos de modo a caracterizá-la como uma pesquisa exploratória.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Ter um acesso desburocratizado, célere e principalmente que conserve as relações humanas, é sem 
duvidas um desejo almejado por muitos. Diante disso, a Mediação surge em um cenário crítico em 
que se encontra o Judiciário Brasileiro como uma forma restitucionalizadora do convívio social. 
Esse método que tem alcançado diversas classes sociais pode contribuir e muito com a sociedade, 
uma vez que a maioria das demandas não requer uma intervenção do poder Estatal para resolver 
possíveis controvérsias.
A facilidade de se resolver demandas pequenas ou grandes, faz com que parte de uma garantia dos 
Direitos Humanos sejam alcançados por esses indivíduos e o resultado dessa forma facilitadora 
de acesso à Justiça poderá ser contemplada a médio e longo prazo, tendo em vista que o Judiciário  
será provocado apenas por demandas que a Mediação não possa resolver.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse sentido, torna-se claro a necessidade de novos estudos para que os debates sobre o tema 
abordado possa contribuir para elucidar eventuais entendimentos contraditórios sobre o tema tratado 
e consequentemente  auxiliar aos estudiosos do Direito.
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RESUMo

A presente pesquisa busca analisar o instituto do refúgio no Brasil e sua evolução ao longo dos 
anos, embasado na lei 9.474/97, bem como na proteção ao Direito Fundamental de acesso à Justiça 
dos refugiados, discursando sobre as condições desses indivíduos em três momentos e criticando 
as lacunas existentes nessa legislação causando ausência de aplicabilidade e efetividade desta, a 
qual interfere mediatamente nos direitos humanos, sendo necessária a aplicação de mecanismos 
garantísticos e consequentemente ao real ingresso ao poder jurisdicional, uma vez que esses apátridas 
encontram-se em situação de vulnerabilidade no contexto social brasileiro.
 
Palavras-chaves: Refugiados; Acesso a Justiça; Direitos Fundamentais; Proteção; Vulnerabilidade.

ABSTRACT

The search objective of this article is to analyze the Institute of Refuge in Brazil and its evolution 
over the years, based on law 9.474/97, as well as in the protection of the Fundamental right of access 
to the Justice of Refugees, speaking on the conditions of these individuals In three moments and 
criticizing the gaps existing in this legislation causing the lack of applicability and effectiveness 
of this, which interferes immediately in human rights, it is necessary to implement guarantee 
mechanisms and consequently to the Real entrance to the jurisdiction, as these stateless persons 
are in a situation of vulnerability in the Brazilian social context.

Key-words: Refugees Access to justice; Fundamental rights; Protection Vulnerability.
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INTRoDUÇÃo

O direito a justiça dos refugiados possuem maior relevância ao analisar á posição de vulnerabilidade 
em que se encontram, isto é, fora de seu país de origem. A incerteza de estatuto legal que resguarde 
seus Direitos Fundamentais e a fraca proteção e eficiência jurídica são os principais fatores que 
contribuem para as restrições ao nível dos direitos básicos. 
A partir da adesão na declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como a promulgação da 
Convenção do Estatuto dos Refugiados de 1951, o Brasil adotou uma legislação de proteção aos 
direitos dos refugiados, em virtude de uma necessidade de sanar e promover uma elegibilidade 
de casos individuais, desenvolvendo políticas públicas sociais de forma a gerar a integração dos 
refugiados promulgando assim a lei 9.474. 
O legislador através desta lei concede o suporte jurídico cabendo então ao Estado efetivar os 
direitos por meio de criações de órgão, institutos e políticas Públicas. Em virtude desta necessidade, 
o judiciário se tornou o principal ator nesse sentido, tornando o acesso a esse poder um direito 
extremamente necessário. 
O acesso à justiça é um direito fundamental na construção do Estado de Direito Democrático. Mais 
do que determinar e justificar os direitos fundamentais dos indivíduos, o verdadeiro desafio da 
contemporaneidade é o de proteger e efetivar esse princípio fundamental em todas as dimensões, 
tendo os refugiados como referência no contexto da realidade brasileira.

oBJETIVoS

Com o presente artigo busca-se identificar e criticar os meios de atuação, bem como da efetividade 
do controle formal desenvolvido pelo poder judiciário com a relação ao acesso á justiça, logo, aos 
direitos fundamentais com relação aos refugiados.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para se realizar uma análise com relação à questão dos refugiados é importante ressaltar as condições 
para se qualificar uma pessoa como tal, bem como os direitos que vigoram em benefícios dos mesmos. 
Esclarece Olivia Cerdoura Garjaka Baptista¹ (2011, p.177) que: “Os refugiados são pessoas que se 
diferenciam dos deslocados internacionais classificados como ‘migrantes tradicionais’. Em geral 
os migrantes têm o seu deslocamento motivado por questões econômicas, isto é estes migrantes 
partem em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados fogem em virtude de fundado 
temor de perseguição em busca da preservação da sua vida”. 
Com base na lei 9.474/97, o instituto de refúgio caracteriza-se a partir de 3 momentos: o primeiro 
é o momento anterior ao reconhecimento da condição de refugiado, marcado pelas condições que 
levam o indivíduo a abandonar o país de origem e as circunstâncias de chagada ao país de acolhida; 
o segundo no momento da determinação da condição de refugiado que se relaciona com deferimento 
ou não da solicitação de refúgio pelo órgão competente; e o terceiro no momento posterior ao 
reconhecimento dessa condição, isto é a vida dessa pessoa no país de acolhida e a busca por uma 
solução duradoura e efetiva para a sua situação de vulnerabilidade.
Conforme define Branco² (MENDES; BRANCO, 2015, P.47-48) direitos fundamentais são: 
“pretensões que em cada momento histórico se descobrem a partir da perspectiva do valor da 
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dignidade humana.”. Desse modo na análise de Mendonça e Pacífico³ (2010, p. 179), no âmbito 
nacional a lei 9.474/97 deve ser socializada retratando a realidade dos refugiados, resguardando a 
dignidade da pessoa humana, bem como combatendo a xenofobia e a discriminação, em razão do 
preconceito motivado pela religião, raça, etnia ou procedência estrangeira.
Diante das garantias aos direitos fundamentais, o acesso á justiça é um princípio previsto no art.5º, 
XXXV da Constituição Federal que diz: “A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário 
lesão ou ameaça de direito”, isto significa dizer que todos tem acesso a justiça para postular tutela 
preventiva ou reparatória relativa a um direito. É um direito humano e essencial ao completo exercício 
da cidadania. Mais que acesso ao judiciário, alcança também acesso a aconselhamento, consultoria, 
enfim, justiça social, sendo um instrumento pelo qual os refugiados buscam a concretização dos 
seus direitos no país que os fornece asilo.

MÉToDoS

A pesquisa em comento é classificada com relação aos seus objetivos como sendo teórico-reflexiva 
por configurar uma discursão critica necessária sobre a ineficiência do Poder Judiciário com relação 
aos direitos fundamentais dos requerentes de asilo que se encontra em instabilidade e insegurança 
no país acolhedor, podendo a coleta de dados ser obtida por meio de artigos, doutrinas, legislação 
e análises de exemplos que estipulem a compreensão da temática.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Ser refugiado é uma das condições mais precárias que um ser humano pode se sujeitar, tendo em 
vista que se encontra em uma condição de vulnerabilidade, ou seja, vive no exilo, dependendo 
de boa vontade alheia para satisfazer suas necessidades mínimas como alimentação e moradia. 
Forçadas a fugir do seu país de origem, por receio a sua liberdade, vida, os refugiados procurem 
outros países um futuro incerto. 
No Brasil o instituto jurídico do refúgio é regulamentado pela lei 9.474/97, que estabelece os 
mecanismos para a implantação dos refugiados, concedendo a estes o direito de pedido ao refúgio, 
o tratamento á questão da sua entrada, a proibição deportação e expulsão e a regulamentação de 
direitos e deveres estabelecidos pela lei dos direitos e deveres estabelecidos na lei. 
O poder Judiciário desempenha papel fundamental para a efetivação dos direitos dos refugiados, 
solicitantes de refúgio e apátridas. Contudo o papel do judiciário não se restringe ao momento 
da determinação da condição de refugiado. O mecanismo do refúgio pode ser resumido em três 
momentos: a primeira seria o momento da chegada ao Brasil em que o judiciário tem papel importante 
na garantia de não devolução e não penalização pela entrada irregular; a segunda seria a fase de 
determinação do status de refugiado, tendo o controle de legalidade tanto no aspecto formal quanto 
no aspecto material do procedimento administrativo de determinação da condição de refugiado; e a 
terceira seria a fase em que, uma vez deferida a solicitação de refúgio, o indivíduo passa a integrar-se 
a sociedade de acolhida de maneira mais definitiva. Portanto, apenas diante de um efetivo acesso 
a Justiça os refugiados deixarão de serem reféns da boa vontade e da arbitrariedade administrativa 
ou mesmo legislativa e passarão a usufruir de seus direitos.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível em um Estado democrático de Direita em que ha em sua constituição no artigo 5° 
inciso XXXV, base estrutural de sistema Jurídico, o Princípio ao acesso à justiça pela qual se há 
a garantia de não haver diferenças entre os agentes que a provocam e buscam sua efetividade. 
Conforme o pensamento de Boaventura de Souza Santos, “o tema de acesso a Justiça é aquele 
que mais diretamente equaciona as relações entre o processo Civil e a Justiça social, entre igual 
jurídico-formal e desigualdade socioeconômica.”. Com isso Judiciário atua primordialmente no 
controle da legalidade a fim de garantir que os atos da administração estejam pautados na lei e 
nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro. Contudo, o papel do judiciário 
não se restringe ao momento da determinação da condição de refugiado. O mecanismo do refúgio 
é complexo e envolve diversos aspectos, que podem ser visualizadas nas três fases supracitadas.
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RESUMo 

Este trabalho tem como objeto o Sistema Penitenciário Federal no Estado Brasileiro, considerando 
oregime de isolamento prolongado e suas consequências para o preso.A justificativa da relevância 
temática está na inobservância das garantias constitucionais e da carta de direitos humanos. A 
inclusão e manutenção de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima deveria 
ser medida excepcional e por prazo determinado. Inúmeros são os casos de suicídios e morte no 
Sistema Penitenciário Federal.A metodologia de pesquisa utilizada é bibliográfica e de campo.Dentre 
os objetivos deste trabalho: expandir o debate acerca do tema a fim de colaborar com a expansão de 
medidas gerenciais/administrativas que garantam a efetivação dos direitos em comento; discutir ideias 
e compreender a evolução histórica de conquistas de direitos nesta área. Dentre as conclusões deste 
estudo, destaque-se que a custódia no Sistema Penitenciário Federal está a gerar danos psíquicos e 
emocionais, submetendo os condenados a malefícios que não se limitam à privação de liberdade. 
Sendo direito fundamental, o direito à saúde, um direito de segunda geração, conclui-se que o seu 
desrespeito macula uma conquista histórica, garantida constitucionalmente.

Palavras-chave: DIREITO HUMANO; SAÚDE MENTAL; PRESÍDIOS FEDERAIS.

ABSTRACT

This work has as object the Federal Penitentiary System in the Brazilian State, considering the 
prolonged solitary confinement and their consequences for the prisoner. The justification of the 
thematic relevance refers to the non-observance of constitutional guarantees and the Charter of human 
rights. The inclusion and maintenance of prisoners in federal maximum security penal establishment 
should be exceptional measure and for a fixed period. Numerous are the cases of suicides and death 
in the Federal prison system. The research methodology used is bibliographical and field. One of 
the objectives of this work: to expand the debate on the subject in order to collaborate with the 
expansion of managerial/administrative measures to ensure the implementation of the rights in 
comment; discuss ideas and understand the historical evolution of human rights achievements in 
this area. One of the conclusions of this study, highlighted that the custody in the Federal prison 
system is to generate psychic and emotional damage, subjecting the condemned the evils that are not 
limited to deprivation of liberty. Being a fundamental right, the right to health, a second-generation 
law, concluded that the disrespect your macula a historic achievement, guaranteed constitutionally.
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Key-words: Human Right; Mental Health; Federal Prisons.

INTRoDUÇÃo

O direito humano e fundamental à saúde nos presídios federais brasileiros, considerando o severo 
regime de isolamento e as consequências psicológicas decorrentes dele são de extrema relevância, 
pois necessária a análise de garantias constitucionais e da carta de direitos humanos relacionados 
ao tema, a fim de verificar e/ou buscar que sejam observadas tais garantias.
O Sistema Penitenciário Federal no Estado Brasileiro foi implementado em 2006, como uma 
reprodução do modelo de unidades de segurançamáxima norte-americanas, as “SUPERMAX”, com 
o uso ostensivo de artefatos de vigilância e a reclusão individual do preso como os pilares do sistema.
No entanto, o que está a ocorrer é a subversão da ordem de todo um sistema: está tornando regra o 
que deveria/deve ser excepcional e provisório.
No Relatório Especial do Conselho de Direitos Humanos sobre tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes, de Juan Mendez1, destaque-se:“O Relator tem consciência 
do esforço arbitrário que é definir o momento a partir do qual um regime já prejudicial se torna 
prolongado e, portanto,capaz de infligir uma dor inaceitável”.
O Relator conclui que o prazo de 15 dias representa o marco que separa o “regime de isolamento” 
ao “regime deisolamento prolongado”, porque, a partir deste momento, de acordo com a literatura 
pesquisada, alguns dos danos psicológicos causados peloisolamento se tornam irreversíveis.
Esse novo regime do Estado Brasileiro é de fato um regime de isolamento prolongado. E é de fato 
um sistema extremamente rigoroso e gravoso ao preso, em especial pelo que se destaca a seguir:

1) Longo período de isolamento, perpetrado pelo recolhimento em cela individual por cerca 
de vinte e duas horas por dia, com a consequente privaçãode maior contato humano diário;
2) Distanciamento da região que habitava, e, principalmente, distanciamento do seu núcleo 
familiar;
3) Atualmente sem visitas intimas, apenas com visitas coletivas nos pátios, gravadas e 
monitoradas;
4) A Proibição de visitas social nos pátiosdas esposas que estiverem respondendo a quaisquer 
investigações policiais, ou mesmo, a processos judiciais em curso, ficando estas pela visitação 
limitadas por um vidro blindado.

Se não fosse a possibilidade de banho de sol coletivo, e as visitas social e íntima, seria uma espécie 
de Regime Disciplinar Diferenciado.É, portanto, medida extrema e de isolamento e não se sabe ao 
certo o alcance dos efeitos psicológicos e psiquiátricos que isso acarreta.
Tanto que conforme informações retiradas do banco de dados do Sistema Penitenciário Federal, no 
período entre 22/06/2017 e 05/07/2017, existem 570 presos federais e destes 121 estão no Sistema 
Penitenciário Federal há mais de 720 dias. 
Essa informação mostra que, na prática, o artigo 10, da Lei n. 11.671, de 2008, que estipula o prazo 
máximo de permanência é completamente ignorado, visto que quase 20% dos presos federais 
extrapolam o prazo legal do art. 10 da Lei n. 11.671, de 2008.
1 2011, ONU, pg.09, parágrafo 29
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Além dessas, temos outras arbitrariedades, fazendo desse sistema penitenciário, um erro, na medida 
em que afronta os preceitos constitucionais da Constituição da República, principalmente o da 
dignidade da pessoa humana e da proibição de aplicação de penas cruéis ou de banimento.
Conforme expresso por Maria Lúcia Karam2:

“A identificação do “criminoso” em indivíduos isolados e facilmente reconhecíveis produz 
uma sensação de alívio. O “criminoso” é o outro. Quem não é processado ou condenado vive 
uma consequente sensação de inocência. A imposição da pena a um apontado responsável 
pela prática de um crime funciona como a “absolvição” de todos os não selecionados 
pelo sistema penal, que, assim, podem comodamente se autointitular “cidadãos de bem”, 
diferentes e contrapostos ao “criminoso”, ao “delinquente”, ao “mau”. (...). É preciso tentar 
compreender o significado da privação da liberdade. É preciso conduzir nosso olhar, nossa 
imaginação, nossos sentimentos, para dentro dos muros das prisões, esforçando-nos por 
imaginar a infinita dor das pessoas que sofrem a pena, esforçando-nos para deixar de lado 
a indiferença; os preconceitos; as abstratas ideias que privilegiam a “ordem”, a “segurança”, 
a “defesa da sociedade”, ideias que, esquecendo-se da igualdade originária entre todos os 
indivíduos, dividem-nos entre supostos “cidadãos de bem” e apontados “criminosos”.
A limitação do espaço, a impossibilidade de ir a outros lugares, de buscar e estar com quem 
se deseja; o isolamento, a separação, a distância do meio familiar e social; a perda de contato 
com experiências normais da vida, essas restrições inerentes à privação da liberdade são 
fonte de muita dor”

Os fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil são os constantes dos incisos 
I a V, do artigo 1º, quais sejam: a Soberania; a Cidadania; a Dignidade da pessoa humana; Valores 
sociais do trabalho e livre iniciativa; Pluralismo político.
Para o nosso estudo, importante destacar a Dignidade da pessoa humana. Segundo MENDES DE 
SOUZA 3, tal princípio “retrata a preocupação do constituinte com o homem, tanto sob o aspecto 
moral quanto sob o material. Ao elevar a dignidade da pessoa humana a princípio fundamental 
da comunidade estatal, o constituinte coloca o ser humano como fim último de nossa sociedade”.
E, no dizer de BARRA 4, “O homem-pessoa não é um bem jurídico – na realidade (...) é um ente 
dotado de valor em si mesmo”.
O direito à Saúde, previsto no artigo 6˚ da Constituição Federal, acrescente-se, é destacado 
peladoutrina como um dos aspectos indispensáveis à realização do fundamento da Dignidade da 
pessoa humana.
Com tais considerações, identificando evidente afronta a tal princípio, convém ressaltarque a inclusão 
e manutenção de presos em estabelecimento penais federais de segurança máxima deveria ser medida 
excepcionale por prazo determinado, nos moldes da lei nº 11.671/2008.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A legislação Federal brasileira, na Lei de Execuções Penais(Lei 11.671/2008) aduz:

“Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será 
excepcional e por prazo determinado.
§ 1o O período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, 
renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, 
observados os requisitos da transferência.

2 Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-700X2011000200006. Acesso em 24 de 
setembro de 2018.

3 MENDES DE SOUZA, 2009, p.63.
4 BARRA, 1966, p.51.
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E, nos termos do artigo 2º do Decreto 6877/09: “O processo de inclusão e de transferência, de 
caráter excepcional e temporário, terá início mediante requerimento da autoridade administrativa, 
do Ministério Público ou do próprio preso”.
A dicção da lei aduz queo período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e 
sessenta) dias. Ou seja, o prazo de permanêncianão é de 360 dias, mas de até 360 dias, prorrogáveis, 
excepcionalmente.
É imperioso ainda salientar que o preso não pode cumprir integralmente sua pena em recinto prisional 
federal, haja vista ser um regime de exceção e por prazo determinado, destinado a recolher presos 
de alta periculosidade e caráter diferenciado. 
A inclusão em presídio federal é uma medida excepcional e assim deve ser entendida. É uma medida 
drástica deslocar um preso da unidade em que ele está recolhido para outro local longínquo, em um 
país das dimensões continentais como é o caso do Brasil.
Em 1990, a Assembleia Geral adotou a resolução 45/111, contendo os Princípios Básicos Relativos ao 
Tratamento de Reclusos e em seu Princípio 7ºestabelece que devem ser empreendidos e encorajados 
esforços com vistas a abolir ou restringir o regime de isolamento, como medida punitiva.
O Comitê de Direitos Humanos, no parágrafo 6º de seu Comentário Geral Nº 20, ressaltou que o 
regime de isolamento prolongado da pessoa detida ou presa pode equivaler a um dos atos proibidos 
pelo artigo 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Já o Subcomitê de Prevenção da Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes recordou que: “o regime de isolamentoprolongado pode equivaler a um ato de tortura 
e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes...” (CAT/OP/PRY/1, para. 185).
Não obstante, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem enfatizado reiteradamente que o regime 
de isolamento, mesmo quando é apenas parcial,não pode ser imposto a um preso por tempo 
indeterminado 5

No Relatório Conselho de Direitos Humanos sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes,o Relator especial se pronunciou no parágrafo 76: “o Relator Especial 
reitera que, em sua opinião, qualquer imposição de regime de isolamento que exceda 15 dias constitui 
tortura ou outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante, dependendo das circunstâncias” 6
Existem presos que estão há 10 (dez) anos em regime de isolamento, e ainda sem quaisquer garantias 
de retorno ao encarceramento brasileiro padrão ou mesmo seu Estado de origem.
Nessa toada, o Relatório do Conselho de Direitos Humanos sobre tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos oudegradantes explicita: “O uso de regime de isolamento somente pode 
ser aceito em circunstâncias excepcionais, quando sua duração for a mais breve possível e por 
umperíodo determinado devidamente anunciado e informado” 7

Indivíduos submetidos a quaisquer destas práticas são, de certa forma, colocados em uma prisão 
dentro de uma prisão, e, portanto, estão submetidos a uma forma extrema de angústia e exclusão, 
o que claramente excede uma pena de prisão normal.
Devido ao seu isolamento, presos mantidos em regime de isolamento por tempo indeterminado ou 
prolongado podem facilmente ser esquecidos pelosistema judiciário e, portanto, proteger seus direitos 
se torna ainda mais difícil, mesmo em Estados com alto grau de respeito ao estado de direito. 8

5 Ramírez Sanchez v. França, Petição Nº 59450/00, Corte Europeia de Direitos Humanos. p.145.
6 Juan Mendez, 2011, ONU
7 Juan Mendez , 2011, ONU
8 (Peter Scharff Smith, “Solitary Confinement: An introduction to the Istanbul Statement on the Use and Effects of Solitary 

Confinement”, p.1.)



232

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

232

E segue: “No entanto, quanto maior for a duração do regime de isolamento ou mais incerta a sua 
duração, maior será o risco de dano grave e irreparável àpessoa detida, o que pode constituir 
tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante ou até mesmo tortura”.
O sentimento de incerteza causado pela falta de informação sobre a duração do regime de isolamento 
aumenta a dor e o sofrimento das pessoassujeitas a este regime.
Nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (ou Regras de Mandela) se 
garantiu: “Regra 88: 1. O tratamento dos presos deve enfatizar não a sua exclusão da comunidade, 
mas sua participação continua nela”.
Percebe-se, portanto, que o Estado Brasileiro vem cometendo arbitrariedades e abusos intermináveis, 
transformando o que deveria ser uma estadia excepcional em algo rotineiro, e, ainda, desrespeitando 
de forma escancarada os dispositivos constitucionais e tratados de direitos humanos, consagrando 
o regime da total e inexorável desesperança!
É inegável que as sucessivas renovações que vem sendo aplicadas na prática estão trazendo sérias 
patologias mentais aos custodiados dasPenitenciárias Federais.
O isolamento individual de 22 (vinte duas horas), a escassas visitas, o distanciamento de sua cidade 
e de seus costumes, a rigorosíssimadisciplina, a falta de perspectiva de retorno à sociedade, tudo 
isso junto, não tem como não virar uma verdadeira tortura psicológica. 
No Habeas corpus nº: 0057899-92.2016.8.19.0000, impetrado por Lucas Nepomuceno, filho de 
um dos reclusos com 10 (dez) anos no sistema federal, em favor do mesmo, Márcio Nepomuceno, 
narra-se:“... há 10 (dez) anos não vê uma televisão ou ouve um rádio e é mantido isolado por 22 
(vinte e duas) horas diárias, período em que não vê ninguém,apenas escuta vozes de comando de 
agentes penitenciários quando chega a hora de sua alimentação, que é entregue por um pequeno 
espaçoexistente na porta da cela”.
A narrativa acima demonstra de forma clara o vilipendio ao princípio da humanidade das penas, 
o que transforma as penitenciarias federais em“fábricas” de distúrbios psicológicos, inclusive com 
registros oficiais de casos de suicídios, o que mostra que o regime de isolamento imposto é de fato 
enlouquecedor eafronta, indiscutivelmente, o artigo 1º, III, da Constituição de nossa República 
Federativa, que traz como pilar da democracia, a dignidade da pessoa humana. 
Inúmeros são os casos de suicídios e morte no Sistema Penitenciário Federal (sem contar a tentativas 
que não são divulgadas). Vejamos:

a) 25/05/2010 – Renildo dos Santos Nascimento em Catanduvas/PR;
b) 05/05/2011 – Adão Oliveira Silva em Campo Grande/MS
c) 15/10/2013 – Caso do Italiano em Campo Grande/MS;
d) 25/04/2014 – Robson Ribeiro da Silva Sobrinho em Catanduvas/PR;
e) 02/06/2014 – Osmano Canuto de Araújo em Catanduvas/PR.

O relatório da visita de inspeção do Presídio Federal de Campo Grande, do Ministério da Justiça, 
mais exatamente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, revela: “As celas são 
individuais e possuem a dimensão de 6m², sendoque a cela de isolamento é dotada de 12 m². As 
celas são compostas de um solário, bancada, cama e banheiro”.
À exceção dos períodos de banho de sol (2 horas diárias), osinternos passam o resto do dia isolados 
nas celas. O isolamento quase que absoluto, agravado pela configuração das celas (inteiramente de 
corbranca), não se mostra salutar para a saúde mental dos presos. 
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A quase totalidade dos internos faz uso de antidepressivos, medida largamenteutilizada pela 
administração para arrefecer os danos psicológicos causados pelo regime disciplinar imposto.9

Tal procedimento, porém, favorece a dependência dos internos em relação a estes medicamentos, 
subvertendo completamente os ideários dehumanidade.
Essa é também a situação atual dessas vítimas que, conforme laudos e prontuários médicos, 
sobrevivem à base de remédioscontrolados.
Percebe-se, através dos prontuários médicos e psicológicos, os denunciantes relatam, em comum, 
os sintomas de: insônia, ansiedade e depressão. Todos fazem uso de antidepressivos, principalmente 
dobupropiona 150 mg.
Nota-se que tais fatos são de conhecimento do Estado Parte. Logo, este regime não deveria continuar 
a ser aplicado ou, no mínimo, ser adequado aos preceitos fundamentais da constituição pátria e às 
normas de direitos humanos das quais somos signatários.
Na jurisprudência interna podemos ainda citar o entendimento do Ilustre Desembargador Federal 
Tourinho Neto:

“Antigamente, no período medieval, onde imperava o Direito Canônico, a prisão era 
castigo “com o isolamento em calabouço para salvaguardamoral dos presos e também 
com o fito de levar o condenado, com a inação obrigatória, a purificar a alma” (Gabriel Le 
Brás). Hoje, é para proteger aordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade. A 
barbárie é a mesma. Mudou-se, apenas, a finalidade. TORTURA-SE COM O SILÊNCIO. 
FERE-SE MAIS A ALMA DO QUE O CORPO.3. Na Penitenciária Federal, o paciente 
está submetido a um regime cruel, desumano, regime assemelhado ao das masmorras dos 
regimes totalitários, nazistas, stalinistas etc.”

A já citada Lei de Execução Penal no Brasil veio com a função declarada no seu artigo 1º: “A 
execução penal tem por objetivo efetivar asdisposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
E ainda, conforme a Carta de Direitos Humanos: 48 “Períodos longos de isolamento não contribuem 
para a reabilitação ou ressocialização dos presos”.
Agora, será que um indivíduo que fica sucessivos anos, chegando ao absurdo de 10 (dez) períodos 
de 360 (trezentos e sessenta) dias, isolado do mundo sem a justificação da excepcionalidade está 
sendo reabilitado?
Onde está a implementação do artigo 1º da Lei de Execução Penal? E o artigo 5º da Constituição 
Federal da República Brasileira, que trata dedireitos fundamentais, e que assegura o respeito à 
integridade física, psíquica e moral de todas as pessoas, este está sendo respeitado?
Cabe destacar para o tema em debate, a interessante obra de Graciliano Ramos, Memórias do 
Cárcere 10, resultante da experiência do autor, preso em março de 1936, acusado de ligação com o 
Partido Comunista.
Este destaque para refletirmos: a história do cárcere, diga-se, sempre foi um pesadelo para aqueles 
que o viveram. 
Na obra em comento, o País passava por um regime ditatorial 11. E atualmente, qual o sentido do 
encarceramento desumano, completamente contrário aos ditames de um estado democrático de direito?

9 Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/relatorios-de-inspecao-1/relatorios-de-
inspecao2010/2010relatorio_ms.pdf.

10A obra foi escrita em 4 volumes e sem o capítulo final, pois o autor faleceu antes de poder concluir.
11 Memórias do Cárcere é o testemunho de quem viveu em porões imundos, sofreu com torturas e privações provocadas por um 

regime ditatorial (denominado Estado Novo, no Brasil).
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Graciliano Ramos, ao narrar sua história não se diz injustiçado, embora o tenha sido.Memórias 
do Cárcere narra acontecimentos da vida de Graciliano Ramos e de outras pessoas que estiveram 
presas durante o Estado Novo e se direciona a situações vivenciadas por outras pessoas; destaque-
se esta interpretação:

O que o autor retrata, e é o que mais interessa em Memórias do Cárcere, é um olhar de quem 
foi preso, algo que é muito mais abrangente do que se fixar no olhar do narrador.O discurso, 
regido pela égide da opressão é caracterizado pelo desdobramento: pois é psicológico, e, ao 
mesmo tempo, um documentário; é particular, mas universaliza-se. 12

Retomando, é inevitável afirmar que a custódia no Sistema Penitenciário Federal está a gerar danos 
psíquicos e emocionais, submetendo os condenados amalefícios que não se limitam à privação de 
liberdade.
Cumpre relembrar que os direitos fundamentais têm, dentre as características: a universalidade, a 
imprescritibilidade, historicidade, irrenunciabilidade e inalienabilidade. 
O direito à saúde, dotado de todas as características, de direito fundamental, é direito de segunda 
geração e o seu desrespeito macula uma conquista histórica, garantida constitucionalmente.
Em consonância com os ditames constitucionais e os princípios que bem norteiam os direitos humanos, 
vale citar o que bem ponderou Karam a respeito do Código de ética que rege os psicólogos brasileiros:

“Estabelece compromissos com o respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano; com a promoção da saúde e qualidade de vida das 
pessoas e das coletividades; com a contribuição para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.34 Tais compromissos 
traduzem um imperativo ético que há de conduzir ao rompimento da trágica aliança entre 
os saberes “psi” e o sistema penal”.

O Estado tem a responsabilidade para concretizar um ideal de vida digno na sociedade.13 E neste 
ideal, inclui-se o direito social à saúde, que não se limita aos cidadãos livres. 

MÉToDoS

A metodologia de pesquisa utilizada é bibliográfica e de campo. 
Dentre os objetivos deste trabalho: expandir o debate acerca do tema a fim de colaborar com a 
expansão de medidas gerenciais/administrativas que garantam a efetivação dos direitos em comento; 
discutir ideias e compreender a evolução histórica de conquistas de direitos nesta área. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Dados e resultados alcançados até o momento da elaboração do resumo expandido
Dentre as conclusões deste estudo, destaque-se que a custódia no Sistema Penitenciário Federal está 
a gerar danos psíquicos e emocionais, submetendo os condenados a malefícios que não se limitam à 
privação de liberdade. Sendo direito fundamental, o direito à saúde, um direito de segunda geração, 
conclui-se que o seu desrespeito macula uma conquista histórica, garantida constitucionalmente.
12 Disponível em: https://www.passeiweb.com/estudos/livros/memorias_do_carcere.Acesso em 10 de julho de 2018.
13 Disponível em: https://www.lfg.com.br/conteudos/artigos/geral/direitos-fundamentais-de-primeira-segunda-terceira-e-quarta-

geracao. Acesso em 10 de julho de 2018.



235

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

235

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema constitucional brasileiro não admite direitos e garantias absolutas, mas impõe que as 
limitações de ordem jurídica se destinem de um lado, a proteger a integridade do interesse social e 
de outro, assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades. 
É inquestionável a gravidadedas consequências psicológicas geradas pelo aprisionamento em 
presídios federais brasileiros. Por todo o exposto, conclui-se não está assegurada a coexistência 
harmônica de valores constitucionais relevantes. O fato é que as constantes renovações no Sistema 
Prisional Federal, na maioria dos casos, ultrapassam a medida da razoabilidade.
Preponderou-se a supremacia da segurança pública, enquanto direito social (art. 144 da Constituição 
Federal brasileira de 1988), mas não se revela legítimo o sacrifício às garantias individuais, sem a 
existência de fatores excepcionais e contemporâneos que justifiquem o encarceramento.
Virou rotina o pedido de inclusão, assim como renovações sucessivas de permanência no Sistema 
Prisional Federal sob a alegação genérica de “ser perigoso e integrante de organização criminosa”, 
e tal motivação vem se prestando, como bem explanado pelo Desembargador Paulo da Cunha (TJ 
MT Agr. Execução: 40916/2016): “à execração pública, ao exílio, à vingança ou ao sensacionalismo”.
O afastamento do preso do meio social e familiar com o consequente rompimento dos laços familiares 
reconhecidamente importantes para a ressocialização, só pode ser decretado quando há provas 
suficientes de que o preso realmente se enquadra ou continua se enquadrando nos moldes do artigo 
3 do Decreto n. 6.877/2009, o que, seguramente, assim com a sua renovação tem que respeitar a 
excepcionalidade do art. 10 da Lei 11.671/2008.
A Constituição da República, como norma matriz, veda a adoção de penas cruéis e de caráter 
perpétuo (art. 5º, inciso XLVII, da CF), garante a individualização na execução da pena (art. 5º, 
inciso XLVIII, da CF) e assegura os presos o respeito à integridade física e moral (art. 5º, inciso 
XLIX, da CF).
No Brasil, portanto, não existe pena de morte tampouco perpetua, porém adota um sistema que 
compromete a saúde mental dos detentos. 
O problema e diferença em relação aos países desenvolvidos é que os nossos encarceradosvoltarão 
ao convívio social e teremos que conviver com eles. A dúvida que fica: esse convívio será saudável?
Que meios estão sendo empregados para garantir o retorno ao meio social com segurança e com o 
objetivo da pena, de não apenas punir, mas ressocializar?
Deve-se ter em mente: devemos encarcerar e punir o indivíduo que cometeu o delito, mas 
jamaisdevemos privá-los dos seus direitos outros, aqueles que estão além da liberdade legalmente 
comprometida, objeto da pena. 
Em outras palavras, a pena deve se limitar aos termos da sentença, atingindo exclusivamente 
os direitos ali delimitados, não se prestando à execração pública, ao exílio, à vingança ou ao 
sensacionalismo.
Não devemos e não podemos retirar direitos a custo de “fazer justiça”, a custo da saúde, física e 
mental. Não podemos seguir distorcendo justiça e direitos humanos. Devemos primar pela justiça, 
que se faz em observância à estrita legalidade.
No dizer de Karam14:

14 Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-700X2011000200006. Acesso em 24 de 
setembro de 2018.
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O sistema penal é uma fonte de violência, danos e dores. A pena elimina a liberdade, 
exclui, estigmatiza, provoca ódios, estimula comportamentos negativos ou indesejáveis (...) 
Algum dia, não importa quando, a humanidade construirá um mundo onde cada um dos 
indivíduos e seus direitos fundamentais serão efetivamente respeitados; um mundo onde 
não haverá prisões; um mundo onde nenhum Estado terá o violento, danoso e doloroso 
poder punitivo; um mundo onde ninguém mais carregará o estigma do “criminoso”, do 
“mau”, ou do “inimigo”.

Por corolário, dentre os direitos assegurados aos condenados está aquele de cumprir a reprimenda 
imposta em estabelecimento prisional próximo de sua família, como forma de manter os vínculos 
afetivos e garantir a assistência familiar, emocional e social, contribuindo para a harmônica integração 
social.
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RESUMo

O presente artigo tem como foco a compreensão, primeiramente, do que se trata os direitos do 
homem, direitos humanos, direitos fundamentais, e faz referência a uma análise sistêmica das 
dimensões dos direitos fundamentais, ratificando os debates divergentes acerca dos doutrinadores 
deste tema tão relevante, complexo e atual no contexto acadêmico e jurídico.

Palavras-chaves: Dimensões; direitos fundamentais; contrariedades.

ABSTRACT

The current article have it main focus the understanding, firstly, what is about the man rights, human 
rights, fundamental rights, and, make reference to a sistemic analysis of  the fundamental rights 
dimentions, to ratify the divergent debate along the doctrine of this subject, which is, so relevant, 
complex and present in academic and legal context.

Key-words: Dimentions; fundamental rights; contradiction.

INTRoDUÇÃo

Os avanços históricos dos Direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais são 
notoriamente imprescindíveis para os estudos, análises ampla e sistemática dos seus respectivos 
fatores: históricos, sociais, políticos, econômicos etc., fatores e acontecimentos estes, que 
impulsionaram novas perspectivas acerca do direito e das garantias sociais.
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Gradativamente as chamadas “gerações” dos direitos fundamentais foram se consolidando através 
das necessidades humanas: à ideia de justiça; liberdade; igualdade; solidariedade; e de dignidade 
da pessoa humana.
Cabe aqui uma observação acerca das contrariedades dos direitos fundamentais, principalmente 
ao surgimento de “novas gerações”, com o intuito de preencher omissões e lacunas das primeiras 
dimensões dos direitos fundamentais. 

oBJETIVoS 

O desígnio é realizar observações e análises acerca das contrariedades dimensionais dos direitos 
fundamentais, entender as peculiaridades referentes ao direito do homem, direitos humanos e 
direitos fundamentais, e  sobre a possível banalização ou relativização das novas interpretações 
que ganharam destaque entre os estudiosos do direito.  

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

É preciso primeiramente fazer uma pequena distinção entre: direitos do homem, direitos humanos 
e direitos fundamentais. 
O primeiro, direitos do homem, são concernentes à valores éticos e limitação do poder, é tão antigo 
quanto à própria sociedade, isso significa, que os direitos do homem não são positivados, mas 
inerentes aos valores da dignidade da pessoa humana, pela simples condição de ser. 
O segundo, direitos do homem, também relacionados à valores éticos, à limitação do poder e 
à dignidade humana, se encontram positivados no plano internacional, ou seja, nos tratados 
internacionais, convenções e pactos, a exemplo: A Organização das Nações Unidas (1945). 
O terceiro, os direitos fundamentais, são positivados no plano interno, melhor dizendo, estão 
positivados na constituição do Estado, nas suas leis, e nos tratados internalizados, no qual todo o 
ordenamento jurídico encontra-se em consonância com o princípio da hierarquia constitucional, 
uma teoria bastante conhecida de Hans Kelsen, denominada pirâmide normativa.
As “gerações” do direitos e a concepção normativa surge com a consolidação do Estado Democrático 
de Direito, foram criados mecanismos jurídicos que limitaram o poder estatal e possibilitaram a 
participação popular, foi daí que os valores liberais foram se transformando em normas jurídicas. 
George Marmelstein, acrescenta contribuições ao dizer: 

Esse fenômeno teve início no século XVII e, desde então, praticamente todas as constituições 
modernas passaram a reservar um capítulo específico para positivar os direitos do homem, 
chamados literalmente de direitos fundamentais. (MARMELSTEIN, George. Curso de 
Direitos Fundamentais, p. 39.)

Karel Vasak, citado por Marmelstein, foi o principal responsável, sobre a criação do termo que se 
destacou em todo o mundo, denominada: “teoria das gerações dos direitos fundamentais”, Vasak 
exemplifica: 

a)  A primeira geração dos direitos seria a dos direitos civis e políticos, fundamentados na 
liberdade (liberté), que tiveram origem com as revoluções burguesas;

b)  A segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, sociais e culturais, 
baseados na igualdade (égalité), impulsionada pela Revolução Industrial e pelos 
problemas sociais por ela causados;
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c) Por fim, a última geração seria a dos direitos de solidariedade, em especial o direito 
ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, coroando a tríade com a fraternidade 
(fratenité), que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. (MARMELSTEIN, George. 
Curso de Direitos Fundamentais, p. 39.)

As transformações dos direitos fundamentais não se limitaram apenas nas três dimensões citadas 
acima, já se falam entre os doutrinadores, dos direitos de quarta, quinta, sexta e até sétima gerações, 
porém aqui não cabe a explanação particular de cada nova perspectiva, mas sim às discurssões 
pertinentes as controversias e riscos da mesma.   

MÉToDoS

O presente texto é resultado de uma pesquisa bibliográfica, a partir de uma revisão literária atinente 
às temáticas abordadas, utilizando-se, para tanto, o método dialético. A vertente metodológica 
solidifica-se em uma pesquisa de natureza qualitativa em que os resultados são frutos de ponderações 
oriundas de reflexões bibliográficas.

DISCUSSÃo

No Brasil, Paulo Bonavides é o principal expoente das novas gerações dos direitos fundamentais, 
em seu livro curso de direitos constitucional, nos relata sobre a quarta geração: 

São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 
pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão 
de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as 
relações de convivência.  (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 586)

Bonavides, faz críticas à doutrina de Karel Vasak, denominada “terceira geração” por ser segundo 
o autor, incompleta e lacunosa. Sendo assim, precisar-se-ia de uma nova geração: O direito à paz, 
direito da quinta geração.  Bonavides, acrescenta:

A dignidade jurídica da paz deriva do reconhecimento universal que se lhe deve enquanto 
pressuposto qualitativo da convivência humana, elemento de conservação da espécie, reino 
de segurança dos direitos.  (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 598)

Entretanto, ao analisar, está quinta dimensão dos direitos fundamentais de Paulo Bonavides, nota-se 
singularidades com a terceira dimensão de vários outros doutrinadores, por exemplo descrita por 
Sarlet, que é claro ao suscitar: 

Dentre os direitos fundamentais da terceira dimensão mais citados, cumpre referir os 
direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e 
qualidade de vida, bem como o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico 
e cultural e o direito de comunicação. (SARLEY, I; MARINONI, L; MITIDIERO, D. 
Curso de Direito constitucional, p. 316)

Por conseguinte, a terceira dimensão por si só abrangeria grande parte das novas demandas sociais, 
visto que, na sua essencialidade de conqusitas históricas, políticas, avanços socias, e em consonância 
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com a primeira dimensão: liberdade; a segunda: igualdade, e por ela mesma, a fraternidade, já 
seriam inexoráveis na maioria das ideias das novas dimensões explanadas, exemplificando: à 
paz, pressuposto ímpar da terceira dimensão dos direitos fundamentais, é clara na suas premissas 
abordadas e debatidas por doutrinadores, consequentemente, não seria tão viável a criação de mais 
dimensões se tratanto deste mesmo princípio.
O professor Frederico Silveira e Silva, discorre sobre os direitos humanos da terceira geração, nos 
acrescenta: 

Os direitos humanos de terceira geração – de fraternidade – possuem natureza jurídica 
de direito subjetivo que revelam um “poder de exigir” nacional ou internacionalmente a 
promoção de valores fundamentais. (SILVA, Frederico Silveira. Direitos humanos fundamentais, 
p.247)

Esse entendimento, parte do pressuposto que os direitos humanos de terceira geração são precisos 
para o “poder” de cada indivíduo, ou seja, o direito subjetivo de exigir os seus valores humanos e 
fundamentais, tanto nacionalmente - do Estado, quanto de organizações internacionais.
É preciso uma observação crítica ás novas dimensões dos direitos fundamentais, pois podem 
possibilitar banalizações ou relativizações comprometendo não somente, com novas terminologias, 
mas também a magnitude das primeiras dimensões. Nesse contexto, precisas são as palavras de 
George Marmelstein:

A expressão pode induzir à ideia de que o reconhecimento de uma nova geração somente 
pode ou deve ocorrer quando a geração anterior já estiver madura o suficiente. Isso, 
obviamente, dificulta bastante o reconhecimento de novos direitos, sobretudo nos países 
ditos periféricos (em desenvolvimento), onde sequer se conseguiu um nível  minimamente 
satisfatório de maturidade dos direitos da chamada “primeira geração”. 

Nessa mesma análise de compreensão, a Declaração Internacional Dos Direitos Humanos- 
Organização das Nações Unidas (ONU), 1948. No seu preâmbulo, já nos versa de forma extensa e 
compreensiva às percepções basilares dos direitos humanos: “Considerando que o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” 
A declaração é bastante exemplificativa nos princípios indispensáveis da condição digna humana, 
sendo assim, nessa mesma linha de pensamento, às novas dimensões não seriam necessariamente 
pertinentes, já que, trata-se da mesma matéria.  

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 Em virtude à análise do artigo sobre contrariedades dos direitos fundamentais e às novas 
interpretações dimensionais, nota-se, algumas divergências doutrinarias, uma vez que, a sociedade 
está em constante processo de transformações históricas, sociais e políticas, logo, os direitos 
fundamentais estão aptos à essas novas perspectivas da realidade social. 
Entretanto, é necessário sempre o olhar crítico as possibilidades de vulgarizações que põe em risco 
às mais importantes dimensões primárias que conquistaram êxito ao longo da história: a liberdade; 
a igualdade; e a fraternidade. Sendo assim, às novas dimensões também não alcançariam preciso 
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êxito, principalmente, nos países que lograram um desenvolvimento social tardio, no qual a constante 
luta é pela concretização, ainda, das três primeiras dimensões, ou seja, na busca incessante de 
progressividade e dignidade humana.
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RESUMo

Visando expor como as redes sociais são importantes em desvendar os anseios da sociedade hodierna, 
por meio da análise da lei que tornou crime a Importunação Sexual, que surgiu da revolta social de 
casos recorrentes de assédios sofridos por mulheres em transportes públicos.  O Direito acompanha 
os anseios oriundos da sociedade, nos quais divergem em tempo e espaço, não sendo diferente ao 
fenômeno comunicacional das redes sociais, onde os usuários são consumidores e produtores das 
informações. Destarte, é necessário a compreensão de que insatisfações oriundas dessa plataforma 
virtual pode vim a moldar as compreensões jurídicas já estabelecidas, as quais os benefícios seriam 
os debates de como a legislação penal poderia ser otimizada, já os malefícios revertem na possível 
maximização do Direito Penal, tornando esse Código mais severo por leis sancionadas no calor do 
crime moda. Portanto, é necessário fugir de uma visão maniqueísta dessas consequências, e buscar 
reflexões que recaiam no equilíbrio entre as liberdades individuais e a segurança, sabendo que 
algumas medidas legislativas devem ser tomadas, mas que não suscitem em uma descaracterização 
do Direito Penal como ultima ratio.
 
Palavras-chaves: redes sociais; legislação penal; direito penal mínimo.

ABSTRACT

The present research aims at exposing how social networks are important in unveiling the wishes of 
today’s society, through the analysis of law that has made Sexual Impersonation a crime, since this 
legislative process was born out of the social revolt of the recurrent cases of harassment suffered by 
women in public transport, manifested through digital media. Law accompanies the yearnings of 
society, in which they diverge in time and space, and are not different from the communicational 
phenomenon of social networks, in which users are consumers and producers of information, a 
sociocultural moment known as the Information and Knowledge Society. Thus, it is necessary 
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to understand that dissatisfactions arising from this virtual platform may have shaped the legal 
understandings already established, with positive and negative points in the legislative sphere, in 
which the benefits would be the debates on how criminal legislation could be optimized, since the 
harms reverses the possible maximization of Criminal Law, making this Code more severe by laws 
sanctioned in the heat of fashion crime. It is therefore necessary to escape from a Manichean view 
of these consequences, but rather a search for reflections that falls on the balance between individual 
freedoms and security, knowing that some legislative measures must be taken, but that do not give 
rise to a demarcation of the Law Penalty as ultima ratio.

Key-words: Social networks; Criminal Legislation; Minimum Criminal Law.

INTRoDUÇÃo

Muito se debate sobre a influência das mídias na legislação penal, pois, são inúmeros os casos 
que nascem da efervescência e clamor de um crime em que canais de comunicações exploravam 
e notificavam o medo, a insegurança e a necessidade de leis mais rígidas. De acordo com o que se 
posiciona:

A título exemplificativo, na história mais recente, os casos Doka Street e Ângela Diniz, 
Daniela Perez, Roberto Medina, Abílio Diniz, a Chacina de Diadema, o assassinato 
dos jovens Liana Friendbach e Felipe Caffé, a morte da missionária norte-americana 
Dorothy Stang, além das incursões criminosas dos presos midiáticos Beira-Mar e Marcola, 
comprovam como a pressão da mídia fez com que os legisladores modificassem velozmente 
a lei penal. (MASCARENHAS, 2012, p.3)

As mídias tradicionais detinham monopólio da opinião pública na medida que a informação era 
transmitida unidirecionalmente, dos detentores do poder de comunicar para o resto da sociedade, 
conhecido como modelo top-down. Entretanto, esse modelo foi alterado graças as evoluções 
tecnológicas, principalmente a Internet, vive se a era da Sociedade da Informação e do Conhecimento. 
É verificável que o meio de comunicação que se destaca nesse período são as redes sociais, sua 
expansão acarretou em mudanças relevantes no tocante a propagação de conhecimento e informação, 
principalmente na perda da hegemonia das mídias tradicionais. As mídias digitais não se limitam 
apenas ao entretenimento e troca de mensagens, os usuários são capazes de criar, propagar as 
informações, consequentemente o conhecimento. Isso é a horizontalidade da comunicação, na qual 
Dahlgreen (2005) expõe como aquela que acontece nas redes sociais, devido a forma sem hierarquia 
dos usuários e à facilidade de acesso à informação nesse meio. Ou seja, as minorias que antes apenas 
recebiam o conteúdo, a informação, através das mídias digitais são capazes de exporem suas ideias 
e iniciarem as transformações sociais.
É nesse cenário que nasce a elaboração e tipificação do crime, recém sancionada pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O dispositivo que alterou o Código Penal para tipificar os 
crimes de importunação sexual e dentre outras medidas, seguindo seu conteúdo:

Importunação sexual
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
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A proposta ganhou fôlego depois de casos como o registrado em São Paulo, quando um homem 
se masturbou e ejaculou em uma mulher no metrô e foi solto no dia posterior. Assim, movimentos 
feministas e outros indivíduos inconformados, através das redes sociais, produziram ativismo frente 
a essa onda de crimes sexuais.
 Como esses, vários outros casos que nasceram de debates nas redes sociais sofreram respostas jurídicas 
diversas, demonstrando de fato que esses meios se tornaram um celeiro para discussões jurídicas, 
devendo ganhar a sua devida importância na análise social.

oBJETIVoS

Diante do atual panorama das redes sociais e sua importância na compreensão da sociedade hodierna, 
visa-se destacar que a horizontalidade da comunicação demonstra quais são os anseios da população, 
sem perpassar pela mídia tradicional. Objetiva-se que essas demandas necessitam de respostas do 
Direito, como no exemplo demonstrado a tipificação de um crime, mas também, outras formas de 
medidas jurídicas. Ademais, busca-se captar os benefícios e malefícios que podem nascer desse 
fenômeno, do qual deve sempre respeitar os princípios da ultima ratio e proporcionalidade, e não 
prevaleça o movimento de Lei e Ordem.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

As mídias tradicionais antes da efervescência das redes sociais, moldavam a opinião pública, dentro 
de seus poderes comunicacionais, e os reflexos possam ser analisados a seguir para traçar paralelos 
com as mídias digitais: 

A mídia é um dos elementos que contribuem para a criação de normas penais, na medida 
em que desperta o clamor público e este pressiona os legisladores. De acordo com o 
professor Jackson Azevedo, a opinião pública a respeito de leis e normas, principalmente 
no âmbito do Direito Penal: não é livremente construída, como o demonstram os estudos 
criminológicos do interacionismo simbólico, a evidenciar o peso substancial dos meios 
formadores de opinião pública, os quais, embora não exclusivamente, desfiguram e criam 
a realidade, constituindo fator decisivo na elaboração das leis, particularmente quanto à 
tendência criminalizadora (FRANCO, 1994. p. 75).

Tratando-se da opinião pública, França (2014) traz a lição que seria a reflexão ou juízo que prevalece 
no grupo sobre uma determinada pessoa ou questão. Mas, como vive-se em um estado democrático, 
há sempre espaços para opiniões divergentes e convergentes, como bem aduz Maria Rosa (1996) 
definir a opinião pública é extremamente impreciso e mutável, pois há diversas correntes e opiniões 
que mudam de acordo com tempo e espaço.
Como foi exposto, com a expansão das evoluções tecnológicas e impactos nos meios de comunicação, 
é necessário entender o fenômeno contemporâneo no qual vivemos a Sociedade da Informação: 

A Sociedade da Informação é a pedra angular das sociedades do conhecimento. O 
conceito de “sociedade da informação”, a meu ver, está relacionado à ideia da “inovação 
tecnológica”, enquanto o conceito de “sociedades do conhecimento” inclui uma dimensão 
de transformação social, cultural, econômica, política e institucional, assim como 
uma perspectiva mais pluralista e de desenvolvimento. O conceito de “sociedades do 
conhecimento” é preferível ao da “sociedade da informação” já que expressa melhor a 
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complexidade e o dinamismo das mudanças que estão ocorrendo. [...] o conhecimento em 
questão não só é importante para o crescimento econômico, mas também para fortalecer 
e desenvolver todos os setores da sociedade (KHAN, 2005, p. 3).

A presente pesquisa irá trabalhar com a ultima ratio do Direito Penal, fundamentado na Constituição 
Federal de 1988, especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana. Baseando-se que a 
legislação penal atinge as liberdades individuais, atinge a pessoa em si, portanto o que se tipifica 
no Código Penal deve ser considerado como último recurso para resolução dos problemas sociais, 
como bem lecionado

Com Direito Penal, visto como um direito positivo foi instituindo como “ultima ratio” ou 
intervenção mínima, devendo ser aplicado no campo onde nenhum outro direito existente 
consiga alcançar. O Direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que seleciona as 
condutas mais graves, haja vista, estas causarem insegurança jurídica e trazer maior risco 
à sociedade. (CAPEZ, 2011, p. 19).

Outro princípio que é necessário fundamentar, é o da proporcionalidade, o equilíbrio que deve 
existir na relação entre crime e pena, ou seja, entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada. 
Pois, como Greco (2014) aduz, o princípio da proporcionalidade vem a ser compreendido em dois 
sentidos, um diz respeito a proibição do excesso da pena, já o outro em relação a proibição de 
proteção deficiente as vítimas.
Destarte, há duas correntes doutrinarias, que irá ser trabalhada na pesquisa, relacionadas a área de 
atuação do Direito Penal. O primeiro, é o Movimento de Lei e Ordem que nasceu nos anos 1980, 
advindas da insegurança e a crescente da criminalidade com objetivos de implantar na justiça 
criminal e na criminologia preceitos maximalistas, nesse sentido, Cosate (2015, p. 55) esclarece de 
modo impar que o Movimento Lei e Ordem tem como principal característica o “expansionismo 
e o endurecimento das leis penais, como forma ilusória de diluir a prática de infrações penais”.
Já o segundo é o Direito Penal Mínimo, decorrente do brocardo jurídico Nulla lex poenalis sine 
necessitate, ou seja, não há lei penal sem necessidade. Orienta-se por princípios indispensáveis, tais 
como: dignidade da pessoa humana, intervenção mínima, adequação social, proporcionalidade, etc. 
Rogério Greco (2016) vem explicitar que essa teoria possui como pilar o princípio da dignidade da 
pessoa humana e que, para a manutenção da paz social, deverá proibir somente os comportamentos 
intoleráveis, lesivos, socialmente danosos, que atinjam os bens mais importantes e necessários ao 
convívio em sociedade.

MÉToDoS

A pesquisa possui natureza sociológica e legislativa. Os dados foram coletados por meio de pesquisa 
bibliográfica em livros, artigos científicos, notícias e estatísticas, a partir dos quais serão buscadas 
as análises de como os anseios advindos das redes sociais refletem no âmbito jurídico, bem como 
no meio social. Serão levadas em conta as diretrizes do Código e da Constituição Federal de 1988.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O caso de Diego Ferreira de Novais retratado em seu ato de ejacular em uma mulher no transporte 
público, sendo preso em flagrante, porém solto e liberado em audiência de custódia. Possibilitou que 
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dias depois, o mesmo viesse a cometer outro ato deplorável, dessa vez de esfregar sua genitália no 
ombro de uma vítima, novamente, em transporte público, porém, dessa vez foi condenado por infração 
de violação sexual mediante fraude, tipificado no artigo 215 do Código Penal. Nos atos, foi verificado 
que o homem já tinha várias passagens na polícia por ofensas sexuais de mesma natureza, deixando 
claro que havia falta de proporcionalidade na legislação em relação a esses casos.
Como esse, vários outros casos de assédios ficaram em evidência, gerando o clamor social em relação 
aos crimes sexuais, que em casos similares de abuso contra mulheres são frequentemente minimizados 
pela Justiça. Dessa forma, as redes sociais inflam, movimentos feministas cobram respostas do Estado 
em relação às questões de gêneros, e outra parcela da sociedade exprimindo a falta de segurança e 
que legislação penal era complacente, de modo que esses indivíduos que praticavam esses tipos de 
delitos não fossem tutelados.
Não é diferente, que a solução encontrada foi na criminalização das condutas e aumento de penas em 
crimes já existente, no caso da tipificação da Importunação sexual é considerável justo pelos motivos 
apresentados a seguir. Entretanto, há outros casos em que a resposta é a criação de lei, em que uma 
má técnica legislativa que infla um Código Penal já recheado de tipos penais que o legislador e a 
sociedade trouxeram, provocando a diminuição do Direito Mínimo e violando a proporcionalidade. 
A sentença do juiz José Eugênio de Amaral, na qual considerou o ato de Diego em ejacular em uma 
mulher como apenas contravenção penal, foi alvo de comoção virtual. Todavia, a justiça há de ser 
feita, deplorável a atitude de ejacular em uma mulher no transporte coletivo, disso não resta dúvida, 
porém, não pode deixar de analisar que o juiz agiu de acordo com a lei, já que havia um claro limbo 
na legislação brasileira que deixavam um vácuo diante de casos como esse. Não havia uma tipificação 
intermediaria entre o estupro e a contravenção penal, e não cabe ao magistério interpor no legislativo. 
Segundo lições de Luiz Flávio Gomes (2015) “o princípio da reserva legal ou legalidade em sentido 
estrito: significa que em matéria penal somente o legislador pode intervir para prever crimes e penas 
ou medida de segurança (garantia da lex populi)”.
Além disso, Jacqueline Sinhoretto, pesquisadora em Sociologia da Violência da UFScar (Universidade 
Federal de São Paulo), interpôs outra reflexão do clamor nas redes sociais por uma “punição exemplar” 
ao homem. Em suas palavras, “as pessoas estão pedindo uma punição acabada, bruta, mas a vítima 
mal foi ouvida”. E isso é o recurso de Lei e Ordem que tanto assombra nossa legislação penal, o 
Direito Penal Mínimo perde seu espaço, sua racionalidade, em prol de medidas ilusórias de diluir a 
prática de infrações penais.
Esses lados negativos, porém, não diminui a exposição positiva desse caso, de expor uma falha 
legislativa aos debates nas redes sociais. Não é por menos, que logo virou Projeto de Lei, ingressou 
nos tramites que a lei ordinária necessita, recém sancionada pelo ministro Dias Toffoli. A lei 
acertadamente, no tocante a uma análise técnica, tipifica uma conduta mais branda que o do estupro 
e mais gravosa que apenas uma contravenção penal. Como já analisava Silvia Chakian, promotora 
de violência doméstica do Ministério Público de São Paulo, “A gente tem lei demais mesmo, mas 
existem formas de violência como essa que não têm tipificação adequada. E se você não nomeia, você 
não visibiliza o problema, você não colhe dados sobre ele nem pode criar políticas para combatê-lo”.
Há de se analisar que esse caso em especifico possa ser acertado, outros inúmeros tendem a uma má 
técnica legislativa como respostas aos problemas surgidos na sociedade. Nas últimas três décadas 
o Legislativo aprovou mais de 115 leis com conteúdo penal. Isso significa que, de 1985 em diante, 
tivemos uma média de quase quatro leis penais por ano. Como resultado, além da ampliação genérica 
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da competência punitiva do Estado, cerca de 550 crimes foram forçados em um sistema saturado. 
E muitas dessas leis foram feitas no calor do crime da moda, o que pode causar arbitrariedades 
perigosas para as liberdades civis.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Na ciência do Direito, deve-se sempre buscar conclusões que fogem de uma visão maniqueísta, em 
que há apenas dois princípios opostos: o bem e o mal, pois acarretaria na perda de usufruir do que 
é novo. Como foi apresentado durante o presente trabalho, na análise das discussões que surgiram 
das discussões do caso Diego Ferreira é verificável que surgiram observações positivas e negativas 
das políticas do Direito Penal em respostas aos anseios advindos das redes sociais.
Se por um lado a comunicação, por meio das redes sociais, tornaram-se mais democráticas, 
possibilitando a grande parcela da população expor seus anseios e questionamentos, esses podem 
ser negativos quando os anseios de rigidez penal sobrepor importantes princípios penais. 

Há dois valores absolutamente indispensáveis para uma vida feliz. Um é a segurança, o 
outro é a liberdade. Não é possível ser feliz e ter uma vida digna e satisfatória na ausência 
de qualquer um dos dois. Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança 
é caos. (BAUMAN, 2011)

 
Esse trecho do filosofo Zygmunt Bauman concedido em entrevista é necessário para se entender 
que muitos aspectos da vida podem vim a ser contemplado com a busca do equilíbrio. Podendo 
fazer uma analogia ao âmbito das políticas penais, dentro de toda abordagem do presente trabalho 
é inegável que a busca do equilíbrio entre punição adequada e as liberdades individuais seja a 
investida do nosso Direito Penal.
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RESUMo

O presente resumo busca analisar a vítima diante do assédio sexual diariamente enfrentado no 
transporte público, visto que essa violência ocorre desde século XIX, gerando consequentemente 
efeitos jurídicos constatados no Código Penal, já que este afeta os princípios da Dignidade Humana 
regidos na Constituição Federal de 1988. Objetivando de forma clara, lógica e eficiente à segurança 
e supervisão das mulheres diante de tal repudio, uma vez que ela é a mais afetada. Ilustrando com 
base em autores, artigos e revistas o desdobramento das perspectivas sobre a agressão. Já que 
os apontamentos de Gil (2002) revela a necessidade de obter dados suficientes para a pesquisa 
bibliográfica, esclarecendo a questão problema. 

Palavras-chaves: Lei; Machismo; Feminismo; Gênero; Respeito.

ABSTRACT

El presente resumen busca analizar a la víctima ante el acoso sexual diariamente enfrentado en el 
transporte público, ya que esa violencia se produce desde el siglo XIX, generando consecuentemente 
efectos jurídicos constatados en el Código Penal, ya que éste afecta los principios de la Dignidad 
Humana regidos en la Constitución Federal de 1988 Objetivando de forma clara, lógica y eficiente 
a la seguridad y supervisión de las mujeres ante tal repudio, una vez que ella es la más afectada. 
Ilustrando con base en autores, artículos y revistas el desdoblamiento de las perspectivas sobre la 
agresión. Ya que los apuntes de Gil (2002) revela la necesidad de obtener datos suficientes para la 
investigación bibliográfica, aclarando la cuestión problema.

Palabras clave: La ley; El machismo; Feminismo; Género; Respeto.

INTRoDUÇÃo

No Brasil mais da metade da população é representada por mulheres, dita o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Diante disso, é claro que há diariamente a petulância de indivíduos 
machistas, que denigrem a imagem feminina, já que inegavelmente ela é a maior vítima. Assim, 
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abusam coercivelmente da liberdade que elas possuem, como por exemplo, o modo de se vestir; 
e por isso, faz com que haja divergências entre os gêneros, tornando-se frequente na sociedade 
brasileira o assédio sexual nos transportes públicos.
A questão disso é a superlotação, pois o acesso costumeiro dos indivíduos as suas necessidades 
pessoais, geram inevitavelmente um desconforto moral e psicológico da cidadã agredida pelo sujeito, 
já que ele necessita deste espaço para denigrir a vítima por meio de palavras de baixo calão e até 
mesmo o atentando ao pudor. 
Para isso, leva-se em consideração a vítima mediante a ação abusiva. Uma vez que o homem passa 
a responder pelos seus atos conforme dita as normas reguladoras da conduta humana, sendo elas 
denunciadas por um ato libidinoso praticado; gera ao indivíduo de um a cinco anos de prisão, de 
acordo a nova Lei 13.718/2018 sancionada no Código Penal. Portanto, é necessário um olhar seletivo 
neste contexto. Buscando elucidar a necessidade que a mulher possui em frequentar as conduções 
públicas de modo seguro e sem violência. 

oBJETIVoS

O objetivo da presente pesquisa é analisar a condição da mulher no transporte público de Vitória 
da Conquista, refletindo sobre a necessidade de Políticas Públicas para estabelecer segurança na 
população que se submete ao transporte coletivo diário

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O assédio sexual cometido nas unidades de transporte público fere os princípios promulgados na 
Constituição Federativa do Brasil, este o qual relata dos Direitos e Garantias Fundamentais e dos 
Direitos Sociais, sofrendo assim sanções previstas no Código Penal.  
Segundo Sznick (2001 p.83), a violência gera uma nova violência, pois o indivíduo coagido utiliza 
da sua força física para retirar-se do ataque causado e por isso, a agressão vem em demasia, já que 
há no ser humano a reação direta do organismo para lutar. 
Outrora, Manzini no texto de Sznick (2001, p.121), aponta a ideia de que o ato libidinoso praticado 
pelo sujeito ativo é a satisfação natural sexual que ele estabelece ao ter contato com o sujeito 
passivo.  Essas práticas que atentam ao pudor vêm sendo discutidas desde 1889 pelo Código italiano 
Zannardelli, também citado por Sznick (2001), levando deste modo em suas abordagens salientar 
as diversas maneiras e costumes que divergiram para causar essa moralidade pública.

MÉToDoS

A partir da obra de Gil (2002), as técnicas utilizadas foram de forma interpretativa com enfoque direto 
para o problema de pesquisa questionado, já que a delimitação sujeita foi feita de forma cautelosa. 
E em decorrência dela de modo quantitativo e qualitativo a pesquisa bibliográfica procurou atender 
os objetivos de forma lógica e discursiva. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A mulher vem sendo vítima de práticas abusivas desde os primórdios, já que ela era submissa ao 
homem em relação ao trabalho assalariado. Com a necessidade de igualdade de ideologia de gênero, 
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a comunidade feminista conquista logo no final do século XIX as políticas públicas, direito civis e 
sociais. Acarretando em 1980 a violência drástica, embora já acontecesse nas universidades norte-
americanas desde 1970, afirma Catharine MacKinnon (1979) “a primeira autora a reportar-se ao 
assédio sexual numa perspectiva jurídica, referindo-o como uma forma de discriminação sexual 
nas relações de trabalho” (SILVA, 2014, p.2 apud SANTOS, 2014, p. 6).
 Com a Constituição de 1988, protegeram-se os direitos fundamentais inerentes a Dignidade da 
pessoa humana, destacando ela no caput do Art. 5º da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 – 
“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 [...]”. 
Por essa razão a violência é caracterizada pelo autor Sznick (2001, p.73), como “expressão manifesta, 
viva e, principalmente, física da agressão. [...] é toda iniciativa que procura exercer coação sobre a 
liberdade de alguém, que lhe tenta impedir a liberdade de reflexão, de julgamento e de decisão [...]”, 
ou seja, a mulher sujeita a esses crimes hoje na contemporaneidade estão resguardadas de direitos 
como previsto no Art. 215-A do Código Penal brasileiro, visto que sancionada a nova Lei 13.718 no 
dia 24 de setembro de 2018 – “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o 
objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 
se o ato não constitui crime mais grave”. 
Segundo Sznick (2001, p.84), observando a lógica de Voltarie, analisa que de fato é “característica 
inata do ser humano” com vida, a violência.  Porém, não justifica a ação praticada pelo sujeito 
libidinosamente, ou seja, “passar a mão, encoxar, esfregar ou se masturbar dentro dos vagões ou 
pelos ônibus são crimes cometidos à revelia das estatísticas ou da própria Justiça” (FELICCIANO, 
2017, p. 3), que fere ao Princípio Constitucional, previsto no inciso X, do Art. 5º: “são invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  
Por isso, atentar ao pudor para Sznick (2001, p.149) não é só falar das funções biológicas, mas 
trata-la quanto uma origem ligada à educação dada ao indivíduo desde a sua infância, assim como 
a religião e cultura do povo. E por isso “o pudor sempre existiu entre os povos antigos, mudando, 
às vezes, a forma e a sua extensão”, ou seja, a necessidade que as mulheres passavam antigamente 
obrigava a ela se esconder por medo de serem molestadas ou violentadas com o ato sexual. O autor 
ainda diz que:

[...] o medo (melhor, o temor) como origem do pudor: temor de desagradar – ao se revelar, 
em público, alguma imperfeição ou falha.
Esse temor é muito comum nas mulheres que, mesmo cedendo ao ato sexual, têm receio 
de se despir perante o homem, especialmente nas primeiras vezes. (SZNICK, 2001, p.149).

Logo, o pudor não é só do instinto do indivíduo, ou funções meramente biológicas, mas algo externo 
que reservou no inconsciente, diz Freud na obra de Sznick (2001).
Portanto, os assédios sexuais possuem sanções. Porém, tal fato ainda é recorrente, isto é, na Zona 
Metropolitana de São Paulo, por exemplo, no ano 2017 o índice de violência cresceu cera de 35% 
em relação ao ano anterior, revela a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mediante entrevista 
com a GloboNews, assim como a repercussão do caso tentado ao pudor de Diego Ferreira Novais, 
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ao ser preso por ejacular em uma mulher em um ônibus circular da Avenida Paulista. Não mais 
sendo denunciado pelo Ministério Público, por crime de estupro.
Este ato foi observado de forma crítica pela advogada Ana Paula Braga, especializada em direitos 
das mulheres e igualdade de gênero – que a nova lei ratificada, é de cunho “muito positivo”, uma 
vez que há uma brecha jurídica muito ampla para culpar os agressores neste caso. 
Dessa forma, os Direitos Humanos nos reforça a ideia de vivermos bem em sociedade, já que a 
CF, resguarda uma vida digna, e com segurança. Castilho (2012, p.191 apud SILVA, 2017, p.4), 
revela que “do ponto de vista jurídico, a dignidade está erigida como fundamento de nosso Estado 
Democrático de direito (art. 1º, III, da Constituição Federal)”. Por isso, a Segurança de Secretaria 
Pública adverte ser de extrema importância o registro do boletim de ocorrência, para que investigue 
o crime e puna os autores.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A mulher ainda é bastante vulnerável a estes casos de violência nos transportes públicos. Há vários 
depoimentos que relatam a audácia de indivíduos atentando libidinosamente contra elas. Observando 
que não é de hoje o assédio sexual, mas desde 1970 nas universidades norte-americanas. 
Entender que o assédio é um ato que afeta a moral da vítima e a deixa amedrontada é de fato 
preocupante, uma vez que o machismo ainda se encontra presente e o respeito não prevalece sendo 
necessário olhar criticamente os assediadores e puni-los de forma tal que estes não cometam mais 
este tipo de delito. Por isso é importante à presença do Estado em promover políticas públicas, 
em longo prazo, como por exemplo, as campanhas feitas pela Secretária de Transporte Público 
Metropolitano, que incentiva as vítimas a recorrer da denúncia. 
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RESUMo

A perspectiva de autonomia da vontade como princípio foi suplantada com o desenvolvimento das 
teorias acerca da autonomia privada. Assim sendo, a presente pesquisa propõe-se a analisar tais 
autonomias obrigacionais, situando-as num contexto histórico, em que se parte do Estado Liberal 
ao Estado Social, que justifica a mudança de paradigma. Com efeito, buscar-se-á a compreensão das 
autonomias, diferenciando-as sob a mudança axiológica trazida pelo neoconstitucionalismo e pela 
constitucionalização do Direito, que justifica uma análise sob à ótica da teoria tridimensional do 
direito. Utiliza-se do método dedutivo, realizado por meio da técnica de exploração bibliográfica. 

Palavras-chaves: Mudança Axiológica; Teoria Tridimensional; Autonomias Obrigacionais;

ABSTRACT

The perspective of independence of the initiative as a principle was supplanted in order to obtain 
information about the private chain. This is one of the world’s leading services, which are in a 
position to be met. In fact, to seek an understanding of the autonomies, differentiating them under 
an axiom brought by neo-constitutionalism and the constitutionalisation of law, which justifies an 
analysis from the perspective of three-dimensional theory of law. Use of the deductive method, 
performed by means of the bibliographic exploration technique.

Key-words: Axiological Change; Three-dimensional Theory; Mandatory Autonomies;
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INTRoDUÇÃo

O Direito não é imutável, leva consigo influências do tempo e do espaço, amoldando-se a eles 
constantemente. Quer-se, com isso, ressaltar que o Direito é um produto cultural, que reflete os 
valores de uma sociedade situada num tempo e espaço determinados. Nesse sentido, a proposta dessa 
pesquisa será analisar e explorar as construções doutrinárias acerca das autonomias obrigacionais, 
fazendo um recorte desses institutos, de modo a conformá-las à vigente ordem jurídica, que tem 
como foco a supremacia e a força normativa da Constituição.
Hodiernamente, as obrigações assumem ponto central no Direito Privado, tendo como fontes 
principais os contratos e atos unilaterais, que se constituem mediante, para alguns, a autonomia 
da vontade; para outros, a autonomia privada. Ambos decorrem do princípio constitucional da 
liberdade de autodeterminação. Desse modo, percebe-se que a análise obrigacional não prescinde 
da compreensão dessas expressões. 
Assim, serão revisitados institutos, fundamentos e conceitos para a compreensão da moderna 
teoria obrigacional, numa forma de reconstruí-los e adaptá-los às novas realidades social e jurídica. 
Aquela refere-se à democratização do Direito e da justiça, através da funcionalização de institutos 
jurídicos, e a busca pela promoção dos valores humanos fundamentais; esta, reflexo das relações 
sociais valoradas, busca a efetividade dos Direitos fundamentais e dos direitos humanos tutelados 
pela Constituição brasileira de 1988, instrumento democrático não só de legitimação do Poder, mas 
também de proteção e promoção dos valores humanos.
A compreensão dos conceitos será feita através do recorte histórico da evolução do Estado e dos 
movimentos constitucionais, tendo em vista que ambos trouxeram influências ao direito obrigacional. 
Em seguida, far-se-á uma associação dessas influências com a teoria tridimensional do direito de 
Miguel Reale, jungida à concepção sociológica do direito de Ferdinand Lassale. Em seguida, será 
feita uma releitura da autonomia privada a partir do neoconstitucionalismo, em busca da efetividade 
dos direitos fundamentais, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, 
contribuindo para a concretização e efetividade dos direitos fundamentais nas relações privadas.

oBJETIVoS

Nesta pesquisa, buscar-se-á, essencialmente, analisar a autonomia privada no direito das obrigações, 
a partir da sua formação histórica, do constitucionalismo moderno ao neoconstitucionalismo, de 
forma a trazer uma contribuição para a moderna dogmática civil.
Secundariamente, investigar-se-á como as ideias de Miguel Real e Ferdinand Lassale pode contribuir 
para o entendimento da superação da ideia de autonomia da vontade como princípio jurídico, e de sua 
substituição pela autonomia privada, que deve ser calcada nos valores fundamentais da Constituição.
Desse modo, examinar-se-á, outrossim, a viabilidade da conformação da autonomia privada 
obrigacional com a vigente ordem jurídica, a qual tem como ponto central o pós-positivismo, a 
constitucionalização do Direito e o neoconstitucionalismo.
 
FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Segundo Barroso (2013, p. 271), o  marco filosófico do neoconstitucionalismo é o pós-positivismo, 
que procura estabelecer uma leitura moral ao direito posto, ultrapassando o legalismo frio e 
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reconhecendo a força normativa dos princípios em face da relevância dos valores para interpretação/
aplicação do Direito O marco teórico, por sua vez, subdivide-se no reconhecimento da força 
normativa da Constituição; na expansão da jurisdição constitucional, consolidada com o surgimento 
de mecanismos de controle de constitucionalidade; e na reelaboração doutrinária da interpretação 
constitucional (BARROSO, 2013, p. 284-288).
Reflexamente, a constitucionalização do Direito tornou-se uma realidade no ordenamento jurídico 
brasileiro. O referido termo não diz respeito ao fato de a Constituição conter em seu texto normas 
que regulamentam ramos infranconstitucionais, mas de as normas constitucionais irradiarem por 
todo o ordenamento jurídico, condicionando a validade das demais normas aos valores presentes 
nos princípios e regras postuladas pela Constituição.
Ressalta-se, contudo, que diante do rompimento entre a dualidade entre o espaço público e privado 
no ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessário uma ponderação axiológica entre a autonomia 
da vontade, diga-se autonomia privada, e os direitos fundamentais. Segundo Barroso (2013, p. 
398), deve-se levar em conta a igualdade ou desigualdade material entre as partes; a ausência 
de razoabilidade do critério adotado; a prevalência dos valores existenciais em detrimento dos 
patrimoniais; e a dignidade da pessoa humana.
Compreende-se com Dirley (2014, p. 35) que o novo direito constitucional se funda na dignidade 
da pessoa humana. Nesse sentido, o neoconsitucionalismo, em busca da concretização dos direitos 
fundamentais, apresenta-se como o responsável pela mudança de paradigma de Estado Legislativo 
de Direito para Estado Constitucional de Direito, onde consolida-se a passagem do princípio da 
legalidade para a periferia do sistema jurídico e o trânsito do princípio da constitucionalidade para 
o centro de todo o sistema, em face do reconhecimento da força normativa da Constituição.
Essa mudança, que se refere à axiologia constitucional, ref letirá sobremaneira no direito 
obrigacional. Com efeito, Miguel Reale, ensina ser o Direito fato, valor e norma, não considerados 
isoladamente, mas interligados e associados através da dialética da complementaridade. Isso quer 
dizer que não se excluem, não se superam, mas dialogam e se complementam mutuamente, unidos 
indissoluvelmente entre si em relações de essencial implicação. Nesse passo, ele explica como isso 
se dá na normativização jurídica de condutas, ensinando que, quando incidem intenções de valor 
sobre uma base de fato, criam-se proposições de direções normativas, que através da incidência de 
um Poder, converte-se em norma jurídica (REALE, 1998, P. 123).
 Nas palavras de Lassale (2013, p. 10), são os fatores reais de poder atuantes no seio de cada sociedade 
que conformam a ordem jurídica e lhe conferem legitimidade, são eles a força ativa e eficaz que 
informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes. Nesse sentido, encontra-se em Lassale a ideia 
da legitimidade e da origem do Poder de que fala Miguel Reale.
Busca-se na doutrina estrangeira as ideias de um dos percursores da diferenciação entre autonomia 
da vontade e autonomia privada. Luigi Ferri, citado por Badr (2002, P. 96) vê diferença entre 
as teorias, sobretudo, em razão dos efeitos, ao dizer que a primeira dá relevo à vontade real ou 
psicológica do sujeito, razão dos efeitos jurídicos para seus adeptos; enquanto a segunda assegura 
ser a manifestação ou a declaração de vontade, regulamentada pela lei, a fonte dos efeitos jurídicos.
Autonomia privada também não se confunde com liberdade de autodeterminação, que diz respeito 
ao poder conferido ao indivíduo de regular livremente a sua esfera de interesses, orientando a sua 
existência conforme suas preferências, açambarcando, desse modo, as autonomias obrigacionais 
(RIBEIRO, 1999, p. 22).
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Concorda-se com Tartuce que diz não ser a autonomia da vontade, atualmente, um princípio 
contratual (2014, p. 570). Corrobora tal ideia o jurista Antonio Junqueira de Azevedo ao preconizar 
que a autonomia da vontade não se identifica com poder de fato, mas com poder jurídico, que é 
autorização dada pelo ordenamento ao indivíduo para estabelecer efeitos jurídicos através do negócio 
jurídico, respeitadas as regras legais (1989, p. 15). Justamente por se tratar de um poder jurídico, em 
vez de fato, que a doutrina começa a rejeitar a autonomia da vontade como um princípio contratual, 
uma vez que geraria uma contradição nos próprios termos.
Azevedo (2000, p. 96) entende como elemento único do negócio a vontade e a declaração, que é a 
face externa daquela. Mas a vontade não é pressuposto de existência, porque a declaração a absorve, 
razão pela qual será analisada no plano da validade – funcionando a autonomia da vontade como 
pressuposto fático desta –, ou da eficácia, e não no plano de existência.
A mudança paradigmática conferida à autonomia da vontade influi diretamente no direito das 
obrigações. Com efeito, dá-se uma nova roupagem às obrigações mediante a autonomia privada, 
que se insurge contra aquela. Essa nova roupagem é entendida através da harmonização da 
autonomia privada com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e do princípio 
da solidariedade. A partir desses valores, segundo Cristiano Chaves (2018, 28-29), que deve ser 
entendida a conciliação da autonomia privada com a boa-fé objetiva e a função social. A boa-fé 
vista como a conduta que assegura a lealdade entre os sujeitos da relação e a função social como 
protetora dos interesses metaindividuais. Nesse sentido, a boa-fé e a função social são analisadas 
na perspectiva de princípios obrigacionais que conferem uma relativização à autonomia privada, 
sendo consubstanciadas por meio do princípio constitucional da solidariedade.

MÉToDoS

Desenvolve-se neste trabalho uma pesquisa teórica-exploratória, bibliográfica, revisitando doutrinas 
clássicas e confrontando-as com a moderna doutrina, trabalhando com o método hipotético-dedutivo 
de forma a extrair conceitos e contribuir para a formulação de uma nova compreensão do instituto 
obrigacional da autonomia privada.

RESULTADoS E DISCUSSÃo
 
Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade e o direito passaram por intensas transformações, 
o positivismo legalista cedeu espaço ao pós-positivismo, o estruturalismo ao funcionalismo e o 
constitucionalismo moderno ao neocontitucionalismo. Referente ao ordenamento jurídico brasileiro, 
observam-se essas transformações por intermédio da redemocratização, onde o regime ditatorial 
cede espaço ao Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, aduz Tepedino (2006, p. 338) que a 
Constituição brasileira de 1988 não se apartou dessa virada axiológica, uma vez que trouxe como 
vetores de seu ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social.
Em virtude dessa virada axiológica, os institutos obrigacionais passaram por diversas transformações. 
Nesse sentido, em decorrência do neoconstitucionalismo e da constitucionalização do direito, a 
Constituição passou a ser o centro do sistema jurídico (FARIAS; ROSENVALD, 2018, p. 20). Com 
efeito, as normas e princípios passaram a ser interpretadas a partir da Constituição, devendo estar 
em conformidade com elas.
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Insere-se, logicamente, a autonomia da vontade e a autonomia privada nesse contexto. Ambas 
encontram seu fundamento no princípio constitucional da liberdade de autodeterminação, que 
é mais ampla. A primeira dá relevo à vontade real ou psicológica do sujeito, fontes dos efeitos 
jurídicos para aqueles que a adotam; enquanto a autonomia privada está pautada na concepção de 
que os efeitos jurídicos decorrem da manifestação/declaração de vontade à qual a lei atribui efeitos 
jurídicos pela incidência da norma.
Vige, atualmente, a ideia de autonomia privada como princípio obrigacional. Já autonomia da 
vontade é entendida como pressuposto fático de validade, conforme apregoa Azevedo, e não mais 
como princípio obrigacional. Pressuposto fático de existência, ainda na linha de Azevedo, é a 
declaração, que absorve a vontade. Nesse sentido, o negócio jurídico, como expressão do exercício 
da autonomia privada, existirá independentemente da vontade do sujeito, cabendo ao ordenamento 
jurídico especificar as interferências dessa vontade sobre a declaração, de forma a produzir os 
devidos efeitos jurídicos
Ao entender-se a autonomia da vontade como suporte fático de validade do exercício da autonomia 
privada, compreende-se melhor a formação histórica desses institutos e da influência do 
neoconstitucionalismo sobre o direito das obrigações. A primeira encontra seu expoente máximo 
no Estado Liberal de Direito e no constitucionalismo moderno, que primava pela liberdade dos 
indivíduos, sem interferência alguma do Estado. Baseava-se na ideia de que todos eram iguais, e, 
por essa razão, os contratantes poderiam exercer sua liberdade sem limitações externas. Ocorre que 
essa igualdade era mera abstração, não correspondendo às relações sociais concretas. 
Em virtude de seus institutos não corresponderam à realidade factual, o Estado Liberal derruiu, 
consequência da insatisfação com a injustiça social que era promovida pela abstração da realidade 
e pelo legalismo estrito. Assim, o Estado Social vem com a finalidade de conformar a constituição 
escrita à real, mediante a superação da dicotomia público/privado, buscando reconstruir os institutos 
jurídicos conformando-os à atual realidade axiológica. Contagia-se, em seguida, o ordenamento 
jurídico com a constitucionalização do direito e com o neoconstitucionalismo, refratando-se nas 
autonomias obrigacionais.
Nesse contexto, estabelecendo conexão com as ideias de Miguel Real, as intenções de valor que 
incidiam sobre a autonomia de vontade no Estado Liberal eram de forma a supervalorizá-la, sem 
a devida limitação jurídica. Mudaram-se as intenções de valor, após o advento do Estado Social 
e do constitucionalismo pós-moderno, a autonomia da vontade ilimitada começou a ser rejeitada, 
sobretudo, através não apenas da funcionalização e da constitucionalização do direito, como também 
do neoconstitucionalismo. Então, sobre a base de fato – autonomia da vontade –, ou suporte fático, 
incidiram intenções de valor que buscavam limitá-la, sobretudo na busca de acrescentar-lhe uma 
função social e de promoção da dignidade humana.
E, de onde viria esse Poder capaz de mudar a concepção das autonomias obrigacionais, dando 
origem a uma nova proposição jurídica? Dialogando com Lassale, a Constituição real e efetiva, ou 
melhor, o Direito, é a conjugação dos fatores reais de poder que regem determinada sociedade (2013, 
p. 18). Nesse sentido, tendo em vista que os fatores reais que se referem ao social cresceram com 
o insucesso do liberalismo, bem como a democratização do direito e a busca pela concretização 
dos valores humanos fundamentais, prevaleceu a ideia de limitação da autonomia da vontade no 
ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo após a promulgação da Constituição de 1988 e o advento 
do Código Civil de 2002. 
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Então, através das ideias de   Lassale e Reale entende-se a razão de ser da autonomia privada: sobre 
a base de fato, autonomia da vontade, incidiram intenções de valor, que através dos fatores reais 
de poder, após a derrocada do Estado Liberal, deram origem a uma outra proposição jurídica: o 
princípio da autonomia privada.
Isso tudo reflete no modo de ver as obrigações, que sob a égide da mudança axiológica, quais 
sejam, a constitucionalização do direito e o neoconstitucionalismo, passa por uma mudança 
conceitual, em virtude da superação da ideia de autonomia da vontade como princípio jurídico. 
Irradia-se, nesse sentido, a dignidade da pessoa humana como fundamento da ordem jurídica, e 
o princípio da solidariedade, que estabelece um dever de cooperação dos sujeitos obrigacionais.
Antes, a obrigação era vista como um vínculo jurídico entre credor e devedor, tendo como objeto 
uma prestação patrimonial, garantida no patrimônio do devedor. Com o neoconstitucionalismo, 
que tem como base filosófica o pós-positivismo, a obrigação passa a ser vista como um processo 
cooperativo, que, para além do adimplemento da obrigação, funda-se nos deveres anexos da boa-fé 
objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC) e em seus conceitos parcelares. Vislumbra-se, ademais, em 
decorrência do pós-positivismo, o princípio da função social das obrigações (arts. 187 e 422 do 
CC), que estabelece a necessidade de a autonomia privada limitar-se em benefício do bem-comum.
Nesse sentido, a relação jurídica que se estabelece entre credor e devedor passa a ser vista como 
um processo cooperativo e leal, através da irradiação dos valores constitucionais nas obrigações, 
limitando-se por sua função social, a qual vê a autonomia inserida num complexo de relações 
sociais. Desse modo, a autonomia privada não deve ser considerada isoladamente, tendo em vista 
que seu exercício reflete sobre o social, mas inserida na coletividade, limitando-se de modo não 
ferir seus interesses.
Contudo, a boa-fé objetiva e a função social como limitadoras da autonomia privada não devem 
ser vislumbradas de forma negativa, pois é em razão delas que se valoriza e se legitima a liberdade 
obrigacional de estabelecer relações jurídicas.
Estabelecendo-se, nesse sentido, em um processo cooperativo e justo, o exercício da autonomia 
privada clama pela prestação mais proveitosa ao credor e menos onerosa ao devedor. Nesse prisma, 
o Código de Processo Civil de 2015 não se apartou dessa realidade, reverberando a mudança de 
paradigma nas relações obrigacionais, consolidando essa visão por meio de princípios como o melhor 
interesse do credor e do devedor, arts. 612 e 615, CPC/2015, respectivamente.
Não se deve deixar de ressaltar, outrossim, a influência do neoconstitucionalismo sobre o adimplemento 
obrigacional. Com efeito, a responsabilidade obrigacional deve-se limitar ao patrimônio que não se 
refira ao mínimo existencial que lhe garanta a dignidade. Isso decorre da busca pela concretização do 
princípio da dignidade da pessoa humana, vetor do ordenamento jurídico, e da aplicação horizontal 
dos direitos fundamentais.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se, com efeito, a mudança de paradigma de autonomia da vontade para autonomia privada. 
Restou esclarecido que aquela não deve ser excluída do direito obrigacional, mas deve ser entendida 
como um suporte fático de validade dos negócios jurídicos, não sendo mais vislumbrada como 
princípio obrigacional.
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Compreendeu-se, também, mediante as ideias de Miguel Reale, o motivo da superação da ideia de 
autonomia da vontade como princípio obrigacional, que passou a ser vista como suporte fático de 
validade, cedendo lugar ao princípio da autonomia privada, mais consentânea com a atual realidade 
factual e axiológica.
Além disso, foi demonstrada a necessidade de reler a autonomia privada a partir da constitucionalização 
do direito e do neoconstitucionalismo, devendo a liberdade obrigacional ser ponderada com os 
demais valores fundamentais, em busca da promoção e do respeito à dignidade da pessoa humana.
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RESUMo

O direito de família está evoluindo junto com a sociedade. Frequentemente se faz necessárias 
adequações na legislatura para acompanhar a realidade contemporânea. A relação familiar é 
constituída de direitos e deveres que ultrapassam a esfera material e para solidificação desta 
instituição que é base para o estado, é imprescindível a proteção entre seus membros. Regulado 
pelo ordenamento jurídico brasileiro está o princípio da paternidade responsável, onde os genitores 
devem cuidado aos seus descendentes, que vai além do financeiro, abrangendo a moral e o afeto. 
Os filhos, enquanto crianças, são os hipossuficientes da relação familiar e os detentores de um 
cuidado maior, mas ao se tornarem jovens ou adultos, invertem os papeis e os genitores passam 
a essa situação de vulnerabilidade por serem idosos e a partir disso a responsabilidade protetiva 
deveria transmitir-se para os seus descendentes. O abandono afetivo inverso, por parte dos filhos, 
gera prejuízos imensuráveis à qualidade de vida, a saúde mental e a dignidade, devendo ter prejuízos 
jurídicos para quem os cometem. A legislação é omissa na especificidade da responsabilidade civil 
dos filhos que abandonam seus genitores, mas é clara ao tratar da reparação do dano genérico e 
através de levantamentos bibliográficos, doutrina, legislação pátria e princípios, a pesquisa irá através 
do estudo de direito de família, dos direitos dos idosos, tratar da inversão dos cuidados de genitor 
para filho, disciplinando a responsabilidade civil desse abandono inverso, colocando em evidência 
a necessidade de valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa.

Palavras chave: Abandono; família; responsabilidade; princípio da dignidade da pessoa humana; 
direitos humanos da pessoa idosa. 
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ABSTRACT

Family law is evolving along with society. Often adjustments are necessary in the legislature to 
accompany contemporary reality. The family relationship is constituted of rights and duties that 
surpass the material sphere and for solidification of this institution that is base for the state, it is 
essential the protection among its members. Regulated by the Brazilian legal system is the principle 
of responsible parenthood, where the parents must care for their descendants, which goes beyond 
financial, encompassing morality and affection. Children as children are the most expensive family 
members and caregivers, but when they become young or old, they reverse their roles and the parents 
become vulnerable because they are elderly and hence the protective responsibility should be passed 
on to his descendants. The opposite affective abandonment by the children generates immeasurable 
damages to the quality of life, the mental health and the dignity, and must have legal damages for 
those who commit them. The legislation is silent on the specificity of the civil responsibility of the 
children who leave their parents, but it is clear when dealing with the repair of generic damage and 
through bibliographical surveys, doctrine, homeland legislation and principles, the research will go 
through the study of family law, of the rights of the elderly, to deal with the inversion of care from 
parent to child, disciplining the civil responsibility of this abandonment inverse, highlighting the 
need for valorization and Defense of the Human Rights of the Elderly Person.

Key-words: Abandonment; family; responsibility; principle of the dignity of the human person; 
human rights of the elderly.

INTRoDUÇÃo

Diante da efervescência contemporânea acerca do direito de família, surgem novas entidades, 
conceitos e necessidades em torno da temática que precisam ser reguladas. O modelo de família 
histórico trazido pela Constituição é patriarcal, formado por pai, mãe e filhos, onde o pai é responsável 
pelo sustento da família e a mãe pela educação e criação dos filhos, mas com a constante evolução 
social, surge o pluralismo familiar e pontos comuns antes ignorados passam a urgir resolução. 
Os filhos, após todo amparo dos genitores, constroem sua independência, maturação e alçam novos 
voos e, por sua vez, os genitores passam também a necessitar de cuidados, que ultrapassam valores 
materiais. A efetividade é crucial na relação familiar e nessa inversão de ascendente para descendente 
torna-se cogente para o bem-estar do idoso. 
As relações familiares são baseadas na solidariedade, o dever de cooperação abarca o afeto, a 
moral e o social. Quando idoso, o ser humano volta a uma certa fragilidade da infância, daí a 
inversão clara, onde os filhos passam a ser os hipossuficientes da relação e a falta de reciprocidade 
dos cuidados primordiais tem efeitos desastrosos no íntimo do genitor, tanto na saúde psicológica, 
como até mesmo na sua dignidade.
Diante dessa conjuntura a responsabilidade civil do ascendente que abandona seu genitor não está 
claramente regulada nas leis de família, mas o código civil, disciplinador das situações de danos e 
dos princípios que asseguram a dignidade da pessoa entre outros pontos, permite vislumbrar um 
direito ferido e a reparação desse ferimento sofrido pelo genitor.
Através de material bibliográfico, doutrinas, legislação pátria e princípios a pesquisa irá analisar 
essas consequências jurídicas, computando o direito de família, os direitos humanos da pessoa idosa 
e discorrendo sobre essa inversão de papeis.
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oBJETIVoS

Objetivo primário: disciplinar acerca da responsabilidade civil filial no evento do abandono afetivo 
inverso a luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
Objetivo secundário: demonstrar a contemporaneidade do direito de família; esclarecer sobre o 
direito dos idosos; tratar sobre a inversão dos cuidados de pais para filhos.

MÉToDoS

Para elucidação do problema e execução dos objetivos a pesquisa pautou-se por um estudo 
bibliográfico com utilização de doutrinas por obras publicadas, ordenamento pátrio através da 
Constituição Federal, legislação, jurisprudências, princípios norteadores do direito brasileiro e 
artigos científicos disponíveis em sites, plataformas digitais. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A pluralidade das relações familiares com a evolução histórica da sociedade não se limita mais 
somente a laços consanguíneos, ultrapassando a esfera material se tem a da moral e do afeto que 
se suprimidos tem males vitimizadores e desconstroem uma vida, tendo consequências jurídicas 
indenizatórias. O abandono afetivo inverso segundo o desembargador Jones Figueiredo Alves (PE) 
é “a inação de afeto ou, mais precisamente, a não permanência do cuidar, dos filhos para com os 
genitores, de regra idosos”. 
O estatuto do idoso assim como a Constituição Federal amparam os direitos dos idosos trazendo a 
necessidade de toda sociedade de zelar por eles, assim como se tem a responsabilidade pelas crianças 
expressa no ECA. Preceitua o Estatuto do Idoso em seu artigo 10: “ É obrigação do Estado e da 
sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito 
de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. ”
Se a sociedade como um todo tem responsabilidade sobre as pessoas idosas, a sua família tem obrigações 
ainda maiores. Pela inversão de papeis ocasionado pelo crescimento dos descendentes e envelhecimento 
dos genitores se presume que os deveres que eram dos pais transcorram para os filhos, que além das 
obrigações materiais, como já é previsto até o pagamento de alimentos por parte dos filhos para os 
pais, também existe deveres no âmbito afetivo. Fundada no princípio da dignidade da pessoa humana 
compilando com o da paternidade responsável fica claro que o afeto faz parte dos deveres familiares, 
uma carência incorpórea que desola o seio familiar. O afeto segundo Bertolin:

Embora não esteja expresso no texto constitucional, decorre naturalmente da valorização 
constante da dignidade da pessoa através da externalização dos sentimentos em suas relações. 
A legislação infraconstitucional timidamente já começa a adotar o afeto como elemento da 
norma. (BERTOLIN, 2014, p.347)

Este elemento da norma se inobservado tem efeitos desastrosos, precisando aferir e disciplinar agora 
a responsabilidade civil do filho que o comete, cominado essa desvalorização da pessoa humana mais 
a agravante da vulnerabilidade do genitor idoso, sendo indubitável a necessidade de uma reparação 
no intuito não retributivo, mas de restauração. Segundo a ministra Nancy Andrighi, da 3ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça “não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar, no direito de família.” 
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Um projeto de lei do Senado Federal de autoria do senador Marcelo Crivella do Partido Republicano 
Brasileiro, nº 700 de 2007 foi aprovado e já tramita na câmara dos deputados como PL 3212/2015. O 
projeto tem na ementa a modificação da lei 8.069/90 (ECA) para caracterizar o abandono moral como 
ilícito civil e penal. Se aprovado a lei disciplinara sobre o abandono moral, afetivo, das crianças, dos 
descendentes da relação familiar, porém com o reconhecimento desse direito materializado servirá 
de premissa para o abando afetivo inverso também.
Ainda coligindo o abando afetivo da criança com o idoso, já que o direito tutelado é basicamente o 
mesmo, o necessário dever de companhia e um núcleo mínimo de cuidados parentais, estes foram 
reconhecidos pelo STJ, com caráter jurisprudencial, que julgou a compensação por danos morais à 
uma filha que foi abandonada afetivamente pelo seu genitor. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO 
POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras 
concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito 
de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento 
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas 
diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição 
legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude 
civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente 
tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia - de cuidado - importa 
em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação 
por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam 
a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo 
mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos 
filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica 
e inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, 
ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática - não podem 
ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a 
título de compensação por danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em 
que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso 
especial parcialmente provido. (STJ, 2012)

Como a relatora aduziu o cuidado está incorporado no ordenamento brasileiro como valor jurídico 
e o descumprimento das obrigações familiares implica em ilicitude civil. O direito é o mesmo, 
o valor afetivo, moral. O abandono é denominado inverso pela troca de papéis que ocorre com a 
maturação dos filhos e o envelhecimento dos pais, mas o bem jurídico tutelado compreende nas 
obrigações parentais, a omissão dos cuidados reflete no bem-estar de qualquer um dos membros 
familiares, sendo idosos ou crianças, genitores ou prole.  
Não existe ainda essa legislação especifica para indenizar quem sofre o abandono afetivo inverso, 
mas é possível se nortear através de princípios e outras normas genéricas. O Código civil se baseia 
no axioma de que ninguém pode causar dano a outrem, tendo consequências jurídicas para quem 
comete e é indubitável o dano causado ao idoso quando se falta o afeto. O CCB no artigo 186 traz 
que “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 
Como supracitado quem omite voluntariamente e viola o direito de outrem lhe causando danos está 
cometendo um ilícito e quem comete um ilícito para o código civil deve ser submetido a reparação 
proporcional do dano por vias indenizatórias. O Código Civil Brasileiro em seu artigo 927, § único 
aduz: 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. 
Paragrafo único. Haverá obrigação de reparar dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Apesar da obscuridade jurídica na precisão do tratamento com os filhos que abandonam afetivamente 
seus pais e da clara necessidade de regulação dessa problemática, o direito dos genitores, 
principalmente os idosos está amparado. Em gênese pela sua condição, na Constituição, no estatuto 
que os regula, até no genérico do dano em si, que nesse caso é imensurável e se aplica perfeitamente 
a descrição do código civil que é tácito quanto as hipóteses de cabimento da indenizatória.   

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

As lides familiares são constantes no direito brasileiro. O relacionamento interpessoal é complexo e 
a entidade familiar é espelho do sistema, tendo sua regulação como matéria primordial. O abandono 
afetivo inverso é corriqueiro e cada vez uma realidade mais devotada diante da crescente expectativa 
de vida no país. Fica claro que não há uma normatização especifica acerca da problemática, mas é 
possível regular essa situação se baseando no direito civil, com seu caráter reparador e nos princípios 
que são norteadores da vida harmônica em sociedade e garantidores dos direitos da pessoa humana. 
Concluindo, filho que abandona afetivamente seu pai respondera civilmente devendo reparação 
indenizatória proporcional ao dano causado. 
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RESUMo

Este resumo é produto de artigo homônimo e que teve por objetivo debater questões históricas e 
processuais do Caso Herzog, famoso episódio de tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog 
durante a Ditadura Civil-Militar. Nesta perspectiva, perpsassamos pelas tentativas processuais e não 
processuais, nacionais e internacionais de se reabrir as investigações do caso e, por fim, submeteremos 
o contexto fático-jurídico ao conceito de esquecimento, abordado no artigo tendo como base os 
estudos de Paul Ricoeur. Para isto, aplicamos a metodologia de estudo de caso e averiguamos o 
sistemático e multifacetado impedimento causado pelas mais diversas ferramentas democráticas 
ou não em posse do Estado, gerando o abuso de esquecimento.
 
Palavras-chaves: Direito; jurisprudência; história; Ditadura; esquecimento.

ABSTRACT

This summary is the product of an article and aimed to discuss historical and procedural issues of 
the Herzog Case, famous episode of torture and murder of the journalist Vladimir Herzog during 
the Civil-Military Dictatorship. In this perspective, we persist in the procedural and non-procedural, 
national and international attempts to reopen the investigations of the case and, finally, we will 
submit the phatic-legal context to the concept of forgetfulness, addressed in the article, based on 
Paul Ricoeur’s studies. For this, we apply the methodology of case study and we investigate the 
systematic and multifaceted impediment caused by the most diverse democratic tools or not in 
possession of the State, generating the abuse of forgetfulness.

Key-words: Right; jurisprudence; history; Dictatorship; forgetfulness.

INTRoDUÇÃo

A curta vida do jornalista Vladimir Herzog teve termo no dia 25 de outubro de 1975, em um dos 
porões do DOI-CODI e por meio de tortura patrocinada pelo Estado ditatorial brasileiro, entretanto 
a batalha pela justiça encabeçada mormente por sua família estende-se até os dias presentes, mais 
de quatro décadas após o episódio. Já estiveram ou ainda estão em litígio entre o Estado brasileiro 
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e seus herdeiros questões que vão desde a retificação da causa mortis certificada em documentos 
oficiais até o reconhecimento da culpa do Brasil e os consequentes danos morais.
O motivo maior do supracitado artigo é a mais recente sentença da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) que condenou o Estado brasileiro em ação relative a morte do jornalista Vladimir 
Herzog pela falta de investigação, o que se caracteriza como ponto de inflexão do panorama legal 
e processual desencorajador que havia antes.
Este imbróglio ganhará novos contornos e capítulos a partir deste fato novo. A sentença foi prolatada 
pela corte no dia 04 de julho de 2018, mais de 40 anos após o cruel assassinato do jornalista em 
questão, Vladmir Herzog foi torturado e morto pelo governo brasileiro e a motivação seria o exercício 
de sua liberdade de expressão em período de governo de exceção.
Vladmir Herzog é uma das mais famosas vítimas da opressão ocasionada por força da truculência 
do governo ditatorial que governou o Brasil, o poder deste ciclo despótico no Brasil se estendeu 
entre os anos de 1964 (com o golpe civil-militar) e 1985, quando a condução do poder executivo 
brasileiro voltou as mãos de representantes civis, porém os responsáveis pela morte do jornalista 
jamais foram penalmente responsabilizados. Gaspari (2004) relata as circunstâncias pouco críveis de 
seu suposto suicídio que são simbolizadas pela famosa foto que demonstra o jornalista supostamente 
morto em suicídio mas em posição de genoflexão:

Segundo a comunicação feita pelo comandante do DOI, a tira de pano era a “cinta do 
macacão que usava”. Os macacões do DOI não tinham cinto. Herzog teria se enforcado 
amarrando o nó na primeira barra da grade, a 1,63 m do piso, e ficara sem espaço para que 
seu corpo pendesse. Tinha os pés no chão e as pernas curvadas. Suicídios desse tipo são 
possíveis, porém raros. Na história da repressão política brasileira o mais remoto fora o do 
inconfidente Cláudio Manuel da Costa, em 1789. No porão, tornaram-se maioria. O último, 
em São Paulo, havia sido o de Piracaia, na mesma cela. Dos dezessete casos anteriores de 
suicídio por enforcamento, oito não tiveram vão livre. Em dois, os presos teriam morrido 
sentados. (Gaspari, Elio. 2004, p. 177-8).

Em virtude da outrora citada sentença da corte internacional, o Ministério Público Federal (MPF) 
manifestou-se no dia 30 de julho de 2018 anunciando a reabertura das investigações do caso, o que 
traz o debate novamente a tona:

Na tarde desta segunda-feira (30), procuradores da República, integrantes do Centro de 
Justiça e Direito Internacional (Cejil), Clarice e Ivo Herzog, realizaram uma coletiva na sede 
da TV Cultura, onde o jornalista foi diretor, para explicar o processo debatido na Corte 
e as tentativas jurídicas recorridas pela família por Justiça desde o crime. (Reis, Vivian. 
MPF reabre investigações do caso Vladimir Herzog após Brasil ser responsabilizado pela 
OEA.2018. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/07/30/mpf-
reabre-investigacoes-do-caso-vladimir-herzog-apos-brasil-ser-responsabilizado-pela-oea.
ghtml. Acesso em: setembro de 2018).

oBJETIVoS

Este texto teve como objetivo principal demonstrar os diversos entraves que o poder político brasileiro 
colocou às diversas tentativas de se percorrer o caminho do judiciário em busca da justiça no caso 
Vladimir Herzog, atrelando tais práticas com os usos e abusos da memória e do esquecimento com 
base na visão de Paul Ricoeur. Como objetivos secundários o artigo almejou, mesmo que de maneira 
sucinta, contar a história do já mencionado jornalista, perpassando pela demonstração do histórico 
processual (ou não processual) em âmbito nacional e internacional. 
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Com o fulcro de se demonstrar a primeira tentativa processual de se promover justiça no Caso 
Herzog, utilizamo-nos do livro de Clarice Herzog (1976) para abordar o primeiro processo ajuizado 
por sua família, para além deste munimo-nos de autos processuais da Justiça Federal de São Paulo 
(2009) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (2018). Em termos legais, debatemos também 
aspectos legais tais quais a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, além da Lei de 
Segurança Nacional de (1967) e a Lei da Anistia de 1979.
Em termos históricos nos utilizamos da autoridade doutrinária de Fico (2004), Dantas (2014), Godói 
(2009) Marconi (1980) e Markun (2005), em termos teóricos nos valemos das preciosas lições 
ministradas por Ricoeur (2012).

MÉToDoS

Para o desenvolvimento desta pesquisa nos valemos de um atento estudo de caso do chamado “Caso 
Herzog”, através de uma cuidadosa utilização de inquéritos, processos, sentenças e bibliografia 
pertinente à história que pretendíamos abordar, pudemos reconstituir não só o calvário de Herzog 
mas o embate de mais de quatro décadas pelo direito à sentenças justas nas cortes brasileiras e/ou 
internacionais,

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A Discussão proposta no artigo e que é exteriorizada também neste resumo expandido, perpassa 
por diversos campos do saber, tais quais o direito, os direitos humanos, a história, a memória e 
o esquecimento, levando em consideração que estes dois últimos no cunho fenomenológico das 
palavras. Neste diapasão, demonstramos não só a história pessoal de Vladimir Herzog mas também 
o endurecimento de um regime que se anunciou como o valhacouto da democracia ante uma suposta 
ameaça, mas que durou 21 anos, perseguindo, aterrorizando, torturando e assassinando diversos 
dos seus opositores.
Em face desta realidade, encontramos através da pesquisa realizada uma aparentemente intransponível 
barreira constituída por uma manipulação do esquecimento e sedimentada pelo artifício legal da 
lei da anistia, mas que aparentemente passa a ser esfacelada por força da decisão do Caso Herzog 
e outros VS. Brasil.
Ensinanos Marconi (1980) que a intimidação dos representantes da ditadura era constante realidade 
nas redações de jornais brasileiros:

Praticamente todos os dias, agentes da Polícia Federal levavam a todas as redações de 
todos os órgãos de comunicação do País pequenos pedaços de papel, nos primeiros tempos 
timbrados e assinados por alguma autoridade, contendo explicitamente os assuntos que 
não deveriam ser abordados ou divulgados por não interessarem aos desígnios dos donos 
do poder. O policial entregava a proibição à primeira pessoa que encontrasse na redação, 
fazendo-a assinar, num papel a parte, um recibo comprovando ter recebido a ordem. 
(MARCONI, 1980, p. 46)
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Esta era a realidade extra-oficial, pois não era uma política aberta do governo brasileiro de então:

Logo no início do AI-5 são utilizados termos como “autêntica ordem democrática”, 
“liberdade” e respeito à “dignidade da pessoa humana”, demonstrando a preocupação do 
governo em mascarar que se tratava de um regime autoritário, de instituir atos totalmente 
ditatoriais mantendo a aparência democrática (GODOY, 2009, p.48).

Geisel, por exemplo, demonstrava opinião que diverge dos relatos históricos, para o militar que 
governou o Brasil a liberdade política era a maior já vivenciada no nosso país:

Há muitos anos o Brasil não tem tanta liberdade política como tem hoje. Os jornais escrevem 
o que querem, os políticos dizem o que querem, fazem os discursos que bem entendem. 
Todo mundo é livre no Brasil.
Só não é livre aquele que quer perturbar a ordem. Este vai para a cadeia, para o processo. 
[...] A principal abertura que está faltando, e faltando muito, é a oposição abrir a janela e 
olhar para fora, olhar para o mundo, ver como o mundo vive, ver o que há de terrorismo, 
o que há de assassinatos, o que há de crimes, o que há de perturbações pelo mundo afora. 
(Geisel, Ernesto. Discursos, vol. 2: 1975, pp. 236-7)

Em frontal oposição ao relato supracitado e coadunando com o entendimento histórico amplamente 
majoritário, Dantas (2014) conta-nos o que ocorrera com membros do Partido Comunista Brasileiro 
entre 1974 e 1976:

Ante o aparente crescimento do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a constatação de 
que se trataria de uma ameaça ao governo do Presidente Geisel, as forças de segurança 
decidiram “neutralizar” o PCB. Nesse sentido, jornalistas da “Voz Operária” e membros 
do PCB passaram a ser sequestrados ou detidos, torturados e, inclusive, mortos por agentes 
estatais entre os anos de 1974 e 1976. (Dantas, Audalio. 2014, sp)

Herzog foi punido, torturado e morto pelo despótico poder militar brasileiro, mesmo sendo um 
membro do Partido Comunista Brasileiro mas não militante. Sua família teve o acesso a justiça 
limitado através de variados subterfúgios, o que incluiu uma gama de meios que resultavam na 
manipulação da verdade dos fatos. Em seu livro intitulado em português de “A memória, a história 
e o esquecimento”, Ricoeur (2012) explana sobre as manipulações possíveis da memória e adverte 
para a “possibilidade de manipulação da memória, principalmente por via ideológica” (p.455). 
Prossegue o francês em sua narrativa:

Porque os abusos da memória são, de saída, abusos do esquecimento? Nossa explicação, 
então, foi: Por causa da função mediadora da narrativa, os abusos de memória tornam-se 
abusos de esquecimento. De fato antes do abuso há o uso, a saber, o caráter inelutavelmente 
seletivo da narrativa. Assim como é impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar 
tudo. (...) A narrativa comporta necessariamente uma dimensão seletiva. (Ricoeur, Paul. 
2012, p.455)

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A curta e intensa trajetória de Vladimir Herzog tornou-se um símbolo da truculência do governo 
ditatorial brasileiro. Porém, para além da violência da perseguição, da tortura e do assassinato, 
devemos debater também a violência das barreiras do acesso à justiça e do esquecimento. O governo 
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brasileiro, por meio de quem lhe representou nos mais diversos períodos, fomentou um grande leque 
de violações aos direitos civis, politicos e humanos com o auxílio do poderoso maquinário estatal, 
gerando assim impunidade, injustiça e manipulações diversas da história oficial, da memória e do 
esquecimento. A sentença do CIDH possibilita à investigação dos fatos e a reparação, mesmo que 
dentro de uma realidade distante do que possamos chamar de justiça.
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RESUMo

O presente trabalho busca analisar a relevância das Clinicas Escola de Direitos Humanos enquanto 
alternativa prática para a formação jurídica. Para isso, aborda a sua conceituação bem como o método 
de funcionamento destas. Assim, o artigo em tela, desenvolve-se a partir do método indutivo, fazendo 
uso da metodologia de revisão bibliográfica, bem como consulta acerca das atividades desenvolvidas 
pelas clínicas de Direitos Humanos.
 
Palavras-chaves: Direitos humanos; Formação humanística; Direito.

ABSTRACT

The present work makes an analysis of the Clinics School of Human Rights as an alternative to 
legal training. To do this, approach your design as well as the method of operation of these. Thus, 
the article on screen is developed using the inductive method, making use of the methodology of 
bibliographic revision, as well as the consultation on the activities organized by children of Human 
Rights.

Key-words: Human Rights; Humanistic formation; Law.

INTRoDUÇÃo

As clínicas de Direitos humanos, (CDHS), surgem nos Estados Unidos da América a partir do Clinical 
Program e do Públic Interest Moviment na América Latina, dando ênfase para o ensino humanizado. A 
metodologia clínica, opera assim, por meio do protagonismo discente, já que o aprendizado é baseado 
na experiência, trabalhando a prática jurídica por meio de litigância estratégica, assessoria às camadas 
populares, os ditos vulneráveis, em casos de desrespeito aos Direitos Humanos, desenvolvimento de 
pareceres, dentre outras atividades que envolvam a prática social, ou seja, uma formação jurídica que 
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transcenda a lógica kelsiana e se preocupe com os impactos sociais. De tal modo, as CDHs operam 
tanto com técnicas jurídicas quanto com táticas de outras áreas do conhecimento e buscam unir 
ensino, pesquisa e extensão universitária.
O método clínico de ensino jurídico tem se disseminado ao longo dos tempos e já tem sido consolidado 
nos mais variados países, inclusive no Brasil, onde as CDHs já foram implantadas na Universidade 
Federal de Minas Gerais- UFMG, Universidade de São Paulo- USP, Universidade federal do Pará- 
UUFP, Universidade Federal do Paraná-UFPR, dentre outras. Assim, faz-se importante uma análise 
acerca da sua relevância na formação dos juristas.

oBJETIVoS

O presente trabalho pretende abordar o método de funcionamento das Clínicas escolas de Direitos 
Humanos, com o objetivo de analisar a sua relevância enquanto meio de formação jurídica humanizada.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Conforme aborda Witker, uma das grandes vantagens da Clínica escola é que a partir de tal 
metodologia o discente passa a ter compreensão e a gerir os processos multidimensionais da 
atividade profissional, “recebendo uma formação coerente com seu ambiente e prestando um serviço 
à comunidade, fortalecendo a sua responsabilidade e compromisso social.” (2007, p.192), nessa 
mesma perspectiva, dispõe Wilson que nas clínicas os discentes:““[...] aprendem a confirmar em suas 
próprias experiências e julgamentos e a obter auto-suficiência, em vez de depender do professor como 
uma fonte ‘especializada’ de todas as respostas para todas as questões” (WILSON. In: CLAUDE; 
ANDREOPOULOS,2007, p. 393). Ademais, segundo Menon Bloch (BLOCH; MENON, 2011, p. 272) 
“A educação jurídica clínica é caracterizada como “educação para a justiça” ou “educação jurídica 
socialmente relevante” porque seu principal objetivo é educar os futuros advogados para o benefício 
tanto da profissão quanto da sociedade.” De forma tal que  “[...]Procura treinar os advogados não 
somente para servir a sociedade, mas também para auxiliar a melhorar a sociedade para todos.”  
(apud Thalyta dos Santos, 2016, p.209).

MÉToDoS

 O presente trabalho faz uso do método indutivo e desenvolve-se por meio de revisão de literatura 
bem como consulta acerca das atividades desenvolvidas pelas clínicas de Direitos Humanos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Os resultados da presente pesquisa ressaltam o mérito das Clinicas Escolas enquanto difusoras do 
conhecimento atrelado a prática humanística; considerando então que uma formação técnica jurídica 
atrelada a prática clínica metodológica em muito colabora para a formação de juristas críticos e 
voltados para as causas sociais.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

As Clinicas Escolas, com atuação voltada para o contexto dos Direitos Humanos, se mostram 
eficazes enquanto meio para formação jurídica crítica e humanizada.
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RESUMo

12 de fevereiro, Dia Internacional Contra o Uso de Crianças Soldado. Pesquisa realizada com o 
intuito de evidenciar a realidade vivida por crianças que figuram como soldados nas infantarias de 
Países que se encontram em Conflito Armamentista. Visa demonstrar, portanto, a forma com que as 
crianças são inseridas neste contexto, bem como nas causas para a sua inserção e nas consequências 
do recrutamento. Está analise circunda o silêncio estatal no que diz respeito à garantia dos Direitos 
Humanos conferidos às crianças através de Declarações Universais.

INTRoDUÇÃo

Guerra, confronto armado em uma disputa de interesses onde prevalece a destruição e a 
desumanização. Uma breve consulta a um dicionário define a Guerra como combate, luta, briga ou 
confronto entre grupos de indivíduos organizados fazendo uso de armamento para derrotar aquele 
com quem se combate. 
A guerra pode ter como finalidade ideologias políticas, econômicas, religiosas ou étnicas. Conquanto 
a guerra transpassa o ideal de catástrofe e morte, o primeiro pensamento relacionado à criança diz 
respeito a sua fragilidade e inocência. 
Nessa perspectiva, nota-se que uma relação guerra-criança possui caráter profundamente funesto. 
Possuindo em seu âmago a pureza, uma criança deve encontrar-se num patamar de proteção e 
cuidado, não devendo figurar papel de combatente frente à guerra, produtora de desprezo às leis, 
aos direitos e à vida.
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A Declaração Universal dos Direitos das Crianças emitida pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1959, determina que 
todas as crianças serão igualmente tratadas, podendo estas desfrutar de todos os direitos (inerentes 
à própria criança) constantes na Declaração.
 Esta, em seu segundo princípio, dispõe que toda criança possui Direito à Especial Proteção do seu 
Desenvolvimento Físico, Mental e Social. Determina ainda, que em casos de catástrofes, as crianças 
devem ser as primeiras a receber auxilio e proteção. 
Ao inserir uma criança num contexto de guerra, retirando-lhes direitos inerentes à sua própria 
existência, a criança é obrigada a figurar um papel que não condiz com a sua realidade, sendo 
afastada da sua humanidade.
Partimos do pressuposto de que a realidade observada no âmbito internacional se encontra 
impregnada por guerras e conflitos armados. Estes conflitos de interesses são, como demonstra a 
história mundial, ganhos por grupos com melhores estratégias, melhor armamento e maior fundo 
monetário. 
De acordo do o colunista Luiz Ruffato (2017), da revista EL PAÍS, “a indústria armamentista 
disponibilizava o material bélico e os países em litígio ofereciam o campo de batalha e os soldados”. 
A guerra, tratada como “mal necessário” movimenta a economia em seu setor armamentista, sendo 
necessário o corte de gastos desnecessários para que a mesma seja mantida. Em países relacionados 
à conflitos armados a população vive amedrontada e muitas vezes sendo submetidas à ausência de 
condições para provir as necessidades básicas de suas próprias famílias. 
Hora por desejo de solucionar os conflitos, hora por necessidade das famílias, crianças são, muitas 
vezes alistadas ou recrutadas para integrar ao corpo de soldados que defendam seu grupo. De 
soldados armados à cozinheiros, passando por mensageiros e espiões, as crianças-soldados são 
retiradas de suas famílias e passam a integrar milícias, perdendo dessa forma sua própria essência 
de infância e abandonando direitos personalíssimos.
A autobiografia de Ishmael Bahm relata detalhes sob a realidade de uma criança-soldado que teve 
a sua inocência corrompida ao ser envolvida em guerras “ a guerra tinha destruído a alegria da 
experiência de conhecer gente. Não se podia mais confiar nem mesmo em um menino de doze anos. 
” (Muito Longe de Casa: Memórias de um Menino Soldado, fl 07). 
De acordo com a UNICEF, o conceito de criança-soldado circunda a situação de um menos de 18 
anos que atue direta ou indiretamente num conflito armado, exercendo qualquer função relacionada 
ao conflito, não apenas como frente armada.

oBJETIVoS

Está pesquisa foi realizada tendo um objetivo geral e três objetivos específicos. Seu objetivo geral 
foi analisar a inexistência de Direitos às crianças-soldados inseridas nos Conflitos Armados. 
No que diz respeito aos objetivos específicos foi realizado um comparativo entre a realidade das 
crianças brasileiras envolvidas no Tráfico de Drogas com as crianças-soldados, sendo possível 
também elucidar os principais motivos relacionados ao recrutamento ou alistamento das crianças-
soldados; ademais, a pesquisa mostrou-se perspicaz ao ponderar acerca da inobservância dos Direitos 
Humanos conferidos às crianças envolvidas em conflitos armados;
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MÉToDoS

Buscando analisar o tema sob apreço, está pesquisa seguiu um viés analítico, a fim de apresentar os 
resultados através de uma análise detalhada. Desse modo, buscou-se interpretar o comportamento, 
motivações e as negligências relacionadas às crianças envolvidas nos Conflitos Armados numa 
perspectiva Mundial.
Esse estudo cingiu na inobservância relacionada aos Direitos Humanos inerentes à criança num 
ambiente de guerra. A primeira fase disse respeito a uma pesquisa exploratória, afim de adquirir 
maior familiaridade com o tema e ter a possibilidade, desse modo, de compreender adequadamente 
a posição que as crianças figuram num Conflito Armado, bem como à uma análise documental. 
A segunda fase buscou diferenciar as crianças-soldados num âmbito internacional das crianças 
envolvidas com o Tráfico de Drogas no cenário Brasileiro. A terceira fase, tornou-se responsável por 
ponderar acerca da negligência existente com relação aos Direitos Humanos de crianças-soldados.
Este trabalho visou atuar utilizando o método qualitativo, de forma a entender o que perpassa à 
realidade vivida pelas crianças que atual de forma direita nos Conflitos Armados.

RESULTADoS/DISCUSSÕES

A pesquisa em andamento apontou que quando nos dispomos a realizar um comparativo entre 
as crianças-soldados no cenário dos Conflitos Armados internacionais e as crianças brasileiras 
envolvidas no Tráfico de Drogas, é inevitável relacionar uma com a outra no que tange a inobservância 
da garantia dos seus direitos. Contudo, ao realizar este comparativo, faz-se necessário perceber que 
apesar de possuírem pontos em comum, as crianças-soldados e as crianças no narcotráfico possuem 
realidades e características pessoais muito distintas. 
Estudos realizados pelo Ministério do Trabalho aliado à Organização Internacional do Trabalho, 
no ano de 2002, deram origem à uma pesquisa direcionada a demonstrar a inserção das crianças 
no Tráfico de Drogas no Brasil. Esta, mostrou-se capaz de elucidar as motivações e os fatores 
responsáveis pela inclusão de crianças numa realidade nefasta. 
Desse modo, a análise foi factual ao demonstrar que as crianças envolvidas no narcotráfico apontam 
a “identidade com o grupo” e a “adrenalina” como motivos plausíveis para o envolvimento, seguidos 
pelo “desejo de ganhar dinheiro” e o “prestígio e poder”. Percebe-se ainda, que o fator determinante 
para o envolvimento dos mesmos está na sua posição como menor de 18 (dezoito) anos, inimputável 
para a legislação pátria. 
A Legislação Brasileira, em seu Código Penal Brasileiro de 1940, dispõe, em seu artigo 27 que “Os 
menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas 
na legislação especial”. Entende-se então, que como inimputáveis, as crianças não são atingidas pelas 
sanções punitivas do Estado, sendo, para o narcotráfico, peças úteis no que confere à mão-de-obra.
Quando tratamos das crianças-soldados, a realidade demonstra-se tanto quanto diferenciada. 
O Conselho Português de Refugiados (CPR) constituída em 1991, é uma Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) que preconiza a tolerância e o respeito pela 
dignidade dos povos. 
Este, legisla acerca dos conflitos armados, no que tange o Asilo e Acolhimento de Refugiados em 
Portugal, em especial, crianças. Graça Machel, moçambicana, foi a responsável por criar em 1996 o 
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Relatório Graça Machel, da ONU, utilizado pelo Conselho Português de Refugiados, que dispunha 
acerca das crianças vítimas nos conflitos armado.
Graça Machel, em seu relatório, define que uma das tendências mais alarmantes num cenário de 
Conflito Armado é a participação de crianças como soldados, servindo aos exércitos como militares, 
devido a facilidade apresentada em manipular uma criança a obedecer e não questionar, quando 
faz-se um comparativo com os soldados adultos.
De acordo com o Relatório, após o recrutamento, as crianças passam a receber o tratamento conferido 
à adultos, passando por situações de risco ou alta dificuldade, sendo submetidos até mesmo a brutais 
cerimônias de iniciação. Demonstrações de fraqueza recebem punições dolorosas podendo ser 
abatidas, de acordo com a situação. 
A maior parte das crianças-soldados é composta por meninos, contudo, meninas também possuem 
funções não menos dolorosas e vexatórias, quando compõe o cenário de guerra. O enunciado de 
número 45 do Relatório de Graça Machel (1996) explicita a forma com que as meninas são utilizadas 
para a satisfação sexual:

[...] As raparigas podem também ser obrigadas a préstimos sexuais. No Uganda, as raparigas 
raptadas pelo Chefes da Resistência Armada são “dadas em casamento” aos líderes rebeldes. 
Se o marido morrer, a rapariga é afastada para um ritual de purificação e, depois, é dada 
em casamento a um outro elemento rebelde. (Relatório Graça Machel, Assembleia Geral 
das Nações Unidas, 26 de Agosto de 1996)

No que diz respeito ao recrutamento ou ao alistamento das crianças, é posto que “As crianças mais 
susceptíveis de se tornarem soldados são as dos meios mais pobres e marginalizados e as que se 
encontram separadas das suas famílias. ” (Relatório Graça Machel, Assembleia Geral das Nações 
Unidas, 26 de Agosto de 1996)
Em muitos Países, o registro inadequado ou inexistente acerca do nascimento, traz a possibilidade 
de que, através na análise dos atributos corporais presuma-se a idade média de uma criança. Desse 
modo, o recrutamento muitas vezes é realizado com crianças que ainda não atingiram os seus 18 
(dezoito) anos de idade. Essa lacuna acerca do Registro de Nascimento acaba por permitir que 
crianças sejam expostas ao cenário dos Conflitos Armados.
Para além da possibilidade de recrutar crianças de forma compulsória, as crianças podem vir a 
tornar-se soldados através do alistamento voluntário. Contudo, o alistamento voluntário possui 
como causa, na grande maioria das vezes, a necessidade de auxiliar na manutenção familiar nos 
casos de extrema pobreza ou por não possuir uma base familiar, fundamental para a preservação 
dos direitos inerentes à criança.
No que diz respeito ao recrutamento ou o alistamento causado pelas situações de extrema pobreza, é 
apresentada a realidade onde famílias necessitadas apresentam suas crianças para o serviço militar; 
nestes casos, a família da criança recebe monetariamente pelo recrutamento. Há ainda a possibilidade 
de a criança alistar-se como forma de garantir auxilio, moradia e alimento para sua subsistência. 
Com a permanência do estado de conflito, as condições sociais tentem a serem reduzidas, causando a 
sensação de obrigatoriedade do recrutamento como meio de preservar sua própria vida. Muitas vezes, 
encorajadas pelas próprias famílias, as meninas tendem a alistar-se como meio de sobrevivência, 
quando as perspectivas de contrair um casamento são baixas.
O Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das Crianças, relativo ao seu envolvimento em 
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conflitos armados adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2000, dispõe de alguns 
requisitos para que possa ocorrer o recrutamento voluntário de menores de 18 (dezoito) anos. Desse 
modo, em seu artigo 3º determina que:

Artigo 3º: Os Estados Parte que permitirem o recrutamento voluntário de menores de 
18 anos em suas forças armadas nacionais manterão salvaguardadas para assegurar, no 
mínimo que:
a) O referido recrutamento seja genuinamente voluntário;
b) O referido recrutamento seja feito com o consentimento informado dos pais do menor 

ou de seus tutores legais;
c) Os menores em questão sejam devidamente informados das responsabilidades envolvidas 

no referido serviço militar;
d) Os menores em questão forneçam comprovação fiável de sua idade antes de serem 

aceitos no serviço militar nacional. (Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos 
das Crianças, 2000)

Ainda neste sentido, o artigo 4º, inciso II desde mesmo protocolo define que “Os Estados Partes 
deverão adotar todas as medidas possíveis para evitar esse recrutamento e essa utilização, inclusive 
a adoção de medidas legais necessárias para proibir e criminalizar tais práticas.”.
Somos capazes de perceber, então, que partindo da utilização efetiva de crianças como soldados em 
Conflitos Armados, seus Direitos Humanos, inerentes à sua existência não são efetivados. A garantia 
de proteção e cuidado conferida às crianças não possui observância nos países que deflagram um 
cenário de guerra.
O primeiro princípio a ser seguido na Declaração Universal dos Direitos das Crianças emitida pela 
UNICEF determina que toda criança possui direito a desfrutar daquilo que se encontra disposto 
na Declaração, independentemente de cor, raça, religião ou qualquer outra característica capaz de 
provocar uma diferenciação entre as mesmas. 
Partindo deste ponto, a Declaração dispõe que as crianças, desse modo, possuem direito a um 
desenvolvimento saudável de sua mente e corpo, bem como direito à moradia, assistência médica 
e alimentação adequada. Ademais, a Declaração determina que a criança tem direito à educação e 
a ser socorrido em primeiro plano em uma situação de catástrofe. 
Tendo em mente os princípios em que se baseia a declaração, percebe-se facilmente que a criança 
não deve figurar um papel de extremas responsabilidades devido a situação de desenvolvimento 
ainda em constituição. Percebe-se então, que as crianças-soldados não tem os seus direitos básicos 
garantidos, recebendo o tratamento conferido a adultos e sendo forçados a agir de forma incompatível 
com a sua idade. 
A necessidade de subsistência, de assistência, alimentação e moradia obrigam as crianças a alistar-se 
às milícias, pois figurando o papel de uma criança normal, em um cenário de Conflito Armado, os 
seus direitos são silenciados e esquecidos. As crianças são, por ineficiência dos Países, compelidas 
a participar de infantarias para que desse modo recebam do serviço militar o que deveria lhe ser 
conferido por direito.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças-soldados, vítimas de um cenário de guerra, obrigadas, mesmo que numa vertente 
voluntária de alistamento, à tornarem-se guerrilheiros em frentes armadas, hora pelo ímpeto de 
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auxiliar o grupo social a qual pertencem, hora por necessidade extrema da família, são os seres 
sociais que representam com maior clareza o desprezo aos direitos humanos relativos à infância. 
Os entes estatais, responsáveis por promover a observância dos direitos e garantias individuas das 
crianças, acabam, por omissão ou negligência, compactuando com a perpetuação da inserção de 
crianças em meios de hostilidade e guerra, meios onde a o direito à Vida e à Dignidade Humana 
são considerados obsoletos. Os interesses coletivos religiosos, políticos, territoriais, ou econômicos, 
são sobrepostos à importância da vida de uma criança.
Transformados em adultos, crianças perdem direitos inerentes a sua existência, perdem a inocência, 
seguram em armas, esposam chefes de milícias e perdem suas vidas em prol de Conflitos 
Armamentistas. As crianças, indivíduos que, declaradamente, são, ou deveriam ser, o foco da 
principal atenção social e estatal, em âmbito mundial, figuram, num panorama de hostilidade os 
causadores ou apoiadores de maiores níveis de devastação e morte.   
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RESUMo

A administração pública é envolta em princípios que devem ser pauta tanto dos seus agentes 
quanto dos atos por eles praticados. Ocorre que a prática de algum ato administrativo sempre 
estará susceptível a alguma consequência, e mesmo em se tratando do Estado (na pessoa dos 
seus representantes) nada impede que seja ele também responsabilizado. A Lei de Improbidade 
Administrativa foi criada com o intuito de regular determinadas ações realizadas por agentes, que se 
valem da sua posição para a prática de condutas ilícitas. E na tentativa de conter essa contaminação, 
tem sido cada vez mais presente o uso da Colaboração Premiada, instituto de natureza penal, que 
embora tenha sido vedada pela Lei de Improbidade Administrativa, em dispositivo especifico da 
Lei que versa sobre a Colaboração Premiada, torna admissível a sua utilização ora vedada. Ocorre 
que tal modalidade não é uma garantia de extinção das práticas previstas no caput da referida 
lei, mas sim para os sujeitos que figuram no polo ativo, trata-se de um letreiro luminoso que os 
estimula a materializar um ato, pois na pior das hipóteses teriam ainda a possibilidade de receber 
uma bonificação por uma troca de informações.
 
Palavras-chaves: colaboração premiada; improbidade administrativa; Constituição; Corrupção.
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ABSTRACT

Public administration is shrouded in principles that should be the subject of both its agents and the 
acts they practice. It happens that the practice of some administrative act will always be susceptible 
to some consequence, and even in the case of the State (in the person of its representatives) there 
is nothing to prevent it from being held accountable. The Administrative Improbability Law was 
created with the purpose of regulating certain actions carried out by agents, who use their position 
to practice illicit conduct. And in an attempt to contain this contamination, the use of the Prize 
Collaboration, an institute of a criminal nature, has been increasingly present, although it has been 
prohibited by the Administrative Improbity Law, in a specific provision of the Law that deals with 
the Awarded Collaboration, makes it admissible its use is now closed. It happens that this modality 
is not a guarantee of extinction of the practices foreseen in the caput of the mentioned law, but for 
the subjects that appear in the active pole, it is a luminous sign that stimulates them to materialize 
an act, because at worst would still be able to receive a bonus for an exchange of information.

Key-words: Admissible; principles; law.

INTRoDUÇÃo

Os agentes públicos, em suas atribuições, deverão fazer uso dos princípios da indisponibilidade 
do interesse público, moralidade e probidade, dentre outros.   “A sua conduta deve refletir sempre 
um procedimento honesto, leal, ético, que represente o bom trato com os bens, valores ou coisa 
pública, e buscando sempre a consecução do interesse coletivo e do bem comum, nunca voltada 
para a satisfação de interesses pessoais.”1

Entretanto, o que se tem observado, é o proveito desleal desses agentes em face da administração 
pública e do bem comum. Assim, o Ministério Público ou a pessoa jurídica afetada pelo ato do 
agente, possuem legitimidade para mover a ação de improbidade administrativa. 
 A Lei de Improbidade Administrativa - Lei 8.429/92, no seu art. 17 §1º veda a realização de 
transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Entretanto, a edição 
da Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção (Lei que se destina a regulamentar a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos lesivos à Administração Pública, trousse novas 
possibilidades, que se destina a regulamentar a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas por atos lesivos à Administração Pública. 
Não obstante aos dispositivos acima expostos a Lei 12.850/2013, que regulamenta a colaboração 
premiada versa sobre a possibilidade de, uma vez celebrado o acordo no campo penal, preenchidos os 
requisitos e alcançados os resultados, projetar-se as benesses estatais à esfera cível-administrativa, 
ainda que sem a formalização de acordo específico no campo da improbidade.

1 PEIXOTO NETO, Adwaldo Lins; FIGUEIRA, Luciana de Oliveira. Aspectos controvertidos acerca da admissibilidade de meios 
alternativos de solução de conflitos no âmbito da ação de improbidade administrativa. In: MATOS, Taysa; GOSTINSKI, Aline. 
(Org.). Meios adequados de resolução de conflitos, cidade: Florianópolis, Empório, 2017, v. 1, p. 125-140.
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oBJETIVoS

Analisar a utilização do instituto da Colaboração Premiada na aplicação das penas no âmbito das 
ações de improbidade administrativa, demonstrando as controvérsias e discursões trazidas pela 
própria natureza do instituto e o atual senário brasileiro. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

No cenário atual, tem sido cada vez mais constante a prática de condutas delituosas no âmbito da 
Administração Pública. A situação no país é crítica e marcada por intensas operações investigativas, 
o que infelizmente não significa mudança e/ou melhora do cenário. A corrupção está impregnada 
na esfera Administrativa, violando os princípios administrativos designados pela Constituição em 
seu Artigo 37, dando margem à prática de atos de improbidade administrativa.
A Lei de Improbidade Administrativa (LIA), Lei nº 8.429/92, determina as modalidades dos atos de 
improbidade. Tratam-se de ações ou omissões que geram enriquecimento ilícito, em detrimento da 
função pública; que atentem contra os princípios da Administração, ou que gerem danos ao erário, 
esses últimos, apenas em sua modalidade dolosa.
Tem-se a ação ou omissão como conduta, a pessoa age ou deixa de agir estando coberto de dolo - na 
maioria dos casos - seja este direto ou eventual. Significa dizer que o agente público, servidor ou 
não que fere aquilo que foi imposto pela legislação e pratica a corrupção neste meio, o faz porque 
quer, ou simplesmente assume o risco do resultado que aquilo pode gerar. 
Na tentativa de solucionar as intempéries que ocorriam no Brasil algumas medidas foram tomadas. 
Como por exemplo a Lei 12.850/2013, que versa sobre a regulamentação e a admissibilidade da 
colaboração premiada na esfera administrativa. Apesar da inegável contribuição do instituto, os 
questionamentos sobre sua natureza e validade só aumentaram. 
 Ora, se este indivíduo possui a intenção, por quê premiá-lo pela sua participação efetiva no processo? 
O instituto da colaboração premiada possui natureza penal. Renato Brasileiro de Lima aduz:

“Colaboração premiada é uma técnica especial de investigação por meio da qual o coautor 
e/ou partícipe da infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, 
fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal informações objetivamente eficazes 
para a consecução de um dos objetivos previstos em lei, recebendo, em contrapartida, 
determinado prêmio legal”.2

Tal regulamento foi previsto pela Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90) em seu Artigo 8º, 
parágrafo único, Lei da Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13), Lei de Proteção às Testemunhas 
(Lei nº 9.807/99), Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, Lei de Drogas (Lei 
nº 11.343/06), entre outras. Ambas proporcionam ao indiciado/imputado o benefício em troca da 
cooperação.
O Artigo 4º da LOC informa:

“Art. 4.
o 
O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 

até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos 
daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo 
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados (...)”.3

2 LIMA, R. B. de. Manual de processo penal. 2. ed. Salvador: JusPodivm. 2014.
3 BRASIL. Lei nº 12850, de 12 de agosto de 2013. Dispõe sobre a Lei de Organização Criminosa. Disponível em http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm, Acesso em: 30 de setembro de 2018.
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Falar na voluntariedade como mecanismo dessa colaboração é algo subjetivo, uma vez que tal 
comportamento na verdade está condicionada a uma espécie de negócio jurídico (acordo), firmado 
entre as partes. Trata-se de uma troca, têm-se um ato motivado, e não pura e simplesmente livre.
A própria Lei 8.429/92 traz uma vedação em relação a acordos:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público 
ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. (Grifo nosso)

Contudo, tal artigo foi revogado pela Medida Provisória 703/2015, responsável por incluir a celebração 
de acordo de leniência e colaboração premiada para aqueles que efetivamente colaborem com as 
investigações e com o processo administrativo. Tal medida, no entanto sofreu a perda da eficácia, 
sendo restabelecida a proibição anterior. 
Outro importante fator está presente no parágrafo 6º da mesma norma:

“A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes 
da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade 
de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as 
disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.”

Ou seja, para o curso da referida ação é necessário que já se tenham dados convenientes que 
comprovem a presença do ato de improbidade. Então como usar a colaboração neste caso, tendo 
em vista que ela não seria uma prova, mas sim o “ponto de partida” para a investigação em relação 
a possíveis e novos coautores. 
Apesar da perda de eficácia acima mencionada, as modalidades continuam sendo praticadas em razão 
da analogia. Há quem diga que se trata de um mecanismo de combate à corrupção, mas o que parece 
ser de difícil compreensão é que em virtude desta ser uma era conturbada, o corrompimento está tão 
impregnado no ser humano que, para “x” acordos firmados, surgem novos crimes de improbidade.
Tornou-se um círculo vicioso que para ser rompido faz-se mister pensar em uma forma de amenizar 
tal situação, prevendo novas formas de punição ao invés de informar àquele que ainda não infringiu 
a lei que ele “pode” assim fazê-la, uma vez que existe, desde logo, um benefício.

MÉToDoS

O presente trabalho faz uso do método dialético, pois visa expor uma situação fatídica ocorrida 
dentro de um determinado contexto social, abordando a sua causa, contradições e possíveis soluções. 
Ademais, é classificada também como uma pesquisa de natureza qualitativa e aplicada, uma vez 
que tendo como fundamentação materiais de cunho doutrinário, jurisprudencial e legal, objetiva 
chegar a uma possível aplicação prática dirigido à solução de um problema específico.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Em razão da margem de resolução de casos devido à premiação, esse preceito acabou sendo 
subsidiariamente utilizado em outros ramos do direito, como por exemplo, no Direito Tributário 
e Administrativo. Mas, voltando ao questionamento anterior, é adequado relembrar uma situação 
recente vivida pelo país, para que se chegue ao posicionamento aqui pretendido.
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A Operação Lava-Jato foi uma investigação iniciada pela Polícia Federal ainda em 2014, tendo como 
alvo um esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo políticos, grandes empreiteiras e a 
Petrobrás. Conforme a apuração avançava, descobria-se cada vez mais nomes de partícipes, não 
logrando êxito os condutores da operação em chegar à base da organização. Desta feita, visando 
alcançar o cerne do esquema criminoso, após algumas fases deu-se início a utilização do instituto 
acima mencionado.
É preciso reconhecer que a colaboração premiada teve os seus aspectos positivos. Conforme os 
acordos eram firmados novos nomes iam surgindo, proporcionando um combate significativo 
contribuindo para um mapa mais claro de toda a estrutura criminosa. 
No entanto, a delação não foi e não é suficiente para combater os atos de improbidade. Fornecer 
esse prêmio significa dizer ao agente que ele poderá, por exemplo: “permitir, facilitar ou concorrer 
para que terceiro se enriqueça ilicitamente” (Art. 10, XII, LIA) e, na pior das hipóteses, caso seja 
enquadrado, ao contribuir com o que sabe, poderá ter o perdão judicial, a sua pena reduzida, ou a 
substituição de uma pena privativa por uma pena restritiva de direitos.
O que se pretende é bonificar aquele que, mediante má-fé praticou uma conduta que inicialmente 
não deveria ter sido realizada em razão da sua cooperação para uma possível reparação do prejuízo 
causado, e tudo isso porque ele foi descoberto, e não por uma “crise de consciência” gerada pelo 
arrependimento.
Nas palavras de Eugênio Raúl Zaffaroni: “O Estado está se valendo da cooperação de um 
delinquente, comprado ao preço da sua impunidade para “fazer justiça”, o que o Direito Penal 
liberal repugna desde os tempos de Beccaria.”
O Estado que deveria zelar pela ordem, e punir as condutas previstas, aquele mesmo Estado que 
almeja uma igualdade acaba direcionando um tratamento distinto a duas pessoas que cometeram 
um mesmo crime, com a mesma intenção e divisão de tarefas em razão de um estímulo praticado 
pelo mesmo.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente buscou-se fazer um breve apanhado acerca das condutas praticadas no meio social. 
Foi possível observar que o Estado responsável por fiscalizar, também estaria suscetível a riscos e 
suas consequências.
Criada como um mecanismo de defesa e proteção, a Lei de Improbidade Administrativa tem como 
principal objetivo limitar os poderes possuídos pelos os agentes públicos devido as suas posições.
Infelizmente, sabe-se que a corrupção se faz presente desde os primórdios, e por mais que legislações 
sejam criadas no intuito de evitar certas condutas, o homem sempre encontra um meio para operar. 
Em razão disso, buscou-se na esfera penal uma possível solução numa tentativa de conter condutas 
criminosas.
Ocorre que, tal saída apesar de gerar resultados positivos, não é significante, tendo em vista 
que diariamente novos atos de improbidade são praticados. Bonificar uma pessoa envolvida em 
determinado ato, seria mesmo a melhor solução?
É preciso levar em conta que tal benefício não serve de coação, mas sim de uma garantia, ao informar 
claramente ao indivíduo que a prática de determinado comportamento tem sim uma punição, porém, 
ele poderá se livrar da mesma, ou reduzi-la ao acordar com o órgão investigativo/acusador.
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Não se deve tentar resolver questões ilícitas com atitudes um tanto duvidosas, pois “comprar a 
verdade” dessas pessoas é se colocar em um mesmo patamar. O Estado deve garantir direitos e 
deveres, e apesar da instabilidade vivida pela nação, compactuar com o erro não será a melhor 
solução.
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RESUMo

O presente trabalho tem como intuito retratar a necessária evolução normativa da proteção aos 
povos indígenas na esfera global, latino-americana, em especial no Brasil. Além disto, demonstra 
que tal evolução perpassa o reconhecimento de que a proteção indígena e o espaço para o diálogo 
entre o Estado, a sociedade e os povos autóctones são veículos para a proteção ambiental, sendo a 
Justiça Restaurativa um meio para se proporcionar isto.
 
Palavras-chaves: Povos Indígenas; Diálogo; Proteção ambiental; Justiça Restaurativa.

ABSTRACT

The present work aims to portray the necessary normative evolution of the protection of indigenous 
peoples in the global and Latin American sphere, especially in Brazil. In addition, it demonstrates 
that such evolution goes through the recognition that indigenous protection and the space for dialogue 
between the State, society and indigenous peoples are vehicles for environmental protection, and 
restorative justice is a mean to provide it.

Key-words: Indigenous Peoples; Dialogue; Environmental protection; Restorative Justice;

INTRoDUÇÃo

Os povos originários trazem consigo preceitos culturais e modos de interação com o meio ambiente 
peculiares aos territórios em que historicamente ocupam. Do ciclo pluvial aos fins medicinais das 
plantas, são os povos nativos os maiores conhecedores das terras que hoje denominamos Nações. 
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Nesse sentido, nada mais lógico seria do que o envolvimento dos povos indígenas no processo 
de formação dos instrumentos legais que promovem a proteção ambiental, e, mais ainda, na lida 
com a ocorrência de crimes ambientais, sendo parte na resolução de conflitos, uma vez que estes 
são cometidos motivados pela falta de consciência ambiental e pela visão da natureza como meio 
de obtenção de riquezas. Deste modo, por meio de práticas restaurativas, os indígenas atuariam 
fomentando não só o uso sustentável dos recursos naturais, mas também o “fazer as pazes” entre 
sociedade e meio ambiente.

oBJETIVoS

Este resumo tem como intuito traçar um breve quadro evolutivo da figura do índio no plano 
internacional, tangenciando o plano latino-americano e, desembocando, no tratamento dado ao 
índio no cenário brasileiro no que tange seu perfil histórico e a potencialidade da aplicação dos 
seus conhecimentos e vivências no desenvolvimento de medidas que, à luz da Justiça Restaurativa, 
melhor salvaguardem o meio ambiente no plano legislativo e no plano jurídico, após a prática de 
crimes ambientais.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A construção teórica da pesquisa se valerá da análise do tratamento dado aos povos indígenas em 
sede de convenções e declarações internacionais tais como: a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948); a Convenção nº 107 da OIT (1957); a Declaração Americana sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas (2016), entre outros documentos. Bem como, se valerá de dispositivos do Código 
Civil brasileiro de 1916; do Estatuto do Índio de 1973; da Carta Constitucional de 1988; e da Lei de 
Crimes Ambientais (1998). Além da análise das práticas restaurativas aplicadas ao âmbito ambiental.

MÉToDoS

A metodologia de pesquisa aplicada será a documental e bibliográfica, por meio da análise histórica 
de instrumentos legislativos aplicados ao ordenamento jurídico pátrio, bem como pelo levantamento 
de informações teóricas acerca da aplicação de práticas da Justiça Restaurativa no Sistema jurídco-
penal brasileiro. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Em meados do século XX pairava no plano internacional a concepção de que os povos indígenas 
se encontravam em estágio civilizatório inferior aos demais membros das demais comunidades do 
globo terrestre. Essa concepção, consubstanciada na Convenção nº 107 da OIT de 1957, a primeira 
a tratar sobre a temática indígena no plano internacional, não previa o respeito e manutenção das 
práticas culturais dos povos nativos das nações, desconsiderando os elementos que lhe corroboravam 
a Identidade.

Nessa esteira, a Convenção nº107 da OIT assegurava a proteção dos grupos aborígenes até o 
momento em que estes estivessem plenamente integrados à comunidade nacional, negando-
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lhes suas manifestações culturais e, portanto, sua própria identidade, na medida em que os 
tomava como meios para um determinado fim (que seria a comunidade nacional homogênea, 
da qual destoam) e não como fim em si mesmos). (MAZZUOLI, 2017. P. 317-318).

Com o passar dos anos a temática indígena passou a ser debatida com maior recorrência nos fóruns 
globais em instrumentos como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas 
de Descriminação Racial (1965); a Convenção nº169 da OIT (1989;) e a Convenção sobre a Proteção 
e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005); entre outros. O índio, então, passou 
a ser visualizado enquanto sujeito merecedor de respeito, dotado de singular e tradicional estilo de 
vida e capaz de auxiliar o desenvolvimento sustentável das nações.
Em um recorte continental, na América Latina, a proteção aos povos indígenas ganhou gradativamente 
espaço tanto com os casos contenciosos discutidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
quanto na agenda das organizações americanas a exemplo da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) que, em 2016, celebrou a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
Vale citar que, apesar de possuir somente caráter recomendatório para os Estados, a Declaração 
Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2016) é para a região um marco protetivo às 
milhões de comunidades indígenas que ainda vivem (e sobrevivem) nesse espaço geográfico. 
Percebe-se do preâmbulo dessa a preocupação direcionada a preservação das estruturas culturais, 
políticas, econômicas, históricas e filosóficas dos povos autóctones vinculando-se tais preocupações, 
inclusive, à preservação de suas terras.
Outrossim, faz-se notar do corpo do texto declaratório a evolução da visão da comunidade 
internacional em relação ao índio, em que essa passou a reconhecer, para além da do direito a 
multietnicidade dos povos indígenas, a necessidade de se atrelar a preservação ambiental, tão em 
voga nos fóruns internacionais, a promoção da participação dos próprios povos indígenas na busca 
pelos seus direitos, como nota-se da combinação do artigo XIX, 4; com o artigo XXI,2 da declaração 
de 2016, leia-se:

XIX. 4: Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente y de lacapacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados 
deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para assegurares 
a conservación y protección, sin discriminación ... XXI.2: Los pueblos (...)tienen el derecho de 
participar em la adopción de decisiones em las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden 
hacerlo diretamente o a través de sus representantes, de acuerdo a sus propias normas, 
procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades 
para acceder y participar plena y efectivamente como Pueblo sen todas las instituciones y 
foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes. (DECLARACIÓN AMERICANA 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,2016, p.8-9)

Na esfera brasileira, por sua vez, o diálogo entre Estado e comunidades indígenas ainda em 2018 
apresenta sinais de fragilidade e falhas. A consulta aos povos indígenas no processo decisório sobre 
as terras que ocupam, a viabilidade ou não de exploração de certas matérias primas endêmicas, 
e, os limites ambientais da biota nacional, considerando os povos indígenas enquanto primeiros 
grupos étnicos a entrarem em contato com a fauna e flora da nação, nem sempre são viabilizados 
de forma efetiva na qual os índios possam interferir, opinar ou defender seus interesses nas tomadas 
de decisões das questões ambientais pátrias.
Prova cabal do distanciamento histórico do Estado brasileiro para com os seus nacionais indígenas 
está consubstanciada no artigo sexto do Código Civil de 1916 que considerava o índio (silvícola) 
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mais um dos componentes do rol dos relativamente incapazes. Tal posição, frente a sociedade civil, 
incutia no indígena uma fragilidade social, uma dependência, que feria em muito a possibilidade 
do indígena de se autodeterminar perante os demais brasileiros.
Destaque-se que, mesmo com a gradual evolução legislativa e protetiva das comunidades indígenas, 
ainda persistira, por longo tempo, a concepção inferiorizada da cultura indígena na mente do 
legislador brasileiro que previu, no rol inaugural do Estatuto do Índio (Lei 6.001/75, artigo 1º), 
a dita necessidade da integração progressiva e harmoniosa desses à “comunhão nacional”, tal 
qual a presente na Convenção nº 107 da OIT, em uma espécie de homogeneização dos caracteres 
indenitários, desconsiderava a lei a pluralidade cultural e a diversidade de costumes dos cerca de 
300 povos indígenas que habitam o Brasil segundo dados da FUNAI. 
A partir do advento da Constituição Federal de 1988, entretanto, acontecera no país uma expansão 
normativa acerca da importância e das particularidades culturais dos povos indígenas sendo as 
disposições do Capítulo VIII, da Carta Maior, retrato dos esforços, ao menos no campo legal, do 
reconhecimento da importância imaterial das culturas formadoras da sociedade brasileira, bem 
como da necessidade de se consultar as comunidades indígenas quando da exploração dos recursos 
naturais em suas reservas, como consta no artigo 231,§3º da Constituição Federal:

O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei.

No entanto, ainda diante da existência de normas que deveriam nortear a atuação estatal, há 
temerárias posturas, e por vezes violentas. que prejudicam até a presente data, as comunidades 
indígenas nacionais, como a adoção da “tese do marco temporal” sobre a demarcação das terras 
indígenas até o fatídico genocídio do povo Guarani-Kaiowá no Mato Grosso do Sul que marcara a 
história mais que recente do país.
Apesar de o Brasil ser um país conhecido por suas vastas riquezas naturais, não existe, na população, 
o desenvolvimento da consciência sobre a sua preservação e valorização em prol da sustentabilidade. 
O que existe, na verdade, é o imaginário de que a biodiversidade existe a mero serviço da raça 
humana, que dela pode extrair o máximo para o seu proveito econômico.
Nota-se, nesta linha de pensamento, a herança cultural colonizadora, advinda dos portugueses que a 
estas terras vieram com o intuito de exploração. Não se herdou a cultura, os hábitos e ensinamentos 
dos verdadeiros ancestrais das raízes brasileiras, os indígenas, e, consequentemente, não há o 
reconhecimento da sua importância histórica e do seu potencial  na contribuição para a preservação 
da biota brasileira. 
Os crimes ambientais, previstos na Lei Nº 9.605/98, são cometidos motivados pela visão de exploração 
máxima dos recursos naturais com vistas à obtenção de lucro em detrimento da preservação 
ecológica. Este dispositivo legal prevê, em seu rol de sanções penais, penas restritivas de direito, 
privativas de liberdade e multa. Não há, porém, a disposição de reparações efetivas de danos e, 
tampouco, de meios de conscientização do autor do fato típico para que este não reincida nestas 
práticas.
Por este motivo, é importante que haja cada vez mais a incorporação da valorização aos povos 
autóctones no pensar legislativo e jurídico do país, para que haja, por meio deste contato, a 
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transmissão dos seus valores e a unificação da nação, em direção ao respeito pelos indígenas e 
pelo meio ambiente. A Justiça Restaurativa, meio de resolução de conflitos, figura como importante 
ferramenta para proporcionar este contato, uma vez que é pautada na escuta, no desenvolvimento 
da empatia, no intercâmbio de concepções a fim de se chegar a um denominador harmônico para 
todos os envolvidos.
Para que se compreenda a função da prática restaurativa é importante que se observe o crime não 
como uma violação contra o Estado ou como uma transgressão a uma norma jurídica, mas como um 
evento causador de prejuízos, consequências e impactos. A partir deste ponto, é possível entender 
que a mera aplicação de sanções sem qualquer intuito conscientizador e reparador não tem qualquer 
efetividade.
Os seus princípios norteadores encontram base no Ubuntu, segundo Tourinho (2017), concepção sul-
africana ligada à benevolência, solicitude, generosidade e solidariedade que diz que “minha humanidade 
está intrinsecamente ligada à sua”. Este raciocínio é fundamental para que se abra espaço para que 
os povos autóctones possam expor o seu modo de enxergar o meio ambiente e, assim, transmitir o 
respeito à biodiversidade e, consequentemente, às suas bases históricas e culturais. Este intercâmbio 
tem o condão de, através da ligação entre culturas, promover a empatia dos cidadãos que não estão 
inseridos no contexto indígena, e assim, cultivar, também, o respeito a este.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que a proteção ao indígena vem evoluindo tanto no plano internacional quanto no plano 
interno da nação brasileira, perpassando tal evolução, desde a tentativa da homogeneização cultural 
presente na Convenção nº 107 da OIT e no Estatuto do Índio em 1975 no Brasil; até a aceitação 
do índio enquanto indivíduo plural como disposto na Constituição Federal brasileira de 1988 e na 
Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas da OEA em 2016. 
Pesa-se, contudo, que apesar das normas e recomendações que compõem o sistema protetivo ao 
índio abarcarem hoje uma esfera muito mais ampla que as de outrora, o tratamento reservado ao 
índio, no plano fático, ainda deixa muito a desejar e se distancia da realidade normativa que deveria 
vigorar a nível governamental e social. 
Há, ainda hoje, no Brasil a necessidade de se compreender o índio não como um sujeito anômalo 
a vida civilizada em sociedade, mas enquanto um sujeito detentor de direitos como os de moradia, 
de expressão cultural e principalmente de fala. Bem como existe a necessidade de se compreender 
o meio ambiente como um bem a ser amplamente preservado pela sua importância no equilíbrio do 
planeta, o que pode ser obtido por meio da valorização e da incorporação de preceitos da cultura 
indígena, com a sua integração nos meios jurídico e legislativo brasileiros.
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RESUMo

Controle de convencionalidade equivale em justapor, ao controle das leis, medidas dadas por 
tratados e convenções internacionais do qual o país seja signatário. Dessa forma, leis e atos 
normativos do campo infraconstitucional não mais se limitam unicamente aos parâmetros formais 
e materiais dados pela Constituição Federal, mas também tem de se nortear pelas normas dadas 
pelas regras do direito internacional público. Controle de convencionalidade é uma conduta 
interpretativa do julgador em aplicar o Direito conforme as disposições constitucionais. No exercício 
de tal controle, deve o julgador tomar como parâmetro superior do juízo de compatibilidade vertical 
não só a Constituição da República, mas também os diversos diplomas internacionais, notadamente 
no campo dos Direitos Humanos.

Palavras-chaves: Controle de convencionalidade; convenções internacionais; Direito Internacional 
Público.

ABSTRACT

Conventionality control is equivalent in juxtaposition, to the control of laws, measures provided by 
international treaties and conventions of which the country is a signatory. Thus, laws and normative 
acts of the infraconstitutional field are no longer limited solely to the formal and material parameters 
provided by the Federal Constitution, but also have to be governed by the norms given by the rules 
of public international law. Conventionality control is an interpretative conduct of the judge in 
applying the Law according to constitutional provisions. In the exercise of such control, the judge 
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must take as the upper parameter of the vertical compatibility judgment not only the Constitution 
of the Republic, but also the various international diplomas, notably in the field of Human Rights.

Key-words: Conventionality control; international conventions; Public International Law.

INTRoDUÇÃo

O presente trabalho procura fazer uma abordagem do fenômeno do controle de convencionalidade, 
partindo-se da esfera internacional até as particularidades do tema no ordenamento jurídico 
brasileiro, destacando as transformações que esse tipo específico de controle normativo produziu, 
principalmente no direito constitucional e no Poder Judiciário brasileiro, preocupando-se com os 
aspectos gerais do controle de convencionalidade, analisando a origem, as delimitações conceituais 
e o contexto do surgimento do controle de convencionalidade. Ademais, será examinado por que o 
Poder Judiciário apresenta-se como uma instituição precípua para exercer esse controle de produção 
normativa.

oBJETIVoS

A presente pesquisa pretende analisar a possibilidade de aplicação dos tratados internacionais em 
supremacia da Constituição Federal, pensando o controle de convencionalidade.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O presente estudo procura fazer uma abordagem dedutiva sobre o controle de convencionalidade, 
conforme ensinado por Valério Mazzuoli no livro “Curso de Direito Internacional Público”, com 
a finalidade de fazer uma ligação sistemática entre as premissas do entendimento daquele autor 
quanto à hierarquia dos tratados com as conclusões que ele apresenta a respeito do tema, para 
tentar descobrir se é possível ampliar as hipóteses de controle de convencionalidade concentrado 
pelo STF, além da possibilidade dos tratados internacionais servirem de paradigma para recurso 
extraordinário, fora das hipóteses já sabidamente possíveis.

MÉToDoS

O trabalho a ser exposto terá o método dialético, como abordagem haverá um processo histórico, 
decisões judiciais e argumentações acima citadas às quais serão explicadas de forma educativa.
A ferramenta utilizada para realizar o trabalho será a bibliográfica, por meio de artigos, livros e 
decisões judiciais sobre o tema.  O assunto a ser abordado terá um caráter de diacrônico, porque, 
estuda e compreende um fato ou um conjunto de fatos em sua sucessão no tempo; histórico, porque 
é conjunto de conhecimentos relativos ao passado e sua evolução.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

Contexto histórico

Em seu último livro “A Corte Suprema americana, o direito americano e o mundo” [1], Stephen 
Breyer, juiz desse Tribunal, diz que se houve tempo em que a Suprema Corte dos EUA inclinou-se 
às violações de direitos fundamentais, como ocorreu com relação às liberdade públicas ordinárias 
durante a primeira guerra mundial, tal posição mudou ao longo do Século XX. (SALDANHA apud 
Breyer, 2016).
Especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, segundo Breyer, a Corte Suprema 
daquele País passou a reconhecer a necessidade de controlar os poderes do Presidente da República, 
como ocorreu no julgamento de vários casos relativos à detenção dos “inimigos combatentes 
ilegais” de Guantânamo. Sem desconhecer que as ameaças globais, como a do terrorismo, têm 
poucas chances de se manifestar por uma declaração de guerra, Breyer afirma que a Corte Suprema 
americana deve adquirir conhecimento de tais ameaças e de como os outros Países respondem a 
tais problemas. E remarca: “O desejo de estar à altura dos problemas constitucionais inéditos nos 
obriga a melhor compreender e a ter em conta o mundo e o direito para além das nossas fronteiras”.
(SALDANHA, 2016).
Sem dúvidas, sabemos que a doutrina e a jurisprudência se distendem com o tempo e que os 
julgadores, não raramente, se deixam influenciar por elementos externos ao direito. Essas ações são, 
muitas vezes, autênticos artifícios que, amiúde, adequam-se para enfraquecer os direitos humanos 
duramente conquistados e, até mesmo, transformar os juízes em justiceiros de plantão.
No dia 03 de dezembro de 2003, o STF reconheceu que os tratados de direitos humanos valem mais 
do que lei ordinária. Estavam em pauta a tese do ministro Gilmar Mendes, que defendia o valor 
supralegal dos tratados de direitos humanos, e a tese do Ministro Celso de Mello, que sustentava o 
valor constitucional desses tratados. (MAZZUOLI, 2009).
Assim, de acordo com o artigo 5º, § 3º da Constituição Federal, se um tratado de direitos humanos 
for aprovado pelas duas casas legislativas com quórum qualificado, e ratificado pelo Presidente da 
República, terá valor de Emenda Constitucional. Os demais tratados vigentes no Brasil terão valor 
supralegal, ou seja, valerão mais que lei e menos que a Constituição. 
Por consequência desta alteração da Pirâmide de Kelsen, que anteriormente era composta apenas 
pelas leis ordinárias na base e pela Lei Maior no topo, toda lei que for contrária aos tratados de 
direitos humanos não possui validade. Inclusive o STF já decidiu que não há o que se falar em prisão 
civil, tendo em vista que todas as leis ordinárias em oposição à Convenção Americana de Direitos 
Humanos (art. 7º, VII) foram derrogadas. (GOMES, apud MAZZUOLI, 2009).
Note-se, portanto, que toda lei ordinária deverá ser compatível com a Constituição Federal e 
com os tratados internacionais de direitos humanos. Porém, não se deve confundir o controle de 
constitucionalidade com o de convencionalidade, já que no primeiro analisa-se a compatibilidade 
do texto legal com a Constituição, ao passo que no segundo verifica-se a compatibilidade do texto 
legal com os tratados internacionais de direitos humanos. (MAZZUOLI, 2009).
No Brasil quem defendeu, pela primeira vez, a teoria do controle de convencionalidade foi Valério 
Mazzuoli, em sua tese de doutoramento (sustentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul-
Faculdade de Direito, em Porto Alegre, em 2008). “Para realizar o controle de convencionalidade 



295

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

295

das leis os tribunais locais não requerem qualquer autorização internacional. Tal controle passa, 
doravante, a ter também caráter difuso, a exemplo do controle difuso de constitucionalidade, 
onde qualquer juiz ou tribunal pode se manifestar a respeito. À medida que os tratados forem 
sendo incorporados ao direito pátrio os tribunais locais – estando tais tratados em vigor no plano 
internacional – podem, desde já e independentemente de qualquer condição anterior, compatibilizar 
as leis domésticas com o conteúdo dos tratados (de direitos humanos ou comuns) vigentes no 
país. Em outras palavras, os tratados internacionais incorporados ao direito brasileiro passam a 
ter eficácia paralisante (para além de derrogatória) das demais espécies normativas domésticas, 
cabendo ao juiz coordenar essas fontes (internacionais e internas) e escutar o que elas dizem. Mas, 
também, pode ainda existir o controle de convencionalidade concentrado no Supremo Tribunal 
Federal, como abaixo se dirá, na hipótese dos tratados (neste caso, apenas os de direitos humanos) 
internalizados pelo rito do art. 5º, § 3º da CF/88.” (GOMES apud MAZZUOLI, 2009).
“Ora, se a CF/88 possibilita sejam os tratados de direitos humanos alçados ao patamar constitucional, 
com equivalência de emenda, por questão de lógica deve também garantir-lhes os meios que garante 
a qualquer norma constitucional ou emenda de se protegerem contra investidas não autorizadas 
do direito infraconstitucional.” (GOMES apud MAZZUOLI, 2009).
“Quanto aos tratados de direitos humanos não internalizados pelo quorum qualificado, passam 
eles a ser paradigma apenas do controle difuso de convencionalidade. Portanto, para nós – 
contrariamente ao que pensa José Afonso da Silva – não se pode dizer que as antinomias entre 
os tratados de direitos humanos não incorporados pelo referido rito qualificado e as normas 
infraconstitucionais somente poderão ser resolvidas ‘pelo modo de apreciação da colidência entre 
lei especial e lei geral’”.(MAZZUOLI, 2009).
O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos e reconheceu a jurisdição da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assim, a resposta à pergunta antes formulada é sim, o 
Supremo Tribunal Federal tem o dever de controlar a convencionalidade, porque é uma instituição 
do Estado brasileiro inserida no contexto de uma ordem regional protetiva dos direitos humanos a 
que nosso País está voluntariamente vinculado. (SALDANHA, 2016).
Os tratados internacionais de direitos humanos incorporados na forma do § 3º do art. 5º da CF, 
podem ser objeto de controle de convencionalidade difuso, inclusive podendo servir de paradigma 
para recurso extraordinário, com mandado de injunção para tratar individualmente das omissões. 
Além disso, é possível o controle concentrado de convencionalidade, sendo cabíveis para estes todos 
os instrumentos constitucionais, conforme as suas características (ADI, ADC, ADPF), inclusive 
sendo cabível a ADO, para tratar das omissões inconvencionais. (MAZZUOLI, 2009)
Incorporando também os tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma comum, 
temos que por não serem formalmente constitucionais, mas “apenas” materialmente constitucionais, 
só podem ser objeto de controle difuso de convencionalidade, podendo a norma interna contrária ao 
tratado ser afastada incidentalmente por qualquer juízo ou tribunal, podendo eventual violação servir 
de fundamento para recurso extraordinário e especial, se presentes os pressupostos do art. 102, III, 
“b” e 105, III “a”, respectivamente. Os tratados comuns que não tratam de direitos humanos: em razão 
de possuírem status supralegal, não pode ser tratado sob o viés do controle de convencionalidade, 
mas sim, deveria haver uma adequação terminológica para “controle de supralegalidade”, o qual será 
sempre difuso, aplicando-se, mutatis mutandis, o mesmo que foi dito para os tratados internacionais 
de direitos humanos aprovados na forma comum (item anterior). (MAZZUOLI, 2009)
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Quanto aos tratados que, de acordo com o STF (visto que a nossa posição pessoal sempre foi favorável 
à simetria entre tratados e CF, abandonando-se, ademais, a lógica hierárquica para tal efeito), 
possuem hierarquia supralegal, podem ser vislumbradas já algumas alternativas: a) incompatibilidade 
entre a normativa interna infraconstitucional e o tratado aprovado pelo Congresso Nacional, mas 
compatibilidade com a CF; b) incompatibilidade com o tratado e com a CF; c) compatibilidade com 
o tratado e com a CF; d) compatibilidade com o tratado, mas desconformidade com a CF; (SARLET, 
2015). (MAZZUOLI, 2009).
O quadro sumariamente apresentado indica que a duplicidade de regime criada pelo STF para os 
tratados de direitos humanos, mas em particular o fato de o STF afirmar a sua competência para 
realizar o controle (difuso e concentrado) de constitucionalidade do tratado, tornam a tema ainda 
mais complexa, além de colocar o controle de convencionalidade — pelo menos no âmbito interno 
brasileiro — em uma condição subalterna ao próprio controle de constitucionalidade. Assim sendo, 
isso não deveria servir de escusa para que os Juízes e Tribunais ordinários abdicam ao controle 
de convencionalidade, já que mesmo a hierarquia supralegal já se revela suficiente, como já se viu 
quando do julgamento do caso da prisão civil do depositário infiel, para superar toda e qualquer lei 
ou ato normativo interno naquilo que contraria tratado internacional de direitos humanos. Cuida-se, 
além disso, de autêntico poder-dever cometido ao Poder Judiciário, seja no âmbito de um controle 
difuso, seja pela via de um controle abstrato e concentrado, aspecto que aqui não tem a intenção 
de desenvolver.
Nesse contexto, chama a atenção o argumento de que a utilização da lógica da hierarquia, mesmo 
no caso de norma nacional decorrente de tratado internacional, não representa um autêntico controle 
de convencionalidade, mas sim, de constitucionalidade, o que não se revelaria compatível com o 
controle de convencionalidade, visto que, nesse caso, o que se aplica na solução de eventuais conflitos 
normativos são critérios materiais. Embora se possa concordar com a segunda parte do argumento, 
o qual busca apostar em critérios materiais e não mais num modelo baseado na hierarquia, pelo 
menos duas questões atraem um contraponto. Em primeiro lugar, nem toda relação de hierarquia, 
por ser hierárquica, equivale a um controle de constitucionalidade, pois há também um controle 
de legalidade, que, a depender do caso, opera de acordo com a mesma lógica. Além disso, embora 
a pessoal concordância com a tese — bem esgrimida no texto ora citado — de que o correto seria 
abandonar o esquema hierarquizado e adotar os critérios do pro homine ou pro persona, não é o 
que, ao que tudo indica, o que STF acabou chancelando ao adotar a tese da supralegalidade, ademais 
de frisar que os tratados em geral (ressalvada aqui a discussão em torno daqueles aprovados pelo 
rito do artigo 5º, parágrafo 3º,da CF) encontram-se submetidos à CF e são passíveis de controle de 
constitucionalidade. (SARLET, 2015).
De outra forma, há que ponderar que o controle de convencionalidade (interno) não é um controle 
exclusivamente jurisdicional igualmente há de ser sublinhado e talvez possa merecer alguma atenção 
adicional como hipótese plausível. O Poder Legislativo, quando da apreciação de algum projeto de 
lei, assim como deveria sempre atentar para a compatibilidade da legislação com a CF, também 
deveria assumir como parâmetro os tratados internacionais, o que, de resto, não se aplica apenas 
aos tratados de direitos humanos, mas deveria ser levado ainda mais a sério nesses casos. Não se 
pode olvidar que legislação interna incompatível com algum tratado ratificado pelo Brasil e que 
esteja em vigor na esfera supranacional configura violação do tratado, cabendo ao Poder Legislativo 
operar de modo preventivo também nessa seara. (SARLET, 2015).
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Da mesma forma, o Chefe do Executivo poderia vetar lei aprovada pelo Legislativo quando detectar 
violação de tratado internacional, ainda que não se cuide aqui de um veto justificado pela eventual 
inconstitucionalidade da lei, a não ser no caso de tratado aprovado pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, 
da CF, onde, pelo menos assim o sugerimos, o tratado — mesmo de acordo com o entendimento 
do STF — integra, ao menos em geral, o bloco de constitucionalidade brasileiro, para além de 
integrar também um “bloco de convencionalidade”. De qualquer sorte, cuida-se de tópico a merecer 
desenvolvimento pela doutrina especializada e que poderá lançar maior luz sobre o tema do que 
aqui foi capaz de fazer.  (SARLET, 2015).

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Com essas constatações, podemos concluir que entende-se  que todos os tratados de direitos 
humanos possuem valor constitucional com a histórica decisão do STF de 3/12/08 que reconheceu 
valor supralegal para os tratados de direitos humanos, salvo se ele foi aprovado por quorum 
qualificado cabendo findar que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados e 
vigentes no Brasil possuem nível apenas supralegal admitindo-se a tese de que, em regra, os 
tratados de direitos humanos não contam com valor constitucional, eles servem de paradigma 
para o controle difuso de convencionalidade. 
O controle difuso de convencionalidade não se confunde com o controle de legalidade nem com 
o controle de constitucionalidade, o controle difuso de convencionalidade pode ser invocado perante 
qualquer juízo e deve ser feito por qualquer juízos tratados aprovados pela maioria qualificada do § 3º 
do art. 5º da CF/88 e servirão de paradigma ao controle de convencionalidade concentrado ou difuso 
além do mais o controle de convencionalidade concentrado tem o mesmo significado do controle 
de constitucionalidade concentrado.
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RESUMo

Esta pesquisa trata da recente sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
que responsabilizou o Estado Brasileiro, a nível internacional, no caso Vladimir Herzog. A partir do 
retorno dessa pauta ao STF, buscamos enfrentar o assunto pela perspectiva de um possível Controle 
de Convencionalidade ao qual a Lei 6.683/79 pode ser submetida. Utilizando dos conceitos de Justiça 
de Transição e de seus pilares, o Direito à Memória, Verdade e Justiça, realizaremos um estudo 
comparado entre o momento transicional vivido pelo Brasil e pelos demais países da América Latina 
que também vivenciaram períodos de exceção decorrente de golpes militares. Ademais, buscaremos 
identificar como tais processos influenciam na (não) consolidação dos Estados Democráticos de 
Direito nestas respectivas nações.

Palavras-chaves: Herzog; Democracia; Convencionalidade; Transição.

ABSTRACT

This research deals with the recent sentence handed down by the Inter-American Court of Human 
Rights, which made the Brazilian State responsible in the Vladimir Herzog case. From the return of 
this agenda to the STF, we seek to address the issue from the perspective of a possible Conventional 
Control to which Law 6.683 / 79 can be submitted. Using the concepts of Transitional Justice and its 
pillars, the Right to Memory, Truth and Justice, we will perform a comparative study between the 
transitional moment lived by Brazil and the other Latin American countries that also experienced 
periods of exception due to military coups. In addition, we will try to identify how these processes 
influence the (non) consolidation of the Democratic States of Law in these respective nations.

Key-words: Herzog; democracy; conventionality; transition.
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INTRoDUÇÃo

Vladimir Herzog, ou Vlado, como era conhecido por seus amigos e familiares, foi um dos jornalistas 
que sofreu as consequências do regime de exceção instaurado no Brasil no período de 31 de março 
de 1964 a 15 de janeiro de 1985. Torturado e assassinado nos porões do Destacamento de Operações 
de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) em 1975, o caso de Vlado se 
tornou emblemático, pois em que pese os crimes acima citados, a notícia de sua morte foi veiculada 
pelas mídias daquela época, como sendo fruto de suicídio. Desde então, sua família vêm travando 
lutas judiciais a fim de que a justiça à memória do falecido seja cumprida. Foi assim que, em 10 
de julho de 2009, foi apresentada petição inicial perante a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, sendo tal caso exibido à Corte em 22 de abril de 2016.
Em 15 de março de 2018 a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante CIDH) condenou1, 
por unanimidade, o Estado Brasileiro como sendo o responsável internacionalmente pela falta de 
investigação, de julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato de Vladimir 
Herzog. Ainda houve a condenação pela aplicação da lei 6.683 de 28 de agosto de 1979 e de outras 
excludentes de responsabilidade proibidas pelo Direito Internacional em casos de crimes de lesa-
humanidade; pela violação do direito de conhecer a verdade da família de Herzog, em virtude 
de não ter esclarecido judicialmente os fatos violatórios do presente caso e não ter apurado as 
responsabilidades individuais respectivas, em relação à tortura e assassinato de Herzog, por meio da 
investigação e do julgamento desses fatos na jurisdição ordinária, em conformidade com os artigos 
8 e 25 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento; pela violação 
do direito à integridade pessoal, previsto no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em prejuízo da família de Vladimir.
Diante de tal condenação e entendendo que ela traz novamente2 a discussão sobre o assunto à pauta 
do STF, passaremos a análise de algumas questões sobre aquele período, bem como, de como vem se 
dando a responsabilização dos perpetradores da Ditadura Civil-Militar brasileira à luz dos conflitos 
existentes entre a Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos adotada pelo Estado Brasileiro 
a partir de 06 de novembro de 1992. Ademais, cumpre ressaltar que a justiça de transição e o 
Direito à Memória, Verdade e Justiça irão perpassar pela discussão acima retratada, afinal, iremos 
estabelecer um estudo comparado entre os momentos transicionais aqui vivenciados, tal como aos 
dos países vizinhos, que também tenham sido submetidos à golpes militares e qual foi, ou tem sido, 
a influencia disso na consolidação de suas respectivas democracias.

oBJETIVoS

O presente trabalho tem como objetivo principal explorar a sentença prolatada pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, em 15 de março de 2018, a fim de aprofundar o 

1 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf
2 Em 1992 as autoridades brasileiras iniciaram uma investigação sobre o caso de Herzog, contudo, o processo foi arquivado em 

decorrência da aplicação da Lei de Anistia. Em 2007, após a publicação do relatório oficial da “Comissão de Mortos e Desaparecidos 
Políticos”, apresentou-se um novo pedido de investigação ao Ministério Público Federal. Entretanto, em 9 janeiro de 2009, o 
referido pedido foi arquivado pelo Poder Judiciário com base na: (i) existência de coisa julgada, em razão da decisão proferida 
em 1992 com base na lei de anistia; (ii) ausência de tipificação dos crimes contra a humanidade na lei brasileira à época dos fatos; 
e (iii) prescrição da ação penal em relação aos tipos penais considerados aplicáveis ao caso. Cumpre ressaltar, também, que em 
2010 o Brasil foi condenado pela CIDH pelo caso Gomes Lund e outros vs. Brasil (Guerrilha do Araguaia) no qual o STF declarou 
que a Lei de Anistia não teria perdido a sua validade jurídica, de modo que os crimes praticados por militares com motivação 
política durante a ditadura foram anistiados, não podendo os seus autores serem processados ou condenados criminalmente.
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debate sobre o direito fundamental à memória, verdade e justiça, e provocar a discussão acerca da 
possibilidade de submeter a Lei de Anistia à um Controle de Convencionalidade tendo em vista 
o disposto pelo art. 5º, §2º da Carta Maior. Ao passo em que exploraremos a sentença, iremos 
estabelecer, ainda, análise comparativa com os demais países da América Latina, a fim de tecer 
parâmetros que elucidem a importância do processo de reparação e justiça, para a consolidação de 
um estado democrático de direito.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizaremos alguns conceitos chaves de autores que vêm 
trabalhando o tema da justiça de transição. Ricardo Maurício Freire Soares (2013, p.41) aponta que: 

A justiça reparadora ou de transição se configura naqueles procedimentos que têm a 
finalidade de compensar abusos cometidos contra direitos humanos em regimes ditatoriais, 
em períodos de exceção ou em situação de anomalia constitucional. Normalmente ela ocorre 
em períodos de transição, quando do restabelecimento do Estado de Direito. 

Reanan Honório Quinalha (2013, p.89) trata do medo de uma regressão autoritária como sendo um 
empecilho à transição, pois, segundo ele:

Essa ameaça latente, mas sempre presente, desempenha uma função fundamental e bastante 
eficaz no jogo político. Primeiro porque o risco do contragolpe fica sempre pendente 
como advertência para todos. Em segundo lugar, pois esse mesmo risco permanece como 
instrumento de pressão dos brandos para moderar a velocidade do processo. 

Paul Van Zyl (2011, p.71) aduz sobre a influência da justiça transicional na construção da paz pós-
conflito, sendo pra ele:

Os mecanismos da justiça transicional devem ser incorporados aos acordos de paz somente 
se refletirem um desejo genuíno de confrontar o passado, opondo-se a uma tentativa 
superficial para evadir a responsabilidade. Os acordos de paz que implicam um verdadeiro 
compromisso de confrontar o passado devem conseguir um equilíbrio entre explicitar esse 
compromisso dentro de seu acordo e não especificar detalhes, que surgirão de um processo 
posterior de consulta nacional.

Sobre o controle de convencionalidade, Valério Mazzuoli (2018, p.235), entende que todos os tratados 
de direitos humanos possuem valor constitucional, vejamos:

Ora, se a CF/88 possibilita sejam os tratados de direitos humanos alçados ao patamar 
constitucional, com equivalência de emenda, por questão de lógica deve também garantir-
lhes os meios que garante a qualquer norma constitucional ou emenda de se protegerem 
contra investidas não autorizadas do direito infraconstitucional. 

Esses são alguns dos conceitos e os posicionamentos que irão guiar esta pesquisa, a fim de concluir 
pela não receptividade da Lei de Anistia à luz da Constituição Federal de 1988 e da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos.
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MÉToDoS

O método que vem sendo utilizado para o desenvolvimento do trabalho é o dedutivo, no qual nos 
servimos da sentença da CIDH que condena o Brasil à responsabilização no caso de Vladimir 
Herzog, a fim de estabelecer a possibilidade de um controle de convencionalidade a ser aplicado 
entre a Lei de Anistia (6.683/79) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
Ademais, ainda nos valemos da jurisprudência pertinente ao tema nos países vizinhos que também 
tenham sido submetidos a regimes de exceção, para assim, chegar a uma conclusão sobre a viabilidade 
do controle de convencionalidade e também a um pretenso posicionamento do STF acerca da 
sentença proferida.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A pesquisa ainda está em andamento, o que consequentemente nos impede de apresentar resultados 
finais neste momento. Contudo, pela análise do que já foi estudado até agora, nos resta clara a 
complexidade do tema e seus desdobramentos perante o STF. Isso, em razão do que Quinhalha 
(2013) destaca como sendo uma profunda incerteza quanto ao futuro que caracteriza os momentos 
transicionais. Cita Francisco Weffort3, que aproxima-se dessa tradição, ao destacar que não se trata 
de um receio apenas subjetivo, pois os riscos do retrocesso estão, de fato, no horizonte durante os 
períodos críticos.
É nesse contexto que surge o Direito à Memória, Verdade e Justiça, sendo estes elementos 
fundamentais em um processo transicional de democracia. No caso Herzog, quando a CIDH 
responsabiliza o Brasil, entre outras coisas, pela privação do direito à verdade pelos familiares 
do jornalista, ela está ao mesmo tempo condenando o Estado Brasileiro à preservar a memória da 
tortura e assassinato dos quais ele foi vítima, a fim de que tais crimes não mais aconteçam. 
Contudo, segundo o Estado, em sua arguição de exceções preliminares, não há o que se contestar, 
posto que o Brasil só se tornou signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica) em 1992, tendo reconhecido sua competência contenciosa apenas 
em 1998. Dessa forma, aplicar os princípios da Convenção à Lei de Anistia seria romper com os 
princípios basilares do direito, quais sejam, a irretroatividade, a coisa julgada, a prescrição e o non 
bis in idem, o que, por consequência, geraria um enorme clima de insegurança jurídica acerca da 
atividade punitiva do Estado.
Não obstante, em que pese todos os princípios citados acima, é preciso considerar que os crimes 
de tortura e de ocultação de cadáver são imprescritíveis, além de, nesse caso, serem considerados 
crimes de lesa-humanidade. Ou seja, ainda que tenham acontecido naquele período, por serem 
revestidos da imprescritibilidade, é como se continuassem a ocorrer hoje. Diante disso, e sob viés 
do direito constitucional, é encontrada a possibilidade de controle de convencionalidade entre a Lei 
nº 6.683/79 e o Pacto de São José da Costa Rica, ainda que o segundo tenha se dado em momento 
posterior ao primeiro. 
Nesse quesito fazem-se necessárias algumas observações, uma vez que o controle de convencionalidade 
ainda é tema pouco discutido pelo direito brasileiro e, existem divergências quanto a sua aplicação. A 
principal divergência é entre os ministros do STF, sendo que o ministro Celso de Mello, acompanhado 
pela minoria, entende que todos os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado 
Brasileiro, e em vigor, tem nível de norma constitucional, independente do quórum de aprovação 
3 WEFFORT, Francisco. Incertezas da transição na América Latina, p.83.
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do tratado. Para tanto, baseia o seu posicionamento no artigo 5º, §2º da CRFB/98, o qual aduz: “Os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte.”. Já o ministro Gilmar Mendes, seguido pela maioria, baseia sua defesa no art. 5º, §3º da 
mesma norma, ou seja, entende pelo valor supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, 
a menos que ele venha a ser aprovado pelas duas casas legislativas com quórum qualificado, pois 
que aí, então ele passará a ter valor de Emenda Constitucional.
Ademais, pela análise de ARRIAZA (2011, p. 140-160), podemos perceber que o Brasil é um dos 
mais atrasados no quesito da punição aos executores da ditadura civil-militar aqui vivenciada. O 
maior exemplo que contraria o Brasil é a Argentina, pois se trata do primeiro país a ter anulado 
legalmente a sua lei de anistia no ano de 2005. Lá, os juízes antes mesmo da anulação, começaram 
a manter as chamadas “acusações reais”, nas quais testemunhas poderiam explicar o que tinha 
acontecido, ainda que sem um réu (acusado) vivo (existente). 
O Chile, por sua vez, embora não tenha conseguido abolir a sua Lei de Anistia, apesar de ordens 
diretas4 da CIDH, seguiu os mesmos passos da Argentina no sentido de burlar a lei instaurando 
processos que não estivessem dentro de sua linguagem. Dessa forma, a maioria dos tribunais de 
primeira instância e a maioria na Suprema Corte determinaram que a lei de anistia não poderia 
ser aplicada aos casos envolvendo crimes contra humanidade, desaparecimentos propositais, ou 
qualquer outra violação ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. No Peru, a lei de anistia 
foi derrubada pelo Congresso depois de decisão proferida pela CIDH em 20015.
A questão no Uruguai se assemelha um pouco com a do Brasil em virtude de sua complexidade, 
posto que lá a lei de anistia foi resultado de um acordo entre o governante civil que sucedeu os 
militares, no qual concordou que o Estado não promoveria  ação penal contra eles, sendo conhecida 
também como Lei de Caducidad. A complexidade, no entanto se dá pois a referida lei já foi duas 
vezes objeto de referendo popular, e os eleitores, por estreita margem de votos, a preservaram ambas 
as vezes. Em 2011 o senado uruguaio aprovou o projeto de lei que anula a lei de anistia no país, 
por 16 votos a favor da anulação e 15 votos contra. Contudo a decisão não se manteve e, em maio, 
o projeto foi reprovado, uma vez que a Frente Ampla não conseguiu os 50 votos necessários para 
aprovar a iniciativa na sessão parlamentar. 
Percebemos assim, que este tema ainda é caro a alguns países da América Latina e, em que pese 
alguns já tenham avançado nesse aspecto, outros caminham a passos lentos a fim de efetivá-los. 
É neste ponto que a presente pesquisa se encontra: por um lado uma nova condenação da CIDH 
responsabilizando o Brasil, aliada a chance de reparação histórica a ser conquistada inicialmente 
pela família de Vladimir Herzog, mas que pode abrir precedentes à investigação de tantos outros 
crimes ocorridos naquela época. E, por outro lado, o peso do medo que a transição negociada ainda 
causa, associada às divergências relativas à aplicabilidade do controle de convencionalidade e até 
mesmo às questões de segurança jurídica.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Como dito anteriormente, a pesquisa ainda não chegou aos seus resultados finais, em virtude da já 
dita complexidade do assunto. Contudo, podemos inferir que a sentença proferida pela CIDH, que 
responsabiliza o Estado Brasileiro sobre o caso de Vladimir Herzog, tem um enorme potencial para 
4 Caso Almonacid Arrellano v. Chile.
5 Caso Barrios Altos.
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reabrir uma pauta muito pertinente no STF, qual seja a discussão a respeito da Lei de Anistia e a 
consequente aplicabilidade de um controle de convencionalidade entre ela e a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos.
Inferimos também que os processos transicionais nos demais países da América Latina podem 
servir de exemplo para o avanço nessa pauta, sobretudo naqueles que mais se assemelham ao 
Brasil, e que conseguiram burlar o disposto por suas respectivas leis de anistia empregando o uso 
da imprescritibilidade dos crimes de lesa-humanidade e consequente preservação do direito à 
memória, à verdade e à justiça. 
Entendemos que o Brasil não pode ficar à deriva nesse processo de transição, pois isso acaba 
prejudicando o fortalecimento das ideias democráticas, uma vez que ao permanecermos no alerta 
do retorno à ditadura (como explicado acima, essa é uma consequência da transição negociada).
Dessa forma, o caso Herzog vai muito além dele mesmo, pois configura uma nova chance de discutir 
esse tema perante a nossa Suprema Corte, além de nova possibilidade para que o Estado Brasileiro se 
veja compelido a elucidar a inconvencionalidade da Lei nº 6.683/79. O controle de convencionalidade 
também pode ser melhor discutido nesse sentido, a fim de que se amplifique o debate acerca da 
natureza dos tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico e as aplicações práticas que tal 
controle pode implicar na (re)organização da legislação vigente.
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RESUMo

Este artigo analisa as interferências da mídia na instituição da Lei de Crimes Hediondos (Lei 
nº 8.072/90 – LCH) e as consequências desta instituição sobre garantias constitucionais penais, 
considerando a memória social constituída sobre os crimes de sequestro ocorridos no final da década 
80, que foram intensamente veiculados nos meios de mídia, especialmente os que envolveram os 
empresários Roberto Medina e Abílio Diniz. Utilizaremos como referencial teórico ao campo de 
estudos da criminologia midiática, a memória social, a tríplice mimese de Ricoeur (1994) e as 
abordagens sobre memórias de flash.

Palavras-chaves: memória; mídia; garantismo penal; crime hediondo.

ABSTRACT

This article analyzes the interference of the media in the institution of the Heinous Crimes Law (Law 
nº. 8.072/90 – HCL) and the consequences of this institution on criminal constitutional guarantees, 
considering the social memory constituted about kidnap crimes occurred in the late 1980s, which 
were intensely publicized in the media, especially those involving the entrepreneurs Roberto Medina 
and Abílio Diniz. We will use as theoretical reference the field of studies of mediatic criminology, 
social memory, the triple mimesis of Ricoeur (1994) and approaches on flashbulb memories.

Key-words: memory; media; criminal guaranty; heinous crime.
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INTRoDUÇÃo

A proposta do presente trabalho é analisar as interferências no sistema penal, mediadas a partir 
de uma massiva divulgação de delitos na mídia, usando como marco social institucional, a Lei de 
Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90 - LCH) (BRASIL, 1990).
No final da década de 80, o Brasil presenciou uma onda de sequestros acontecidos principalmente no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, dos quais se destacaram os dos empresários Abílio Diniz e Roberto 
Medina.
Para o exame da técnica legislativa utilizada na LHC para instituição de um crime hediondo e a 
vulneração das garantias constitucionais penais dos acusados tomamos como referências a teoria sobre 
a memória social de Halbwachs (1990, 2004) e as memórias sociais de natureza flash (CONWAY, 
1995; BELLELLI; LEONE; CURCI, 1999).
Utilizamos, ainda, como fontes de análise reportagens jornalísticas e o próprio processo de discussão 
da LCH.

oBJETIVoS

A análise das interferências no sistema penal, mediadas a partir de uma massiva divulgação de delitos 
na mídia, usando como marco social institucional, a Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90 - LCH). 
Exame da técnica legislativa utilizada na LHC para instituição de um crime hediondo e a vulneração 
das garantias constitucionais penais dos acusados.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

De acordo com Halbwachs (1990, 2004), existe uma espécie de memória que é compartilhada pelos 
membros de uma sociedade e que se forma em torno dos quadros sociais, assim entendidos como 
constructos sociais, noções, combinações de conceitos ou ideias e imagens, representações, entre 
outros, nos quais se apoiam as nossas lembranças pessoais e as da sociedade na qual vivemos.  
Essas memórias, afirma Ricoeur (2003), são expressões narrativas e se objetivam na realidade por 
um procedimento denominado de inscrição, através o seu registro escrito, para daí ser transformado 
em arquivo de memória. Desse modo, Ricoeur (2003) nos permite dizer que as narrativas midiáticas, 
passam a ser um modo de inscrição de memória, configurando-se, portanto, em memórias narradas.
Esse ambiente proporcionou um espaço favorável à constituição de memórias sociais com 
características bem peculiares, chamadas de memórias flash (flashbulb memories/memorias destello) 
(CONWAY, 1995; BELLELLI; LEONE; CURCI, 1999). São memórias que se formam apoiadas nas 
versões que os meios dão a um fato de comoção pública, como é o fato criminal.

MÉToDoS

Do ponto de vista metodológico, passamos à análise de reportagens escritas dos impressos Folha de 
São Paulo, O Estadão e Veja, circulados no final entre 1989 e 1990, sobre os sequestros de Roberto 
Medina e Abílio Diniz e de outros sequestros ocorridos nessa mesma época, no Brasil.
Examinamos as narrativas empregadas nessas reportagens à luz das teorias da memória social e 
memórias flash para analisar as memórias flash surgidas a partir das notícias e sua projeção nas 
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demandas da sociedade que ativaram reclames de uma maior intervenção punitiva, especialmente, 
na necessidade da edição de uma lei sobre crimes hediondos.
Posteriormente, avaliamos se a técnica empregada pelo legislador infraconstitucional para qualificar 
um crime como hediondo é suscetível aos apelos midiáticos e vulnera os direitos constitucionais 
penais do acusado. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

As notícias a respeito do sequestro dos empresários Roberto Medina e Abílio Diniz, valendo-se das 
experiências narrativas da vida prática, anunciam como se deu este acontecimento, como as pessoas 
envolvidas se comportaram, o encadeamento das ações delitivas e reações de seus agentes, inclusive 
atribuindo-lhes valores de acordo com a conjuntura de quando ocorreram. Os jornais e revistas 
relataram os crimes de sequestro ressaltando o sentimento medo: “SEQUESTROS: O medo chega 
às famílias” (VEJA, 1989), “Um país com medo: O número de sequestros aumenta nas grandes 
cidades brasileiras, assusta as famílias e deixa a polícia desnorteada [...]” (VEJA, 1989) e “Operação 
pântano: O pagamento de 4 milhões de dólares encerra o sequestro de Medina, um emblema da 
promiscuidade entre bandidos, políticos e policiais no Rio de Janeiro. [...] (VEJA, 1990)” .
Os meios de mídia consolidaram versões sobre o crime, arquivando os relatos e testemunhos a 
respeito, enfocando intensamente os aspectos relacionados ao medo, os sentimentos e as privações 
vividos pelas vítimas, familiares, os números das ocorrências de sequestros, o alto valor dos resgates, 
além de outros sequestros ocorrentes no país na mesma época.
As memórias flash quando compartilhadas alastram um sentimento de fobia coletiva pelo fato de 
que as emoções que o legitimam estão unidas à vulneração de valores importantes para a sociedade, 
tais como a vida, a paz, a tranquilidade, a integridade física, o ir e vir, etc. É um sentimento difuso e 
confuso porque as experiências e as afeições surgidas do medo são espontaneamente disseminadas 
em sociedade e passam as ser absorvidas por aqueles que foram expostos à notícia, sem que elas 
tenham sequer sido vítimas do crime.
O efeito fóbico, mediatizado pelo discurso dos meios de massa, tende a ativar, especialmente na 
opinião pública, um significativo apelo ao aumento do controle penal, inclusive, fomentada a partir 
de argumentos punitivos que intensificam os medos coletivos, próprios de uma Criminologia dita 
como Midiática, por ser esta referenciada nas significações que os meios de massa dão ao crime e 
ao combate ao crime (ZAFFARONI, 2013).
No tocante à edição da LCH, a expressão crime hediondo é própria do sistema constitucional atual, 
inexistente, portanto, nos textos constitucionais que lhe precederam. 
Perante esse contexto de pulverização social pelos meios de massa de uma criminalidade violenta, 
em um primeiro momento, o legislador constitucional teria avocado a atribuição habitualmente 
conferida legislador penal para emitir um comando penalizador com uma institucionalização genérica 
do crime hediondo na Constituição (FRANCO; LIRA; FELIX, 2011, p.158).
Com a identificação da demanda da criminalidade na normativa constitucional, o segundo passo 
seria galgado pelo legislador penal, a partir de sua percepção do alargamento da questão relacionada 
à criminalidade na sociedade, quais as proporções assumidas nos níveis comunicacionais a ponto 
de atraírem a atenção social e, por vias de consequência, estarem a exigir um tratamento normativo 
penal especial.
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A massificação da violência em São Paulo e Rio de Janeiro, maiores cidades do país, então, 
teriam ganhado conotações mais gravosas pelos meios comunicacionais, especialmente quando 
as suas vítimas eram pertencentes das altas camadas sociais, evidenciada pelos marcos sociais 
de ativação dos sequestros dos empresários Abílio Diniz, em 1989, e Roberto Medina, em 1990.
Ocorre que, inserida a questão mídia, criminalização e LCH sob o enfoque das garantias penais 
constitucionais acaba por revelar que o comando repressivo constitucional está sujeito às demandas 
incitadas pelos meios de comunicação que são inseridas pelos reclames sociais, resultando, 
consequentemente em redução de direitos individuais constitucionais do acusado. Explicamos.
Na Constituição de 1988, a figura do crime hediondo é modo de agravamento do regime prisional, 
implicou na supressão do direito à fiança, graça ou anistia, direitos estes que, em tese, admitiriam 
a liberdade de um indivíduo processado ou condenado irrecorrivelmente (LEITE, 2013). 
Acontece que o legislador nacional, na instituição da LCH, além de aumentar as penas cominadas, 
para preencher o sentido da expressão crime hediondo optou por uma técnica de enumeração de 
determinadas figuras criminosas que receberam o rótulo de hediondo (FRANCO; LIRA; FELIX, 
2011). 
Essa etiquetação comum de hediondo a diversas figuras heterogêneas delitivas que atingem bens 
jurídicos distintos, outorgando-lhes um tratamento extremamente rigoroso e desproporcional, estaria 
a indicar que o ponto comum entre os crimes eleitos como hediondos situar-se-ia no conteúdo de 
uma metamensagem midiática havida na exploração e indução dos sentimentos de medo e temor que 
estas manifestações delitivas potencialmente provocariam na sociedade brasileira (CERVINI, 1994).
Desse modo, a edição da LCH refletiu as pressões dos meios de comunicação sobre a opinião pública. 
A despeito do mote levantado no sentido de repressão da criminalidade violenta e de preservação 
do direito à vida, o texto publicado em 1990 enumerou como hediondo: a extorsão qualificada por 
morte, o genocídio, extorsão mediante sequestro, o estupro, o atentado violento ao pudor, a epidemia 
com resultado morte e o envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, 
qualificado pela morte, ficando alijados do rol dos hediondos os crimes tipificados no Código Penal 
como crimes contra a vida.
A visibilidade que a notícia dá ao fato criminal, detalhando cada um de seus aspectos, ressaltando 
a violência empregada, denunciando a ineficiência da segurança pública e inserindo a coletividade 
em uma situação de potencial vitimização tem agravado o estado de medo do delito.
Por causa dos sequestros dos empresários Abílio Diniz e Roberto Medina, a sociedade brasileira 
passou a experimentar, apoiadas nas memórias flash constituídas a partir da massificação das notícias 
sobre esses e outros sequestros, um sentimento fóbico que redundou em ponto de ativação para a 
necessidade da edição de uma lei sobre crimes hediondos.
Contudo, a LCH, utilizou como critério de designação desse instituto penal a enumeração de tipos 
que, quando incluídos em seu texto, passam a comprometer direitos constitucionais ao acusado. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Na cobertura dos fatos criminais, a forma narrativa espetacularizada é bastante evidente, normalmente 
os crimes têm sido acompanhados de intensa dramatização da violência, fazendo do drama do crime 
uma demanda coletiva para uma resposta institucional mais severa e, geralmente, é essa a versão 
que é absorvida pela população.
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As memórias sobre a criminalidade passam a ser não apenas uma mera fixação de dados e imagens 
sobre os crimes, mas, devido às qualidades de narração espetacularizada e dramatizada da notícia, 
passam a reportar, por interferirem em campos emocionais e comportamentais, à necessidade 
de proteção da sociedade, em virtude da ineficiência das atuais medidas do Estado na contenção 
da criminalidade. Consideramos que este fato, em sua amplitude midiática interferiu sobre os 
pleitos sociais de novas leis mais punitivas, no entanto, estas acabam por comprometer garantias 
fundamentais, como foi o caso da LHC que implicou a retirada do direito à fiança, graça ou anistia, 
aumento de pena e perda à progressão do regime penal. 
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RESUMo

O propósito deste artigo é de averiguar como o discurso pode viabilizar um processo progressivo de 
desconscientização cominando na alienação coletiva, de modo a interferir diretamente na realidade 
diária dos cidadãos de uma cidade de porte médio, em sua conjuntura política, econômica e até 
mesmo jurídica. A partir da análise da práxis da política local e quanto ao intradiscurso midiático, 
podemos observar como a “indústria do medo” consegue se consolidar de modo a contaminar o 
habitus  (BOURDIEU, 1983) de uma dada localidade e sua respectiva cultura política. Expressão 
esta, advinda do conceito frankfurtiano de “indústria cultural” de Adorno e Horkheimer, e também 
do conceito de “sociedade do espetáculo” de Debord (1997), pois a partir dos mesmos, faz-se possível 
uma análise dos entraves presentes no sistema capitalista que impedem a emancipação humana a 
partir do poder simbólico midiático.
 
Palavras-chaves: violência; mídia; medo; política.

ABSTRACT

The purpose of this article is to investigate how discourse can enable a progressive process of political 
unconsciousness, resulting in the collective alienation, in order to directly interfere in the daily reality 
of the citizens of a medium size city, in its political, economic and even juridical conjuncture. From 
the analysis of the local politics praxis and the media intradiscourse, we can observe how the “fear 
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industry” can consolidate itself to contaminate the habitus (BOURDIEU, 1983) of a given locality and 
its respective political culture. This expression derives from the Francokfurtian concept of Adorno 
and Horkheimer’s “cultural industry”, and also from Debord’s (1997) concept of the “society of the 
spectacle”, since from them it is possible to analyze the obstacles present in the capitalist system 
that prevent human emancipation from the symbolic mediatic power.

Key-words: violence; media; fear; politics.

INTRoDUÇÃo

Sabe-se que para que uma determinada prática delituosa seja passiva de sanção, é necessário 
ao mínimo saber a autoria, e se o acusado teve culpa dos fatos, além de se fazer necessária a 
individualização da pena. Nesse espaço, tem-se por imperiosa a análise de instrumentos capazes e 
suficientes à mensuração de contextos sociais relativos às vulnerabilidades, como forma de balizar 
uma resposta jurídica justa ao conflito de natureza penal. Observa-se, no entanto, que as diversas 
vulnerabilidades sociais deslocam sujeitos por elas alcançadas para o centro das atenções do poder 
punitivo estatal, estabelecendo um nítido cenário de seletividade penal e espetacularização. Como 
resultado, o juízo de censura ou reprovabilidade, se afasta da análise da conduta, no sentido de punir 
de forma mais gravosa determinados grupos que, em uma perspectiva histórica, foram vitimados 
e subjugados por uma lógica de dominação de classes e interesses, alimentado pelo desejo nítido 
de vingança.
Portanto, faz-se necessário esmiuçar como determinados discursos conservadores como enrijecimento 
de penas, criminalização da esquerda, armamento da população, fortalecimento das forças armadas, 
conseguem em nome da retomada da ordem pública e da moral, ganhar vasto terreno numa garantia 
corrompida de liberdade de expressão e por fim, ocupar as cadeiras públicas a custo de medo.

oBJETIVoS

O trabalho tem por objetivo a observância da possibilidade da utilização de recursos sonoros como 
instrumentos de exercício de poder e de dominação social. Guy Debord em sua obra Sociedade 
do Espetáculo enfatiza o apelo iconográfico, ou seja, visual. Porém podemos observar que a 
espetacularização do direito penal e suas respectivas punições podem ocorrer independentemente 
de apelo sensível aos olhos. Portanto, por analogia, observamos que enquanto Debord observa uma 
interdependência entre o acúmulo de capital e de imagens, para manutenção do sistema capitalista, 
podemos observar também essa relação por diversas vias, sendo assim audiovisual, e não apenas 
visual. Inclusive, a partir da concepção de marketing, os recursos midiáticos dependem das mais 
variadas vias de informação. O recurso auditivo, ao contrário do visual, acaba por compor uma 
relação de onipresença, pois não é tão facilmente identificada sua autoria.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA
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O marco teórico principal desse trabalho é focalizado na perspectiva praxiológica das relações 
de dominação e poder existentes nos diversos meios de socialização, em destaque, a mídia. Deste 
modo, faz-se necessária análise estrutural das questões materiais que permeiam a conjuntura de 
socialização dos participantes – interlocutor e ouvinte – assim, a escola de Frankfurt, herança 
marxista de método materialista histórico e dialético passa a ser a principal fonte de análise desta 
temática. De acordo ao pensamento de Guy Debord o espetáculo pouco tem a ver com as condições 
materiais de existência das coisas, mas sim reforça um discurso ideológico alienante.  Segundo o 
autor: “À medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho torna-se necessário. 
O espectáculo é o mau sonho da sociedade acorrentada, que finalmente não exprime senão o seu 
desejo de dormir. O espectáculo é o guardião deste sonho.”
De maneira ilustrativa o espetáculo midiático não apenas da vida a uma realidade inexistente como 
cria uma necessidade desnecessária, segundo o proprio Marx, uma fetichização da mercadoria, o 
que neste estudo aconteceria graças a formação de um arcabouço conjuntural do medo. Este medo 
basila a criação de uma mercadoria desnecessária materialmente, mas extremamente necessária 
ideologicamente que é o reforço da segurança. O medo educa a população de tal forma a buscar 
apenas duas vias: a reclusão e a proteção exarcerbada ou o emprego da violência. Modificando todo 
o habitus de uma determinada localidade. Segundo Pierre Bourdieu habitus é compreeendido como:
[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 
passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e 
torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas 
de esquemas [...]
Não obstando da necessidade de se tecer uma análise dialética desse fenômeno sociológico, faz-se 
necessário uma leitura complementar quanto ao contexto das vias discursais e seus respectivos 
recursos. Sendo assim secundariamente faz-se necessária análise de discurso e também compreensão 
mais aprofundada sobre as relações microestruturais correlatas que tecem por sua vez uma teia de 
poderes numa relação dialética com a super estrutura tão fortemente discutida por Michel Foucault 
em sua obra Microfísica do Poder (1979), além do conceito de disciplina e de Biopoder (2008) tão 
amplamente estudado pelo autor. 
Também por análise secundária essa pesquisa focaliza-se sob outro campo científico, o marketing. 
Sob essa perspectiva, podemos observar quais são as técnicas utilizadas para o convencimento da 
população para fortalecimento do consumo. Ou seja, para que a segurança tome uma roupagem 
mercadológica não apenas a necessidade é criada, mas também a alocução dá a mesma o caráter 
de urgência, por vezes reforçado por discurso de ódio. Segundo Everardo Rocha em sua obra A 
sociedade do Sonho, o desejo e as necessidades são projetadas pela sociedade de consumo que a 
compõe:
“É fácil o reconhecimento da semelhança, a identificação do mesmo e a projeção do desejo quando 
assistimos a esta espécie de reprodução da realidade social que nos contempla na cultura do consumo. 
Vemos nosso próprio rosto muito mais facilmente ali, que nas imagens da alteridade ou nos restos 
de vida social [...]. Inventamos uma sociedade às avessas. Inventamos, a um só tempo, o próximo 
e o distante, a inversão e a recuperação” (ROCHA, 1995. p.208).
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MÉToDoS

Metodologicamente, fez-se necessário um recorte a apenas um veículo de informação, o rádio. Tal 
escolha acaba por evidenciar que apesar de aparentemente obsoleto diante das novas mídias digitais 
graças à corrida tecnológica, as ondas de rádio são um instrumento midiático como qualquer outro, 
e como tal surte influência direta no processo de formatação de uma dada comunidade. Como 
fonte metodológica primária, partimos do materialismo histórico dialético de modo a analisar a 
estruturação da práxis política no cotidiano dos ouvintes dessa fonte midiática, e, secundariamente 
análise de discurso de modo a fazer uma análise minuciosa sobre as terminologias utilizadas para 
propagação do discurso ideológico operante.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Como a radiodifusão é um campo muito extenso, o objeto de pesquisa passou por um sub-recorte 
minucioso se restringindo a apenas uma emissora cuja escolha não foi casuística, mas sim observada 
a ligação direta do atual prefeito da cidade deveras renomado locutor de rádio por 45 anos dos 48 
de carreira na tradicional Rádio Clube.
 Além de essa emissora ser preponderante para o lançamento da candidatura de membros do poder 
executivo do município de Vitória da Conquista é conhecida pelos boletins policiais, carregados de 
discurso de ódio. Os referidos boletins ocorrem em horário nobre e são repletos de notícias de supostos 
crimes, a fim de provocar um clima de insegurança na população conquistense. Curiosamente os 
intervalos comerciais dos boletins são patrocinados por empresas de segurança e monitoramento 
privadas e pudemos observar a utilização desse mesmo canal para a propagação de campanhas pró-
gestão atual da prefeitura, programa chamado “A Voz da Cidade” inaugurado apenas seis meses 
anterior às eleições presidenciais cujo atual gestor do município procura compor uma câmara de 
modo a aumentar sua governabilidade. Clara prova de que essa via de comunicação continua a ser 
utilizada como forma de manipulação política.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir por meio destes estudos que a violência midiática se fortalece não apenas graças 
aos discursos ideológicos do Estado em sua estrutura, quanto às suas instituições, mas também de 
uma alocução tendenciosa via apelo midiático, neste caso por recursos auditivos via ondas de rádio. 
Deste modo, assim como Debord menciona o acúmulo capital de imagens atua para a sustentação 
de um sistema repleto de desigualdades como o capitalista, de forma análoga o acúmulo de recursos 
auditivos também surte tais efeitos como um processo de retroalimentação desta regra. 
Vale salientar que tal recurso midiático é utilizado sensivelmente para a propagação de um imaginário 
coletivo voltado para o medo, atuando como esboço ideológico para a popularização de uma sensação 
de insegurança. Assim, a população “involuntariamente” é levada a eleger um “inimigo em comum”.  
Ocorre que historicamente compete aos mais pobres, vítimas da desigualdade social, com menores 
condições de saúde, educação, moradia, saúde e emprego, o estereótipo do criminoso. Portanto, 
essa classe rotulada como hostil – classificação essa alicerçada já nas relações de subalternidade – 
fundamenta a seletividade penal e a ampliação das injustiças sociais. O discurso de ódio fundamenta 
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a desobservância do principio da dignidade da pessoa humana em prol da caça ao “inimigo” gerando 
por fim um cenário de espetacularização do processo penal para atingir objetivos comerciais e 
políticos permitindo o pleno funcionamento das engrenagens do sistema.
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RESUMo

É sabido por todos que desde o início dos tempos as pessoas que se encontram em classes mais 
“baixas” e principalmente esquecidas pela sociedade e pelo próprio sofrem violência de todas as 
formas e uma das violências que vamos tratar a seguir é a violência que estas pessoas sofrem nas 
mãos da segurança pública do estado. E mesmo sendo algo que estava há muito tempo evidente 
muito pouco se falava ou nem se falava, mas o filme Tropa de Elite trouxe de uma maneira que 
demonstrou muito de perto que ocorrem violências, principalmente físicas e psicológicas e como 
acontecem. Todo o cenário do filme acontece no Rio de Janeiro e a unidade de policiamento mais 
evidente responsável pela violação dos direitos humanos é o BOPE. E além da grave denúncia de 
violência e violações de direitos um fato que fica muito evidente é que apenas os moradores das 
comunidades que sofrem com as graves violências.
 
Palavras-chaves: Tropa de Elite; segurança pública; violência; direitos humanos.

ABSTRACT

It is well known by everyone that from the beginning of time people who find themselves in the 
“lower” classes and mainly forgotten by society and by themselves suffer violence in every way 
and one of the violence that we are going to treat next is the violence that these people suffer at 
the hands of state public security. And even though it was something that was evident for a long 
time, very little was said or spoken, but the film Tropa de Elite brought it in a way that showed very 
closely that there are violence, mainly physical and psychological, and how they happen. The whole 
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scene of the film takes place in Rio de Janeiro and the most evident police unit responsible for the 
violation of human rights is the BOPE. And in addition to the serious denunciation of violence and 
violations of rights a fact that becomes very evident is that only the residents of communities who 
suffer from serious violence.

Key-words: Elite squad; public security; violence; human rights.

INTRoDUÇÃo

O filme Tropa de Elite (2007), com a direção de José Padilha, e roteiro escrito por Bráulio 
Mantovani, Rodrigo Pimentel e José Padilha, também diretor. Por ser uma obra 
cinematográfica policial, o seu tema central é a violência urbana em periferias da cidade 
do Rio de Janeiro, além de abordar sobre o Batalhão de Operações Policiais Especiais 
(BOPE). O f ilme é baseado em elementos presentes no livro “Elite da Tropa”, escrito 
por André Batista, Rodrigo Pimentel e Luiz Eduardo Soares.
A longa-metragem mostra diversas situações fictícias em que há violência explicita e tortura, 
presente em operações táticas da polícia realizadas nas favelas, em treinamento desumano para 
formação de recrutas do BOPE, e também em situações de descontrole por parte de traficantes. 
Nessas circunstâncias, fica visível que existe violação de direitos humanos.
Não é de se espantar as inúmeras críticas realizadas acerca do filme, sendo considerados um dos 
maiores recordistas do cinema nacional dos últimos tempos. Além de conseguir relacionar essa arte 
com a realidade, citada por Oscar Wilde (1885), em que “a vida imita a arte muito mais do que a 
arte imita a vida”.

oBJETIVoS

A pesquisa tem como objetivo predominante analisar do filme Tropa de Elite, com foco nos direitos 
humanos violados, a fim de expor a forma abusiva da polícia e também pelos traficantes. Como 
objetivos específicos, a pesquisa é responsável por exibir o método desumano na fase de treinamento 
dos soldados do BOPE, nas operações realizadas na periferia, e pelos criminosos da comunidade 
com o propósito de mostrar a violência e a violação de direitos presente no ambiente do filme.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para entender sobre a corporação que será analisada ao decorrer da presente pesquisa, iremos 
discorrer sobre o Batalhão de Operações Policias Especiais (BOPE), que é conceitualizada pela 
Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), como a tropa de elite especializada em resgate 
de reféns, combate a diversas situações de alta periculosidade, invasão de favela e neutralização 
do tráfico, além de possuírem uma instrução rigorosa, estrutura que consiste em carros blindados, 
armamentos voltado para o combate urbano.
Em relação à área de operação do batalhão, favela é definida como “aglomerados urbanos em áreas 
públicas ou privadas, ocupadas por não-proprietários, sobre as quais os moradores edificam casas 
à margem dos códigos legais de parcelamento e edificação” (BUENO, 2000, p.17).
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No contexto histórico, Thomas Buergenthal (1988, p.17) diz que o moderno Direito Internacional 
dos Direitos Humanos é um fenômeno do pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às 
gravíssimas violações de direitos humanos na era Hitler e à crença de que parte destas violações 
poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos 
existisse.
Para o conceito de direitos humanos, a autora Flávia Piovesan (2014, p.5) relaciona como útil para 
proteger a dignidade e prevenir o sofrimento humano, a fim de que toda e qualquer pessoa seja tratada 
com igual consideração e profundo respeito, tendo direito de desenvolver suas potencialidades de 
forma livre, autônoma e plena.

MÉToDoS

A presente pesquisa tem como natureza exploratória com uma abordagem direta, utilizando, como 
material de pesquisa, teses, monografias, artigos, com enfoque no filme Tropa de Elite (2007). Com 
isso, o resultado será apresentado de forma qualitativa.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O filme Tropa de Elite estreou no brasil em 2007, uma produção de José Padilha que buscou relatar 
a corrupção e a violação da polícia do Rio de Janeiro no ano 1997. Apesar da época cenográfica e de 
conhecimento de todos certos abusos e violações de direitos humanos da polícia com a população, 
até os dias atuais. Além do treinamento desumano recrutas para o bope. Não e de se espantar as 
inumeras criticas feitas acerca do filme sendo considerados um os maiores recordistas de criticas 
do cinema nacional dos últimos tempos.
O criador do BOPE, Coronel Paulo Cesar Amendola, participou de combates na época da ditadura, 
porém ele nega ter torturado cidadãos. A partir de diversas convivência entre agentes e procedimentos 
policiais, criou o batalhão de operações especiais, com intuito de agir em situacoes extremas. 
Porém essas situações não justificam o modo comportamental com a sociedade que muitas vezes 
são desrespeitados e ate torturados por esta no lugar e hora errada.  (ROCHA e MARQUES, 2010)  
O seguinte filme analisado traz a realidade do Rio de janeiro, especificamente na época da visita 
do papa. Para que os problemas de segurança pública do Rio fossem de certa forma “escondidos”, 
os responsáveis que não deveriam deixar chegar a tal ponto solicitaram que a unidade de elite da 
polícia militar fosse fazer o trabalho sujo.
A unidade de elite da polícia militar retratada no filme e que ficou responsável por garantir a segurança 
do pontífice foi o BOPE conhecido no Brasil inteiro como uma das unidades de policiamento 
ostensivo mais truculenta e perversa dos últimos tempos. 
São homens da polícia militar que se inscrevem para o curso de elite e ao chegarem ao final do curso 
passam a integrar não mais a polícia militar comum como eles costumam chamar, e sim a força 
de elite da PMERJ. Geralmente, os indivíduos dessa unidade são conhecidos por serem agentes 
honestos que não se corrompem, e por obterem êxito em todas as missões que são designadas. 
E a justificativa adotada para tais “qualidades” para eles se dá através do curso de treinamento 
extremamente rigoroso e violento. Costuma se dizer que muitos países que vivem em guerras não 
têm soldados tão bem treinados como os do BOPE.
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Mas porque é necessária uma unidade de elite se já temos a polícia militar “comum”? O filme 
explica que pelo fato dos criminosos possuírem muitos armamentos inclusive de grosso calibre 
que são utilizados nas piores guerras pelo mundo afora que sobrepõe, e muito, os equipamentos 
utilizados pela PMERJ.
Em um dado momento do filme tem-se a frase “No Rio de Janeiro o polícia tem que escolher, ou 
se corrompe, ou se omite, ou vai para guerra, e os honestos vão para a guerra”. Por isso torna-se 
necessário o uso da unidade de elite que não se corrompe e combate à criminalidade. Pois o que 
não estão envolvidos no sistema tem medo de denunciar, e se denunciam, são muito prejudicados 
pelo superiores corruptos.
Embora o BOPE cumpra o devido papel de polícia e esteja fora do sistema de corrupção que assola 
o país, existe outro problema. Os integrantes desse batalhão violam gravemente diversos direitos 
fundamentais assegurados a todos, presentes na Constituição da República Federativa do Brasil, e 
também no âmbito global, pela Declaração Internacional de Direitos Humanos.
A grave violência aos direitos fundamentais da pessoa humana começa durante o curso para se 
tornar um policial do BOPE, os alunos do curso de operações especiais são submetidos a situações 
extremas. Durante a primeira fase do curso são violentados diariamente, são privados de itens 
essenciais como água, comida e sono, são submetidos a longas caminhadas, além da violência 
psicológica sofrida pelos alunos dos instrutores do curso.
No filme é explícito a violação dos direitos humanos e uma das mais marcantes e do artigo 5º, da 
Declaração Internacional de Direitos Humanos (DIDH), trazendo no seu texto que: “ninguém será 
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, presente também no artigo 5º, 
inciso III da Constituição Federal de 1988.
Vale ressaltar que os poucos policiais que conseguem chegar ao final do curso têm um potencial, 
tanto físico quanto psicológico, e estão preparados para enfrentar uma guerra diária, com a ideia de 
que é necessário usar toda a força e violência possível para que ele não seja mais fraco, transpareça 
medo ou que não venha a morrer.
Em uma cena, há um garoto que é torturado por diversas formas, como a pressão psicológica, 
agressões, o método do saco na cabeça, utilizado na ditadura militar e no filme é usado em várias 
ocasiões, e por último o jovem e submetido a uma situaçao constrangedora. Os policiais tiram a 
roupa dele e ameaça introduzir no garoto um cabo de vassoura no ânus, porém ele acaba se salvando, 
entregando o chefe do tráfico, denominado de ‘’Baiano’’.
No outro lado da moeda, há um trecho em que traficantes entram numa sede de Organização Não 
Governamental (ONG), e levam dois voluntários para serem executados, violando o artigo 3º da 
DIDH, em que todo indivíduo têm direito à vida.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A obra cinematográfica faz alusão à realidade, pelo fato do filme se basear no livro “Elite da Tropa”, 
que narra situações ocorridas nesse Batalhão de Operações Policiais Especiais, além do personagem 
principal, Capitão Nascimento, foi criado a partir de fragmentos de perfis de vários soldados do 
batalhão. 
O filme cria uma ilusão que a violência policial, violadora dos direitos humanos, é a saída mais 
eficiente para os problemas de segurança sendo considerada a única atitude coesa para a solução 
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desses conflitos, independentes daqueles que não tem grau nenhum de envolvimento acaba também 
sofrendo.
Em relação ao treinamento para se tornar um soldado do BOPE, ela deve ser dura, intensa, para 
conseguir os melhores agentes, assim executar com êxito as operações complexas em favelas. E não 
uma preparação de caráter agressivo, que tenha constrangimento para quem participa.
Já em relação às operações especiais em favelas, os soldados devem realizar suas operações em 
situações de alerta, sempre atento, devendo ser rígidos durante as abordagens policiais, porém não 
haver tortura, por ser desumano e degradante, uma violação grave dos Direitos Humanos.
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RESUMo

Os conflitos armados pressupõem o colapso das nações no que diz respeito aos direitos humanos, 
em um estágio de ruptura com o Estado Democrático de Direito e a instauração de zonas de guerras, 
onde os cidadãos ficam reféns de governos políticos voltados para o conflito que se instalou. Nesse 
sentido, as tensões armadas podem ser formadas entre nações ou dentro de uma própria nação, com 
a instauração de um governo ilegítimo, que cerceia os direitos de defesa da sua população. Para 
promover a paz e garantir o mínimo existencial para as pessoas que vivem em territórios de guerra, 
a Organização das Nações Unidas (ONU) criou e impulsionou as missões de paz, que buscam a 
prevalência dos direitos humanos a partir da instauração do direito humanitário internacional. Diante 
de tal ilação, o presente estudo tem por objetivo verificar a relação entre o direito internacional 
humanitário e as missões de paz, como fontes de promoção dos direitos humanos dentro dos conflitos 
armados. Como meio de investigação da temática, será utilizada uma abordagem histórico-dialética, 
por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como fundamento a construção de uma reflexão crítica 
sobre as funções e limitações das missões de paz dentro do plano internacional, tendo como alicerce 
fundamental os direitos humanos. A presente pesquisa, sem pretensões de esgotar as discussões 
acerca do direito humanitário, toma como notas conclusivas a elevação da categoria das missões 
de paz da ONU como órgão vinculado à organização, que, por sua vez, torna-se parte legitimada 
dentro do direito internacional. Cumpre ressaltar que, diante da função primeira de toda nação 



322

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

322

de sobrevivência dos povos e da dignidade da pessoa humana como alicerce basilar da conjectura 
internacional contemporânea, é missão de todas as nações auxiliarem na superação dos conflitos 
armados e promover a paz global. 

Palavras-chaves: Direito Internacional Humanitário; Direitos Humanos; Missões de Paz.

ABSTRACT

Armed conflicts presuppose the collapse of nations by respect for human rights, at a stage of rupture 
with the Democratic State of Law and the establishment of zones of war, where citizens are held 
hostage by political governments facing the conflict that has taken root. In this sense, conflicts 
can be formed between nations or within a nation itself, with the establishment of an illegitimate 
government, which curtails the rights of defense of its population. To promote peace and guarantee 
the existential minimum for people living in war territories, the United Nations (UN) has created 
and promoted peace missions, which seek the prevalence of human rights from the establishment 
of humanitarian law. In view of this, the purpose of this study is to verify the relationship between 
international humanitarian law and peace missions as sources of human rights promotion within 
armed conflicts. As a means of researching the theme, a historical-dialectical approach will be used, 
through bibliographical research, based on the construction of a critical reflection on the functions and 
limitations of the peace missions within the international plane, having as fundamental foundation 
the rights humans. The present research, without pretensions to exhausting the discussions on 
humanitarian law, takes as conclusive notes the elevation of the category of the UN peace missions 
as a body linked to the organization, which, in turn, becomes a legitimized part of international 
law. It is important to emphasize that, in view of the first function of every nation for the survival of 
peoples and the dignity of the human person as the basic foundation of contemporary international 
conjecture, it is the mission of all nations to assist in overcoming armed conflicts and to promote 
global peace.

Key-words: International human right; Human rights; Peace Missions.

INTRoDUÇÃo

O Direito Internacional produz normas para que as relações entre os Estados sejam travadas da 
forma mais pacífica possível. Subdivide-se em dois ramos, o público e o privado, mas quando se 
está diante de um cenário de conflitos armados, de guerras, é o Direito Internacional Público que 
assume uma posição de grande relevância.  Segundo Rezek (2000), o Direito Internacional Público 
é um ramo jurídico autônomo, no qual se estruturam as relações entre os Estados soberanos, e deve 
se repousar sobre o consentimento.
O Direito Internacional Público visa estabelecer e promover a paz, a justiça e o desenvolvimento 
humano e material.  Foi edificado a partir do embate histórico entre guerra e paz. Anteriormente, 
havia uma tradicional divisão entre Direito da Paz, responsável por reger as relações internacionais 
entre os Estados em tempos de paz, e Direito da Guerra, que seria a exceção, repartindo-se em 
“Jus ad Bellum” (ramo que caiu em desuso, caracteriza-se pelo direito de fazer a guerra com base 
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em determinadas justificativas) e “Jus in Bello” (atualmente, conhecido como direito humanitário). 
Nesse sentido, perseguindo a prevalência dos direitos humanos, sobretudo nas missões de paz e 
no respeito às Convenções de Genebra e seus protocolos adicionais, o direito humanitário visa 
abrandar o sofrimento proporcionado pelas guerras. Dentro desse contexto, insta destacar que o 
Direito Internacional Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) 
são sistemas jurídicos distintos, mas que se complementam, sendo que o DIH bebe na fonte do 
DIDH para assegurar a proteção à vida, à dignidade das pessoas e à saúde, nos tempos de guerra.
Há um poder-dever de respeito e aplicação do Direito Internacional Humanitário e Direito 
Internacional dos Direitos Humanos por parte dos Estados, assim como existem direitos fundamentais 
que devem ser respeitados em qualquer sitação. O Direito Internacional dos Direitos Humanos é 
mais complexo que o Direito internacional Humanitário, abrangendo, também, tratados regionais. 
Os instrumentos do DIDH estão inseridos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada 
pela Assembleia Geral da ONU, em 1948, nos tratados sobre a prevenção e punição das práticas 
cruéis e degradantes, sobre os direitos das crianças e sobre a eliminação da discriminação racial e 
da discriminação contra as mulheres, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Já os instrumentos do DIH são as Convenções de Genebra e de Haia, os Protocolos Adicionais e o 
Direito Consuetudinário. A grande preocupação que envolve o Direito Internacional Humanitário 
é quanto a sua utilidade frente aos conflitos armados contemporâneos no que tange a prevenção de 
novas violações e ao cumprimento das suas normas, para que não seja um recurso tardio, atuante 
apenas depois que as violações são perpetradas. 
Nessa linha de intelecção, o presente estudo busca verificar a regularidade do DIH na proteção da 
vida e da dignidade humana em situações extremas, ainda que em face dos conflitos contemporâneos, 
destacando a importância da cooperação internacional, da comunidade de nações formando cidadãos 
do mundo, e das Nações Unidas na manutenção da paz e da segurança internacionais.  Assim, 
verifica-se, de acordo com o pensamento de BOBBIO (2004), que “o problema fundamental em 
relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se 
de um problema não filosófico, mas político.”
E, com o intuito de proteger os direitos do homem, as operações de paz da ONU surgem como 
aparato poderoso, desprovido de violência, capaz de garantir os valores da diginidade da pessoa 
humana, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da solidariedade, tratando como prioridade 
os Direitos Humanos e consagrando o princípio da humanidade. Conforme este princípio, o Estado 
deve zelar pela vida de todos. Sendo assim, no panorama internacional, todos os cidadãos do mundo 
devem ser protegidos.

oBJETIVoS

O presente estudo busca averiguar a prevalência dos direitos humanos no panorama internacional da 
existência de conflitos armados, através das missões de paz e da efetividade da resposta proporcionada 
pelo Direito Internacional Humanitário. Nesse sentido, a pesquisa investiga o surgimento dos 
direitos humanos e sua aplicação em situações de guerras, colocando as intervenções humanitárias, 
dentro do sistema do Direito Internacional Público, como principal instrumento de persecução da 
efetivação destes direitos.
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Pelo exposto, preocupa-se, priomordiamente, com as violações aos direitos humanos no contexto 
de guerras, mesmo com a disponibilidade de documentos legais para proteção da comunidade 
internacional. As missões de caráter multidimensional são, então, fruto da nova necessidade surgida 
no contexto internacional, a necessidade da assistência humanitária nos conflitos armados para a 
manutenção da segurança internacional e preservação dos direitos humanos.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Os direitos humanos são direitos históricos oriundos da necessidade de conter as violações à 
dignidade humana, ocorridas nos períodos de guerra. Para proteção dos indivíduos contra atos 
que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana foram criados documentos 
internacionais e internos. No plano internacional, o Direito Internacional Público (DIP) é uma das 
ferramentas para a efetividade dos direitos humanos e para a promoção da liberdade e segurança 
dos indivíduos.
O Direito Internacional Humanitário (DIH), enquanto ramo do DIP, é um sistema integrado 
de normas, com o intuito de mitigar os efeitos dos conflitos armados, protegendo as pessoas 
das hostilidades e restringindo os instrumentos e métodos de combate. Desenvolve-se a partir 
das consequências nefastas da experiência da guerra moderna, que invocaram as preocupações 
humanitárias a nível internacional.  O DIH envolve a proteção das pessoas que não participaram 
ou deixaram de participar dos conflitos e o conjunto de restrições aos meios de combate.
O DIH não trata dos distúrbios internos, como por exemplo, os casos isolados de violência, ou a 
regulamentação do uso de força por um estado, mas sim do regramento que será aplicado aos conflitos 
armados. É importante destacar que o Direito Internacional Humanitário é aplicado em situações 
extremas, de conflito, e por isso enfrentará sempre grandes dificuldades para sua absorção, sendo 
necessária, de forma urgente, a sua aplicação efetiva. Nesse contexto, foram adotadas medidas para 
o respeito ao DIH, como a obrigação dos Estados de educar e conscientizar as suas Forças Armadas, 
bem como toda a comunidade de cidadãos do mundo sobre as normas deste sistema.
A assistência humanitária, visualizada na promoção das missões de paz, é reconhecida no artigo 
28 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, segundo o qual toda pessoa tem direito a 
uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciados na presente 
Declaração. Sendo assim, as organizações humanitárias, alicerçadas como aparelhos multitarefas, 
são responsáveis por levar assistência aos civis em situação de Guerra.
Torna-se de suma importância fazer o percuso histórico do reconhecimento dos direitos humanos 
como dispositivos que deveriam assumir posição privilegiada na dinâmica internacional. Após 
a Segunda Gerra Mundial, houve a necessidade de uma organização capaz de zelar pela paz no 
mundo e de garantir um consenso no que diz respeito aos direitos humanos. Ainda em 1945, os 
países vitoriosos da guerra firmaram um acordo de paz, criando a Carta das Nações unidas, com o 
intuito de assegurar a segurança mundial, a paz, a promoção dos direitos humanos e a cooperação 
internacional.
Em 1948, foi aprovada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, responsável pela internacionalização dos direitos humanos, 
servindo como fonte de inspiração para outros sistemas de proteção ao indivíduo. Em 1864, foi criada 
a Convenção de Genebra, considerada a base e o principal instrumento do Direito Internacional 
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Humanitário, definindo direitos e deveres de combatentes ou não combatentes em tempos de 
distúrbios na ordem internacional. 
A partir daí, sempre visando a manutenção da paz e o respeito aos direitos fundamentais dos 
indivíduos, foram ratificados diversos tratados sobre os direitos humanos, como o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos (1966), a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial 
(1969), a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (1979), a Convenção 
sobre os Direitos da Criança (1990) e a Convenção contra a Tortura (2007).
Conforme Maidana (2013), o desenvolvimento de métodos visando estabelecer a paz frente à 
normalidade dos conflitos armados fez como que a resolução de conflitos entre as nações passasse a 
priorizar as negociações, no lugar das armas. Nesse sentido, o artigo 1º da Carta das Nações Unidas 
estabele que as medidas para evitar ameaças à paz serão tomadas coletivamente.

Art. 1º - os propósitos das Nações Unidas são: 1. Manter a paz e a segurança internacionais 
e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir 
os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de 
conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução 
das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. (CARTA DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1945).

Mello (2004) informa que a guerra parece ser algo enraizado no ser humano, que faz parte da sua 
natureza através de um instinto de agressão ou de violência.  Os conflitos armados são, então, inevitáveis, 
sendo compromisso do Estado resguardar a vida e os direitos de seus cidadãos. Nesse contexto, para 
a garantia da dignidade destes indivíduos, é necessário efetivar o princípio da humanidade, elemento 
central do Direito Internacional Humanitário, ainda que diante de situações extremas. 
Segundo Borges (2006), o objeto de um conflito armado é alcançar a vitória sobre a parte adversária 
com o menor gasto possível de recursos humanos e materiais, afirmando, que os outros princípios 
elencados ao DIH são decorrentes do princípio da humanidade. Percebe-se que o princípio da 
humanidade deve servir de norte para a garantia dos bons costumes e dos melhores meios e métodos 
de agir durante o conflito, mitigando as consequências desastrosas da Guerra. É a comunidade 
internacional de nações interferindo em favor da vida. 
As missões de paz, por sua vez, são fruto dessa interferência da comunidade de nações em favor 
da vida, e foram ampliadas e aperfeiçoadas para garantir ao ser humano a dignidade, o respeito e 
compaixão. Essas ações multitarefas passaram a ser tratadas como aparelhos para a pacificação de 
conflitos no âmbito interno dos Estados ou entre Estados. 

MÉToDoS

A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica, a partir da análise de cultores 
da temática direito internacional público, especialmente direito internacional humanitário, a fim 
de verificar a sua regularidade e sua efetividade na resposta aos conflitos armados, por meio da 
mitigação das consequências das guerras, dando ênfase aos direitos humanos. Também, será 
utilizada uma abordagem histórica para a construção do entendimento da importância da proteção 
dos direitos humanos.
Foram analisadas as operações de paz, por meio da pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, 
para investigar a sua relevância na promoção dos direitos humanos, a complexidade temática e os 
desafios enfrentados pelo direito internacional humanitário no cenário contemporâneo.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

Em um cenário de conflitos armados o respeito aos direitos humanos é descumprido pelas nações 
em confronto ou dentro de uma única nação em conflito humanitário. Dessa forma, a comunidade 
internacional pode atuar nas duas situações, por meio de acordos para promoção da paz social. 
No entanto, a realidade de países em guerra denota a dificuldade de estabelecimento de acordos, 
devendo as missões de paz da ONU ingressar nas nações de forma repressiva, com exércitos de 
nações aliadas.
No âmbito do direito internacional, a atuação, enquanto combatente de conflitos e guerras, justifica 
a entrada forçada nos países, a fim de fazer valer a premissa fundamental de todos os povos de 
respeitar os direitos elementares para a sobrevivência humana. Diante da situação, as missões de 
paz atuam em parceria com as organizações humanitárias, a fim de prestar assistência à população 
afetada, satisfazendo as suas necessidades essenciais e ajudando na reconstrução de sua sociedade. 
Segundo Almeida (2003), esses papéis de civis e militares, apesar de diferentes, são extremamente 
interdependentes.
Diante das situações de conflitos armados, a prevalência dos direitos humanos se torna elemento 
primordial das missões da ONU, assegurando a dignidade humana e exercendo controle sobre o 
território até que as organizações políticas dos países se reestabeleçam. As operações para imposição 
da paz, como o próprio já identifica, usa a força de forma coercitiva. Outra característica importante 
é que nem sempre será necessário consentimento de todas as partes envolvidas no conflito.
As missões de paz da ONU devem dar maior atenção aos direitos humanos. A grande preocupação 
da doutrina internacional se concentra na limitação das missões de paz para garantir o direito 
humanitário. Segundo Archer (2004, p. 89) “o número de operações de paz da ONU aumentou 
de forma significativa desde os anos 1990. Não se trata mais apenas de garantir a segurança ou o 
cumprimento de acordos de cessar-fogo, mas também de promover e proteger os direitos humanos”.  
Como meio de superação do conflito da legitimidade das missões de paz, os militares em operações 
de paz se enquadrariam no conceito de Sujeito de Direito Internacional Público. Nesse sentido, não 
apenas os Estados seriam os legitimidos para o direito internacional, mas, em favor da norma maior 
de prevalência dos direitos humanos, eleva-se o direito internacional humanitário e as missões de paz 
da ONU a categoria de agente propulsor de cooperação entre os povos. Abrange, além da conduta 
dos Estados, as organizações internacionais, as relações entre estas organizações e os Estados e as 
relações com as pessoas físicas e jurídicas. Assim, pode-se considerar sujeitos de Direito Internacional 
público, além dos Estados soberanos, as organizações internacionais intergovernamentais. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto gravoso da violência dos conflitos armados e as alterações sociais e políticas em 
determinados países criaram um cenário devastador que invoca a restauração da dignidade dos 
seres humanos, por meio da efetivação dos direitos humanos dos grupos atingidos. Portanto, urge 
a formação, de fato, da comunidade internacional de nações, através de uma união mais efetiva, 
uma verdadeira cooperação internacional, para resolução dos conflitos e garantia de assistência 
humanitária às pessoas em situação de vulnerabilidade, as vítimas diretas e indiretas da Guerra.
Neste panorama, as missões de paz auxiliam na manutenção da ordem e na garantia de segurança nas 
zonas de conflitos, trazendo uma solução menos penosa aos indivíduos, dando um lugar de destaque 
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na persecução da efetivação dos direitos humanos da comunidade internacional. Sob essa égide, 
as atuações da ONU e das missões de paz passam a ser consideradas como instrumentos legítimos 
de propagação do direito internacional humanitário, com legitimidade ativa dentro do campo do 
direito internacional. Tal situação se deve a necessidade de prevalência dos direitos humanos e da 
necessidade de buscar soluções para dirimir os conflitos armados.
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RESUMEN

Las crisis migratorias contemporáneas se presentan con características distintas de aquellas que 
se observaron a lo largo de la historia, a pesar de que sus factores determinantes o impulsores son 
idénticos a aquellos contemplados en el pasado. El contexto actual revela una situación de fragilidad 
de las relaciones sociales y de la desconstitución de los vínculos comunitarios. En ese sentido, la 
percepción del “otro”, también denominado “el extraño”, por Hannah Arendt, se convierte en una 
construcción distorsionada, lanzada al anonimato o, en hipótesis extremas, a la simbología del 
enemigo. De ese modo, tenemos por imperiosa el análisis de ese panorama migratorio, desde la lógica 
de sus efectos, especialmente con relación a la edificación de discursos de polarización sistémica entre 
los nacidos y residentes en el país de recepción y los desplazados voluntariamente o involuntariamente 
de su territorio de origen. Esta incursión se realizará por medio de una investigación exploratoria, 
con estudio de documentos normativos nacionales e internacionales y obras que abordan la temática, 
a partir de un análisis inductivo. Se trata, por lo tanto, de una investigación cualitativa.
 
Palabras-clabes: Refugiados; migrantes; Inseguridad Social; Victimización; Crisis Migratorias.

RESUMo

As crises migratórias contemporâneas se apresentam com características distintas daquelas que 
foram observadas ao longo da história, apesar de seus fatores determinantes ou impulsionares 
serem idênticos àqueles verificados no passado. O contexto atual revela uma situação de fragilidade 
das relações sociais e da desconstituição dos vínculos comunitários. Nesse sentido, a percepção 
do “outro”, também denominado de “o estranho”, por Hannah Arendt, torna-se uma construção 
distorcida, lançada ao anonimato ou, em hipóteses extremas, à simbologia do inimigo. Desse, 
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modo, temos por imperiosa a análise desse panorama migratório, a partir da lógica de seus efeitos, 
notadamente com relação à edificação de discursos de polarização sistêmica entre os nascidos e 
residentes no país de recepção e os deslocados (in)voluntariamente de seu território de origem. 
Essa incursão será realizada por meio de uma pesquisa exploratória, com estudo de documentos 
normativos nacionais e internacionais e obras que abordam a temática, a partir de uma análise 
indutiva. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa.

Palavras-chave: Refugiados; Migrantes; Insegurança Social; Vitimização; Crises Migratórias.

INTRoDUCCIÓN

La sociedad contemporánea se caracteriza por la fluidez de las relaciones interpersonales y la invisibilidad 
del otro. Este escenario denota una percepción de fragilidad de los más distintos contextos comunitarios, 
produciendo implicaciones inmediatas en la efectividad de derechos, especialmente cuando se refiere a 
las prestaciones sociales, fundamentadas en la concepción de solidaridad.
En esta coyuntura, fenómenos observados en las sociedades más antiguas, como el desplazamiento 
territorial en masa, pasan a ser revisitados, con nuevas valoraciones discursivas a sus causas 
determinantes, así como a sus repercusiones. Esta situación es evidenciada en las crisis migratorias 
más recientes, provocadas por conflictos políticos, inestabilidad económica, tensiones culturales, 
entre otros factores. 
De modo consectorio, la recepción de colectividades humanas por Estados distintos de su origen 
promueve un impacto en los diversos espacios, con destaque a la realización de derechos sociales, 
principalmente, la salud, la asistencia y la educación. La imperiosidad de ampliación de esas 
prestaciones, para atender a las necesidades de los individuos desplazados, produce un efecto 
discursivo de su imposibilidad fundada en la reserva estatal.
En el desdoblamiento de ese evento, percibimos la formulación de un elemento discursivo simbólico 
de relativización de la garantía del mínimo existencial a los nacidos y residentes en el país, en virtud 
del aumento poblacional provocado por la acogida de migrantes y refugiados. La internalización 
de ese enunciado produce una especie de distanciamiento entre los individuos de las comunidades 
distintas y, en situaciones más críticas, una polarización sistémica.
La inversión de la lógica discursiva conduce a la aceptación de la inefectividad de los derechos 
sociales, a partir de la ausencia del Estado, y la resignificación de los conceptos de migrantes y 
refugiados, haciéndolos calificados como enemigos de la sociedad a la que se desplazaron, y, de 
manera consecutiva, criminales potenciales, justificando de esa forma la supresión de garantías 
esenciales para la preservación del núcleo fundamental de derechos de la persona humana.

oBJETIVoS

La presente investigación está destinada a analizar la construcción de los discursos de calificación 
de los refugiados y migrantes como enemigos de la sociedad del Estado que los recibe, como forma 
de verificar su relación con los enunciados justificantes de la ausencia / deficiencia de prestaciones 
sociales destinadas a los desplazados, así como a los nacidos y residentes en el país. Para esa 
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persecución investigadora, será necesario establecer paradigmas conceptuales y legales estatuidos 
en los ámbitos interno e internacional, así como las causas y los efectos asociados al fenómeno del 
desplazamiento voluntario o no voluntario de grupos comunitarios a territorios distintos de su origen, 
al que consideraremos objetivos secundarios, teniendo en cuenta el hecho de servir como subsidio 
importante al alcance del desiderato inaugural.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fragilidad y la fluidez de las relaciones comunitarias son características acentuadas en la 
conformación de la contemporaneidad. Este contexto refleja en la ausencia de intensidad de los 
lazos sociales, lo que infiere en la creación de un contexto de inestabilidad de esas relaciones. 
En este aspecto, Zygmunt Bauman (2001, p.1) afirma que la mayoría de las comunidades del 
mundo contemporáneo “se hacen a medida para los tiempos netos modernos”1, lo que conduce, 
inevitablemente, a un proceso de individualización de intereses y perecederos de los valores de 
comunitarios. Se percibe un movimiento de desintegración de las redes sociales reales y asistimos, 
en cierto modo, inertes, a un creciente proceso de singularización2, en detrimento del colectivo y de 
la noción del ser ciudadano, en su sentido más amplio. En ese aspecto, Richard Sennet (1998) apunta 
al aislamiento, resultando en el miedo al “extraño” 3, lo que Hannah Arendt (2010) considera como 
“el otro”. Bauman (2001) explica que la fragilidad y la transitoriedad de las relaciones pueden ser 
consideradas como un precio de la búsqueda de los intereses individuales, lo que puede ser percibido 
como paradoja arraigada en la naturaleza de la modernidad neta, teniendo en vista que esa fluidez 
constituye verdadero óbice al alcance de estos objetivos4.
En este panorama, merecen destacar los efectos provocados por los fenómenos migratorios 
contemporáneos, impulsados   por cuestiones de las más diversas órdenes, como la inestabilidad 
económica, que conduce a la búsqueda de mejora de calidad de vida en otros territorios; las 
tensiones culturales presentes, principalmente, en territorios africanos, en virtud de los procesos 
de colonización y de fragmentación territorial; los conflictos de orden político, con énfasis en las 

1 Bauman (2001, p. 8/9) utiliza a metáfora da liquidez para distinguir as comunidades atuais daquelas em que os vínculos 
comunitários eram mais fortes, coesos e, por essa razão, sólidos: “os líquidos, diferentemente dos sólidos, não matem sua forma 
com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões 
espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente a seu fluxo 
ou o tornam irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a muda-
la; assim, para eles, o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas 
‘por um momento’. Em certo sentido, os sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa. Ao 
descrever os sólidos, podemos ignorar inteiramente o tempo; ao descrever os fluidos, deixar o tempo de fora seria um grave erro. 
Descrições de líquidos são fotos instantâneas, que precisam ser datadas. Os fluidos se movem facilmente. Eles ‘fluem’, ‘escorrem’, 
‘esvaem-se’, ‘respingam’, ‘transbordam’, ‘vazam’, ‘inundam’, ‘borrifam’, ‘pingam’; são ‘filtrados’, ‘destilados’; diferentemente 
dos sólidos, não são facilmente contidos – contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. 
[...] Essas são razões para considerar ‘fluidez’ ou ‘liquidez’ como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da 
presente fase, nova de muitas maneiras, na história da modernidade.”

2 Ao realizar uma abordagem sobre a identidade cultural da pós-modernidade, Stuart Hall (2005, p. 32/75) afirma que “encontramos, 
aqui, a figura do indivíduo isolado, exilado ou alienado, colocado conta o pano-de-fundo da multidão ou da metrópole anônima 
e impessoal. [...] Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens 
internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam 
desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem ‘flutuar livremente’.”

3 Bauman (2007, p. 15) explica que esse medo é um resultado natural da vida líquida-moderna: “é como se os nossos medos tivessem 
ganhado a capacidade de se autoperpetuar e se autofortalecer; como se tivessem adquirido um ímpeto próprio – e pudessem 
continuar crescendo com base unicamente nos seus próprios recursos.” Mesmo sentido é empregado por Bauman (2008), quando 
faz uma abordagem sobre o medo líquido e, posteriormente, na análise sobre a ética pós-moderna. (BAUMAN, 2011)

4 “Qualquer rede densa de laços sociais, e em particular uma que esteja territorialmente enraizada, é um obstáculo a ser eliminado. 
Os poderes globais se inclinam a desmantelar tais redes em proveito de sua contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua 
força e garantia de sua invencibilidade. E são esse derrocar, a fragilidade, o quebradiço, o imediato dos laços e redes humanos 
que permitem que esses poderes operem.” (BAUMAN, 2001, p. 22)
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persecuciones promovidas por regímenes totalitarios ultranacionalistas, a ejemplo de los movimientos 
capitaneados por el Partido Nacional Británico y el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, como 
demuestra Judt (2007)5.
El fenómeno migratorio es multifacético6, como se explica Pedro Garrido Rodríguez (2012, p. 27), 
al afirmar que “son muchas y diversas las definiciones propuestas para describir los movimientos 
migratorios, existentes desde siempre. El asunto ha sido tratado en numerosas ocasio nes y sin embargo 
no podemos afirmar que exista un concepto totalmente clarificador y generalmente aceptado entre los 
estudiosos de la material.” Encontrando sus raíces en la antigüedad, las migraciones “han cambiado 
muchísimo y han adquirido una dimensión y una importancia particulares. Son numerosas y diversas 
las teorías que tratan de analizar estos procesos y de dar una explicación que sirva para comprender 
sus muchas particularidades.” (RODRÍGUEZ, 2007, p. 27)
En la contemporaneidad, percibimos una crisis migratoria que genera impacto en el ámbito discursivo, 
especialmente en la creación de un efecto estigmatizante, con la consideración de los refugiados y 
de los migrantes como enemigos de la sociedad que pasan a integrar. Se crea, por consiguiente, un 
escenario de inseguridad social y de enunciados falaces justificados, incluso, del incumplimiento 
de las prestaciones sociales estatales. En el contexto específico europeo, enseña Guillermo Mansur 
Dias (2014, 35) que “el abordaje del fenómeno migratorio en Europa en las últimas décadas ha sido 
insistentemente acoplado a las nociones de crimen y seguridad. Aunque la asociación entre estos temas 
no es exclusividad europea -y los mecanismos globales crecientes de control sujetan inmigrantes en 
diferentes partes del mundo a procesos de criminalización-, esta vinculación ha sido enfática en Europa 
por transcurrir, fundamentalmente, del proceso de integración de la Unión Europea y la formulación 
de un enfoque común sobre la cuestión migratoria.
Este proceso se intensifica cuando el aumento de la población que necesita atención básica, con 
destaque para la salud, la asistencia y la educación. El que, hasta entonces, no era residente en el país, 
pasa a ser percibido como amenaza al ciudadano local, ampliando su situación de vulnerabilidad. 
Además de las dificultades de acceso a las prestaciones sociales garantizadoras del mínimo 
existencial, los refugiados y migrantes son calificados como criminales potenciales y, en situaciones 
extremas, pasan a ser victimizados por la comunidad local.
En esta perspectiva, el Observatorio de las Migraciones Internacionales - OBMigra, en asociación 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, realizaron un 
relevamiento de datos cualitativos y cuantitativos de los inmigrantes en Brasil, con el propósito de 
analizar las causas del aumento de los flujos migratorios y, por consiguiente, verificar los impactos 
socioeconómicos de ese desplazamiento dentro de la realidad brasileña. Los principales resultados 
demográficos de la investigación revelan que la migración venezolana tiene su destino el estado de 
5 Tony Judt (2007, p. 731) exemplifica o cenário de fatores neonacionalistas como fator de crise migratória: “Fosse, como no caso 

do Partido Nacional Britânico, atacando ‘minorias étnicas’ ou, como a Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, condenando 
‘imigrantes’ – na Alemanha, o termo predileto era ‘estrangeiro’ ou ‘forasteiro’ –, os partidos da extrema direita conseguiram 
recrutar muita gente no período em questão. De um lado, o crescimento mais vagaroso, combinado com a vulnerabilidade 
diante das forças econômicas globais, expunha muitos trabalhadores a um nível de insegurança econômica sem precedentes 
na memória viva. Por outro lado, as velhas instituições da esquerda já não podiam denunciar essa insegurança sob o rótulo de 
‘classe’: não por acaso, a Frente Nacional muitas vezes obtinha os melhores resultados em distritos que anteriormente eram 
baluartes do Partido Comunista”

6 Nesse aspecto, Pedro Garrido Rodríguez (2007, p. 39-40) ensina que “el perfil de las migraciones es demasiado polifacético 
como para poder ser abordado por una sola teoría unitaria que sea válida para todos los tipos y formas de migración. Por ello, su 
estudio requiere, más que una teoría generalista –con el peligroso riesgo de caer en el reduccionismo- un corpus de perspectivas 
interdisciplinares que ayuden a comprender las dimensiones específicas de las migraciones y proporcionen hi pótesis coherentes 
verificables de manera empírica. Ésta parece ser la manera más acce sible de conciliar la disertación teórica con la observación 
y experimentación práctica.”
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Roraima, por su ubicación de frontera con el país vecino. Además, se nota que los pueblos inmigrantes 
son mayoritariamente jóvenes (72% del total entre 20 y 39 años), masculina y de solteros (53,8% del 
total de los entrevistados). Con respecto a la llegada a Brasil, el 66,9% llegó en 2017, que se destaca 
como una entrada reciente y sin precedentes.
Con el intento de desmitificar la recepción de los brasileños con los inmigrantes y los recientes 
conflictos involucrando extranjeros en la zona de frontera, la OBMigra hizo un estudio cualitativo 
con entrevistas a los venezolanos, recogiendo datos sociodemográficos que contrarían el sentido 
común del discurso de calificación de los refugiados y migrantes como enemigos. Según el ACNUR 
(2018), de los venezolanos que entraron en Brasil hasta junio de 2018, el 78% poseía un nivel medio 
completo y el 32% tenía enseñanza superior o nivel de postgrado, que revelan niveles de escolaridad 
superiores a la media de la población local de Roraima . Según las encuestas catalogadas, la ACNUR 
(2018) divulgó el número de ocurrencias policiales que involucra a inmigrantes. Se destacó que cerca 
de 11 casos policiales involucra inmigrantes y ninguno de ellos tenía relación con delitos de mayor 
potencial ofensivo. Cuando se observa la tasa de criminalidad de la región, se observa que la tasa de 
casos de inmigrantes no llega a la equivalencia del 1% dentro del informe de la seguridad pública.
En cumplimiento a las entrevistas realizadas con venezolanos, la OBMigra (2018) verificó que cerca 
del 72% de los entrevistados relataron haber sufrido prejuicio en suelo brasileño por su condición de 
inmigrante. Se destacó de los relatos que la descripción como “violentos, criminales, desocupados y 
subqualificados” fueron predominantes en el 69% de las entrevistas. Se percibe que la vulnerabilidad 
de los pueblos inmigrantes está asociada a la xenofobia, intrínseca en el discurso de odio de los 
brasileños, que se fundamentan en percepciones rasas de los que ingresan al País.

METoDoLoGÍA

Los métodos deben ser considerados como instrumentos que balizan y dirigen la investigación, en 
el sentido de subsidiar la construcción de un cimiento sólido a los resultados que se obtendrán. Para 
alcanzar los objetivos delineados en la presente propuesta, utilizamos una orientación metodológica 
exploratoria, a partir de informaciones relativas a las influencias a los movimientos migratorios 
recientes, así como la construcción discursiva que recae sobre ese fenómeno y la efectividad de 
derechos sociales. Bajo la perspectiva de su naturaleza, realizamos una investigación aplicada, con 
procedimientos técnicos bibliográficos y documentales. Se presenta un enfoque histórico y conceptual, 
basado en los métodos dialéctico y fenomenológico, teniendo en vista la necesidad de una interpretación 
dinámica y totalizadora de las múltiples realidades construidas socialmente y los impactos provocados 
por los desplazamientos voluntarios o no voluntarios de comunidades.

RESULTADoS Y DISCUSIÓN

La investigación presentada propone un análisis sobre los impactos negativos causados   a partir de 
la recepción de refugiados y migrantes, especialmente en lo que se refiere a los efectos discursivos 
criminalizantes. En este sentido, nos corresponde delimitar el contexto de investigación, a fin de 
verificar los factores determinantes o impulsores de los movimientos migratorios más recientes, 
como en Venezuela y en la región del Mediterráneo.
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Después de la elección de paradigmas conceptuales y legislativos acerca de los procesos migratorios, 
consideramos imperiosa la contextualización histórica de fenómenos migratorios, apuntando las 
diferencias causales y consecuentes de los movimientos verificados en la antigüedad hasta la 
contemporaneidad, según la propuesta de Pedro Garrido Rodríguez (2012).
En este aspecto, es notorio percibir la creación de un discursivo que refuerza un proceso de 
estigmatización de la persona desplazada de su territorio de origen, colocándolo en situación de 
vulnerabilidad y ampliando la sensación de inseguridad en las comunidades que pasan a relacionarse. 
Esta situación de disensión es reforzada, principalmente, por los enunciados ultranacionalistas 
presentes en proyecciones derechistas extremadas.
Los índices de violencia contra refugiados y migrantes pueden revelar la materialización del discurso 
de demonización de los pueblos desplazados, haciéndolos enemigos de la sociedad y del propio 
Estado, cuando la justificación de no realización de derechos fundamentales por comprometimiento 
de la reserva prestada estatal. Se reanuda una idea de fortalecimiento del Derecho Penal del Autor, 
como menciona Manuel Cancio Meliá (2012), con subyugación del “individuo otro”, concebido a 
partir de la lógica arendtiana.
Esas ilaciones deberán ser formuladas a partir de una incursión más profunda, en el sentido de 
localizar los discursos de disociación de la sociedad culturalmente heterogénea, así como sus efectos, 
a partir de un paradigma histórico evolutivo, que permite afirmar la existencia de un panorama social 
abierto a la la relativización de derechos y garantías reconocidos en documentos internacionales y 
en contextos normativos constitucionales, legitimando, inclusive, el ejercicio de un poder punitivo 
incabíveis7.

CoNSIDERACIoNES FINALES

El panorama mundial contemporáneo denota una inestabilidad de las relaciones sociales. Los 
conflictos políticos y religiosos, las crisis económicas y las tensiones culturales, entre otros factores, 
son elementos propulsores de un contexto migratorio a gran escala, produciendo efectos directos en 
los diversos sectores de las sociedades de los Estados que reciben los desplazados, sean refugiados, 
sean migrantes.
La ausencia de estructura de prestaciones del Estado, justificada en el discurso falaz de la reserva 
de lo posible, produce una serie de problemas en cuanto a la recepción de individuos y comunidades 
desplazadas voluntaria o involuntariamente de sus territorios de origen. Percibidos como “extraños”, 
los refugiados y migrantes se vuelven víctimas de una lógica discursiva de polarización, como si 
fueran enemigos de la sociedad de destino, aunque provisionalmente. 
Al ocupar determinados espacios sociales, los desplazados son estigmatizados, en virtud de la creación 
de enunciados de no realización de los derechos sociales de los nacidos y residentes en el país que 
los recibe, fundado en el direccionamiento de recursos para atender a la comunidad o individuos 
que pasaron a integrar ese grupo de destinatarios de las prestaciones positivas.
Esta investigación, que aún se encuentra en su fase inicial, pretende analizar los factores determinantes 
7 Em seus aportes teóricos, Zaffaroni (2015, p. 190) explica que “[...] a discussão atual em torno do direito penal do inimigo não 

se pode limitar à recusa de uma proposta de legitimação parcial nem à demonstração de que se trata de um caminho errado de 
contenção deste. Na medida em que a doutrina penal legitime ou ignore, com o nome que for, o tratamento diferenciado dos 
inimigos ou estranhos, esse comportamento está atingindo o Estado de direito concreto, real ou histórico e, ao mesmo tempo, 
está invalidando o princípio diretor do Estado de Direito, porque toda racionalização doutrinária nesse sentido implica uma 
quebra do instrumento orientador da função política do direito penal. Não é de se estranhar, portanto, que tantas vezes o direito 
penal tenha perdido o rumo.”
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o impulsores del desplazamiento territorial de individuos y comunidades a otros países, así como 
sus efectos en la sociedad local, en el sentido de viabilizar políticas adecuadas a la prevención del 
proceso de su participación la cualificación como enemigo a ser excluido o incluso a su conformación 
como no-ciudadano, por lo tanto, no titular de derechos.
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RESUMo

A obra “This is America”, analisada nesse resumo, possui uma infinidade de questões que põe em 
conflito a realidade fática e a realidade passada pela mídia. Um vídeo cheio de informações que traz 
questões a respeito da violência, individualismo, culto ás armas, desvalorização do corpo negro, 
extremismo, apropriação cultural e entre outras tantas questões que pela sua alta complexidade 
artística gera diversas interpretações. Porém, apesar das possibilidades a serem discutidas, iremos 
nos ater a discussão sobre a apropriação cultural e a desvalorização do corpo negro, que não restringe 
aos Estados Unidos, como reflete em um plano global.

Palavras-chaves: Racismo; Cultura; Sociedade.

ABSTRACT

The work “This is America”, analyzed in this summary, has a myriad of issues that conflicts with 
the factual reality and the reality passed by the media. A video full of information that raises 
questions about violence, individualism, cult to arms, devaluation of the black body, extremism, 
cultural appropriation and among many other issues that by their high artistic complexity generates 
diverse interpretations. However, despite the possibilities to be discussed, we will be discussing 
the cultural appropriation and devaluation of the black body, which is not restricted to the United 
States, as reflected in a global plan.

Key-words: Racism; Culture; Society

INTRoDUÇÃo

A apropriação cultural em um sentido pós-moderno busca monetizar elementos das culturas ditas 
como exóticas, dessa forma, retirando o real significado do que aqueles elementos trazem, mais 
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do que isso, trazendo para análise especifica da apropriação da cultura negra, percebemos que 
essa também é uma forma de retirar a voz desse povo, sedo essa cultura legitimada apenas quando 
representadas por branco e encobrir as violências sofridas pelos negros em um ambiente de total 
hostilidade, demonstrando uma nova versão do racismo na história.

oBJETIVoS

A presente pesquisa busca compreender a apropriação da cultura negra como mecanismo de distração 
da desvalorização do corpo negro que ocorre na sociedade.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para GUIMARÃES (1998, p.11-12) o racismo pode ser entendido como uma forma “bastante 
específica de naturalizar a vida social, isto é, de explicar diferenças pessoais, sociais e culturais a 
partir de diferenças tomadas como naturais”, e que, portanto, “cada racismo só pode ser compreendido 
a partir de sua própria história”.
CUSHE (2002, p. 21) afirma que de acordo com o pensamento iluminista francês “A cultura, para 
eles, é a soma dos saberes acumulados e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, 
ao longo de sua história”.
Porém foi com a concepção universalista da cultura por Edward Burnett Tylor (1832-1917) escreveu 
a primeira definição etnológica de cultura, onde marca o caráter de aprendizado cultural tomando 
em seu amplo sentido etnográfico [cultura] é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, 
arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 
membro de uma sociedade (apud Laraia, 2006, p.25).

MÉToDoS

O presente trabalho se vale da pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa fundamentada em 
livros, artigos e obras artísticas.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A obra analisada nesse resumo possui uma infinidade de questões que põe em conflito a realidade 
fática e a realidade passada pela mídia. Um vídeo cheio de informações que traz questões a 
respeito da violência, individualismo, culto ás armas, desvalorização do corpo negro, extremismo, 
apropriação cultural e entre outras tantas questões que pela sua alta complexidade artística gera 
diversas interpretações. Porém, apesar das possibilidades a serem discutidas, iremos nos ater a 
discussão sobre a apropriação cultural e a desvalorização do corpo negro, que não restringe aos 
Estados Unidos, como reflete em um plano global.
O artista Gambino, que está no papel do Tio Rucos, personagem de um desenho animado americano 
chamado The Boondocks, que é negro e altamente preconceituoso, representa a America, que mesmo 
ofendendo os negros, se alimenta em grandes proporções da cultura africana. O artista usa roupas 
típicas dos confederados, grupo adeptos a ideia de hegemonia branca, que em certo momento, atira 
na cabeça e um homem negro que estava sentado apenas tocando, fazendo uma alusão as pessoas 
que são mortas pela policia americana, com a justificativa de que pensaram se tratar de um homem 
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armado, mas na verdade esse ainda é um traço da fisiologia do criminoso, resquícios dos estudos 
iniciais da criminologia, ainda não superados por grande parcela da população. E então a musica 
inicia com a frase “This is America”, chocando o telespectador quando o homem morto é retirado de 
cena sendo arrastado, e o vídeo segue se valendo de informações visuais que desviam a atenção do 
que acabou de acontecer. Quando o artista, que anda esta no personagem do Tio Ruckus se aproxima 
de um grupo de garotos negros que estão fazendo um dança típica africana chamada guaraguara, 
e se entrosa com o grupo assumindo o papel de líder do mesmo, porém, ao mesmo tempo em que 
esta liderando o grupo ele olha copiando os passos, e isso em uma analise mais profunda pode 
ser interpretado como a cultura africana sendo consumida, e que ganha destaque apenas com a 
interferência de uma pessoa que não faz parte do grupo, demonstrando uma apropriação cultural, 
uma exploração arbitraria sem valorizar a mesma. Sobre essa apropriação Hall (2013, p. 379) escreve:

“[...]como a cultura popular tem se tornado historicamente a forma dominante da cultura 
global, ela é, então, simultaneamente, a cena, por excelência, da mercantilização, das 
indústrias onde a cultura penetra diretamente nos circuitos de uma tecnologia dominante – os 
circuitos do poder e do capital. Ela é o espaço de homogeneização em que os estereótipos e 
as fórmulas processam sem compaixão o material e as experiências que ela traz para dentro 
de sua rede, espaço em que o controle sobre narrativas e representações para as mãos das 
burocracias culturais estabelecidas Às vezes até sem resistência. Ela está enraizada na 
experiência popular e, ao mesmo tempo, disponível para expropriação. Quero defender a 
ideia de que isso é necessário e inevitável e vale também para a cultura popular negra, que, 
como toda as culturas populares no mundo moderno, está destinada a ser contraditória, 
o que ocorre não porque não tenhamos travado a batalha cultural suficientemente bem”. 

Em um conceito pós-moderno, a apropriação cultural trás a ideia de o sistema capitalista monetiza 
elementos da identidade de um povo diminuindo seu valor simbólico, mas também o fato de que a 
cultura negra somente é percebida e ganha algum tipo de espaço quando pessoas brancas a utilizam, 
sendo isso algum tipo de legitimação dessa cultura para que ela seja valida. 
Guattari (2010, p.23) nos trás a ideia de “Cultura-Mercadoria” e expõe:

“Cultura (mercadoria) são todos os bens: Todos os equipamentos (como as casas de cultura), 
todas as pessoas (especialistas que trabalham nesse tipo de equipamento), todas as referências 
teóricas e ideológicas relativas a esse funcionamento, tudo que contribui para a produção 
de objetos semióticos (tais como livros e filmes), difundidos num mercado determinado 
de circulação monetária ou estatal. Tomada nesse sentido, difunde-se cultura exatamente 
como Coca-Cola, cigarros, carros ou qualquer outra coisa”. 

Utilizando dessa forma, da cultura de um povo, a tornando uma mercadoria, gerando uma falsa 
ilusão a respeito da inserção desses indivíduos em uma sociedade de igualdades, mas bem na 
verdade é valorizada a cultura negra, mas o corpo negro não é valorizado, ocupando ainda posições 
periféricas na realidade social. Demonstrando ainda mais traços de uma nova mutação do racismo 
que a sociedade mundial carrega, retirando o protagonismo do negro em sua própria cultura, 
assumindo um lugar de liderança, fazendo com que a cultura africana seja mais um instrumento na 
mão de opressores, o que antes servia como identificação de um povo. O que fortalece ainda mais 
a ideia de uma evolução histórica que não é baseada na evolução da humanidade, que olha para 
dados históricos e tenta moldar uma nova realidade, o que acontece na verdade é, que assim como 
para Foucoult, a historia é descontinua, e Rouanet (1996, p.111) fala “É uma história cataclísmica, 
feita de rupturas e descontinuidades. Não é o desenrolar previsível do Mesmo, e sim uma série de 
mutações inaugurais”.
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Enquanto toda essa informação visual é transmitida, a “valorização” da cultura negra é usada 
como forma de distração, para o que realmente acontece por trás de tudo aquilo, um cenário de 
estrema violência que os negros sofrem. Mais a frente é retradada na forma do extremismo, quando 
o personagem principal mata um coral de negros, fazendo referência a chacina em uma igreja 
metodista da Carolina do Sul, que fazia a diferença  em um cenário que lutava pelos direitos  civis 
dos negros, onde o assassino matou nove pessoas, apoiado em um discurso de ódio que era baseado 
na cor da pele das pessoas sob a justificativa da hegemonia branca. 
A arte nesse ponto vem demonstrando o trauma que o corpo negro sofre, as mazelas de um povo 
que ainda é acorrentado em uma sociedade quer calar a voz de quem sofre, chamando a atenção 
para o que não é fundamental, negando a forma brutal que negros os são tratados. Pregando uma 
sociedade de igualdade, que não é igual, um discurso fundado na meritocracia, que é impossível 
de ser alcançada em um ambiente que não proporciona possibilidades iguais aos indivíduos, onde 
lutar por direito é inseguro.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O que podemos analisar na obra é que, por meio desse mecanismo artístico, percebemos a fragilidade 
no que se refere ao valor que a sociedade dá ao negro e a forma manipulada que é repassado, para 
que se tenha a falsa ilusão de que exista uma evolução da sociedade, o que na verdade é um engano, 
porque o que acontece é a modificação das formas de opressão, menos lesivas em um primeiro 
plano, porém muito eficaz ao deixar o povo negro com a falsa ideia de que conquistou o seu espaço 
na sociedade, mas na verdade é mais uma vez calado com a opressão, de diversas formas sofrendo 
as mutações que o racismo passa durante a história.
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RESUMo

A presente abordagem se dispões de uma reflexão sobre a morte assistida e a busca da realização 
desta prática relacionado com o fim digno da vida, pautada então na Constituição da República 
Federativa do Brasil.  Sendo a morte assistida uma prática vista de um ângulo como o suicídio, a 
execução do ato é realizado pela própria pessoa  ou por terceiro que auxilie na medicamento letal, 
tomando o sujeito a responsabilidade pela  indução da morte com o fundamento de cessar não tão 
somente a vida, mas sim, a dor e as aflições  que o cercam O indivíduo é controlado pelo Estado 
que permite que suas aflições adquiridas no transcorrer da existência, seja usurpada e controlada 
por um ordenamento jurídico, que deve proteger e resguardar o individuo, porém deve permear a 
liberdade deste, detentor de suas próprias certezas e elucidações. Deste modo, é necessário que o 
Estado cumpra com seu dever para confortar a humanidade,  respeitando a vontade do cidadão e 
garantindo a efetividade dos direitos a existência, a liberdade e autonomia diante do próprio, o poder 
sob si é inerente ao sujeito o Estado é apenas um articulador dos direitos. Portanto, as decisões 
subjetivas dos sujeitos devem sanar uma problemática e angústia pessoal, norteando-se através de 
um viés humanizado, no qual o intuito não é abdicar de um direito que é a vida, é perpetuar uma 
morte digna. E é justamente esse acompanhamento que gera uma série   de reflexões, até que chegue 
em um consenso através de várias análises no estudo da bioética, ciências sociais e jurídicas. 

Palavras-chaves: Existência, suicídio assistido, humanizada, bioéticas.
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ABSTRACT

 The present approach offers a reflection on assisted death and the search for the accomplishment 
of this practice related to the dignified end of life, based on the Constitution of the Federative 
Republic of Brazil. If assisted death is a practice seen from an angle such as suicide, the execution 
of the act is carried out by the person himself or by a third party who assists in the lethal medicine, 
taking the subject the responsibility for inducing death on the grounds of ceasing not only to life, 
but rather the pain and afflictions that surround it. The individual is controlled by the state that 
allows his acquired afflictions in the course of existence to be usurped and controlled by a legal 
system that must protect and protect the individual, but must permeate the liberty of the latter, the 
holder of his own certainties and elucidations. Thus, it is necessary for the State to fulfill its duty to 
comfort humanity, respecting the will of the citizen and guaranteeing the effectiveness of the rights 
to existence, freedom and autonomy in front of the self, power itself is inherent to the subject, the 
State is just an articulator of rights. Therefore, the subjective decisions of the subjects must heal a 
problem and personal anguish, guided by a humanized bias, in which the intention is not to abdicate 
a right that is life, is to perpetuate a dignified death. And it is precisely this accompaniment that 
generates a series of reflections, until it reaches a consensus through several analyzes in the study 
of bioethics, social and legal sciences.

Key-words: Existence, assisted suicide, humanized, bioethics.

INTRoDUÇÃo

A morte está diretamente ligada a existência humana fazendo parte de um ciclo natural biológico, 
no qual o homem não consegue intervir. Entretanto, na contemporaneidade, o indivíduo adquiriu 
novos direitos que o levam a tonar-se cada vez mais autônomo diante de seu próprio ser. Assim 
como o direito à vida e o direito de permanecer vivo o sujeito deve conquistar o direito de morrer. A 
morte assistida, é uma alternativa humanizada para aqueles que estão em busca de alívio necessário 
em sua última etapa. A palavra dignidade, segundo o dicionário Aurélio, significa o modo digno 
de  proceder-se, é ter consciência do seu próprio valor. Outrossim, o Estado portador da obrigação 
de proteger o indivíduo, deve assegurar uma vida digna, estendendo essa seguridade até o conluio 
da mesma. 
O termo morte assistida elucida tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido, tendo estas o auxílio 
de terceiros, no caso, médicos que auxiliam o doente nesta etapa com o medicamento letal, porém 
há outros pensadores que acreditam que o suicido assistido, o próprio sujeito o faz, apenas com a 
prescrição medica o sujeito ingere os fármacos. Contudo, o intuito de todos é o resultado morte.
Logo, conglobamos todos aqueles pacientes terminais, que buscam refúgio de toda dor e sofrimento 
na vida terrena, assim é necessário também ter a certeza que não há mais tratamentos paliativos, 
sendo portanto, o último recurso paliativo optar pelo óbito medicamentoso, isento de dor e 
sofrimento.
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oBJETIVoS

A principal finalidade deste trabalho é a possibilidade da implementação da morte assistida, tão 
como, ratificar a importância de o sujeito ter controle sobre sua própria existência, tendo o sujeito 
o poder de portar uma vida digna do começo ao fim.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A autonomia da vontade, a individualidade e a liberdade são princípios basilares para todo cidadão, 
os pacientes com enfermidades crônicas, no qual a situação clinica é considerada irreversível evocam 
esses princípios nesses momentos de dor, mostrando que faz-se necessário a efetividade destes até 
o fim da vida humana, para garantir-se a dignidade humana. Para Tavares “O conteúdo do direito 
à vida assume duas vertentes. Traduz-se, em primeiro lugar, no direito de permanecer existente, e, 
em segundo lugar, no direito a um adequado nível de vida. Assim inicialmente, cumpre assegurar 
a todos o direito de simplesmente continuar vivo, permanecer existindo até a interrupção da vida 
por causas naturais. Isso se faz com a segurança pública, com a proibição da justiça privada e com 
respeito, por parte do Estado, à vida de seus cidadãos.” (TAVARES, 2008)
Diante de toda a evolução da medicina, acredita-se que o homem diante da ciência medicinal 
encontrará soluções em todas as situações, levando o assunto morte pra cada vez mais distante, porém 
morrer é um processo biológico do homo sapiens sapiens, esse processo deve ser alcançado com a 
maior paz e dignidade possível.  Dois autores renomados, Barroso e Martel, apontam que “Interessante 
citar o que diz a Resolução nº 1.805∕2006 do Conselho Federal de Medicina: Na fase terminal de 
enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 
tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os 
sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade 
do paciente ou de seu representante legal.” (BARROSO E MARTEL,2012)
A visão de conservadorismo da morte, engloba até mesmo um viés religioso, a visão do homem 
em que depois da morte não há nada, combatendo essa ideia de vazio o ser humano desde os 
primórdios não consegue entender, a visão do fim da vida como um ciclo natural. No viés ético, 
Pessine menciona que “É a síntese ética entre o morrer com dignidade e o respeito à vida humana, 
que se caracteriza pela negação da eutanásia (abreviação da vida) e da distanásia (prolongamento da 
agonia e do processo de morrer). A ortotanásia permite ao doente que se encontra diante da morte 
iminente e inevitável, bem como aqueles que estão ao seu redor – sejam familiares, sejam amigos, 
sejam profissionais de saúde – enfrentar com naturalidade a realidade dos fatos, encarando o fim 
da vida não como uma doença para qual se deva achar a cura a todo custo, mas sim como condição 
que faz parte do seu ciclo natural.” (PASSINE, 2008)
  
MÉToDoS

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, tendo sido utilizada método bibliográfico para 
analisar as hipóteses levantadas. Foi realizada abordagem em perspectiva que perpassa por análises 
históricas, sociais e legais, estabelecido através de amplo arcabouço de dados. Há uma reflexão 
densa à respeito do tema morte e como a sociedade deve  encarar a escolha do paciente terminal 



342

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

342

em quadro irreversível,  pôr fim a vida.  Em breve estudo, constata-se a o direito a autonomia da 
vontade assegurado pela Constituição, tendo portanto, a morte  assistida conformidade com a norma.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

De acordo o artigo 1º da Constituição Federal, tem-se como fundamento em seu inciso terceiro a 
dignidade humana, acredita-se que para configura-la, o homem deve estar à frente também de sua 
morte, cuja dignidade deve ser efetivada. Já no artigo 5º, caput, é garantido o direito à vida como 
direito fundamental. Do mesmo modo que há a necessidade de proteger a vida humana, tem-se 
de proteger o seu fim, instituído pelo próprio portador do direito em decorrência de situações 
inconsistentes de existência física ou psíquica. A visão pátria sobre tal tema, assim como a do  
Reino Unido, é de unir forças para que se consiga uma regulamentação concisa e direcionada á esse 
tema, essa abordagem está entrando no rol de assuntos mais discutidos entre médicos, religiosos, 
psicólogos, filósofos, antropólogos, assim como profissionais jurídicos que juntamente como esse 
corpo sociológico está buscando inserir o ato da melhor maneira possível no ordenamento, para 
que a sociedade como um todo passe a ver essa prática com um novo olhar.
Últimas Pesquisas apresentam uma porcentagem alta da população sendo a favor do chamado 
“suicídio assistido”. Tendo essa discussão uma série de contrapontos até mesmo para aqueles que 
acham o ato benéfico, como por exemplo a expectativa de vida do indivíduo que a for realizar ser 
baixa, e os laudos médicos serem apresentados com clareza à toda a família.
Novas diretrizes do Reino Unido, onde se parece muito com a atual posição Brasileira sobre o caso 
da morte assistida, apresentou, que a despenalização dessa conduta pode ser justificada se ocorrer 
diante “ compaixão, e a decisão da morte for voluntária, consciente, bem pensada e comunicada 
às autoridades.” 
Tal temática engloba então o direito de morrer, que no Brasil ganha um questionamento maior, devido 
ao dogma jurídico que mantém uma proteção inviolável à vida. Mas que mesmo assim não impede 
a relação alta de suicídios existentes, muitas vezes sem questionamento algum. A ideia da morte 
assistida é então justamente diminuir esse quadro drástico de suicídios, para que a morte venha 
a acontecer regidas de um envolvimento e amparo maior diante de todo quadro médico proposto 
assim como um encorajamento maior para o cidadão por meio de especialista, mantendo então o 
direito fundamental da dignidade da pessoa humana que está disposto também o ordenamento 
jurídico pátrio. 
Tem-se que não se pode privilegiar apenas a dimensão biológica da vida humana, negligenciando 
a qualidade de vida do indivíduo. A obstinação em prolongar o mais possível o funcionamento 
do organismo de pacientes terminais não deve mais encontrar guarida no Estado de Direito, 
simplesmente, porque o preço dessa obstinação é uma gama indizível de sofrimentos gratuitos, 
seja para o enfermo, seja para os familiares deste. O ser humano tem outras dimensões, que não 
somente a biológica, de forma que aceitar o critério da qualidade de vida significa estar a serviço 
não só da vida, mas também da pessoa. O prolongamento da vida somente pode ser justificado se 
oferecer às pessoas algum benefício, e ainda assim, se esse benefício não ferir a dignidade do viver 
e do morrer (SÁ, 2005).
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível perceber a relevância social do assunto, possibilitando a discussão da 
repercussão da morte digna valorado o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. No 
atual cenário brasileiro, o quadro requer um planejamento maior com avanços sociais lógicos, que 
permitam ver os benefícios frente ao quadro apresentado de atos sem o acompanhamento necessário 
que a morte assistida ofereceria se fosse aceita e regulamentada.
É importante ainda mencionar que nos dias atuais, os enfermos acabam chegando ao óbito sozinhos, 
é de suma mobilização que entenda-se que o sujeito também deve ser ouvido, estando este apto a 
oferecer opiniões diante do seu próprio estado de saúde. Desta forma a morte assistida se legalizada, 
diante das justas abordagens assim como a implementação de um diálogo conciso e fundamentado 
em um ordenamento que o garanta da melhor forma possível em sua aplicação, traria não somente 
para os pacientes em fase terminal, como também, traria uma melhoria assistencial, em todo 
andamento do processo morte.
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RESUMo

O presente resumo analisa a legislação que tipifica crimes cibernéticos no Brasil e o caso relativo 
à invasão do grupo “Mulheres Contra Bolsonaro” em setembro de 2018. Deste modo, espera-se 
que ele contribua expandindo os conhecimentos acerca da área sem, contudo, dispor-se a esgotar 
tais reflexões.
 
Palavras-chaves: Cibercrimes; Sociedade em Rede; Cibernética.
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ABSTRACT

This summary analyzes the legislation that typifies cybercrime in Brazil and the case related to 
the invasion of the group “Mulheres Contra Bolsonaro” in September 2018. In this way, it is hoped 
that it contributes by expanding the knowledge about the area without, however, being prepared to 
exhaust such reflections. 

Key-words: Cybercrimes; Network Society; Cybernetics.

INTRoDUÇÃo

A história das sociedades humanas é marcada por constantes revoluções. No ocidente, o século 
XVIII trouxe consigo a Revolução Francesa e o início da positivação de direitos fundamentais. 
Posteriormente, a Revolução Industrial traria a mecanização do trabalho e alteraria permanentemente 
as relações de trabalho e consolidaria, portanto, o modo de produção capitalista. Contudo, do mesmo 
modo que tais revoluções proporcionaram avanços, novas problemáticas emergiram. Junto à Revolução 
Francesa, a fragilização do Estado. Com a Revolução Industrial, viriam a concentração de renda e 
novas formas de superexploração da mão de obra. 
Atualmente, vive-se aquela que foi alcunhada como “Revolução Digital”1, passível a conceituação 
como um movimento acelerado de inclusão de novas tecnologias no tecido social. O processo em 
questão permitiu, não apenas o desenvolvimento de novas e instantâneas formas de comunicação, 
como também difusão e acesso ao conhecimento, modificação das relações sociais, diversificação no 
campo do trabalho, entre outros benefícios. Entretanto, assim como as demais revoluções ocorridas ao 
longo da história, também acarretou em problemas. A internet é também passível a utilização como 
meio ou espaço para a prática de condutas ilícitas. Dentre elas, estão os crimes cibernéticos2. 
A definição de crime varia de acordo com as práticas aceitas em determinadas sociedades.  Tendo 
em vista o grande do avanço tecnológico experimentado durante as últimas três décadas, sobretudo 
com a massificação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), o crime não se encontra 
idealizado somente na esfera social habitual. É perceptível também em outro ângulo social: o espaço 
cibernético3.
Internacionalmente, o fenômeno dos crimes cibernéticos galgou maior atenção entre a década de 90 
do século XX e os anos 2000, especialmente quando a rede e, concomitantemente, as TICs foram 
popularizadas. 
No cenário brasileiro existem leis especificas que regulam matérias referentes aos cibercrimes, 
tais como as Leis 12.735/2102, 12.737/2012, 12.965/2014, bem como o projeto de lei n ° 236/2012. 
1 Segundo Castells, desde a década de 70 do século XX, havia um movimento social nessa direção. Através das TICs, teria sido 

possibilitada a consecução de uma “Sociedade em Rede”. Em suma, esta seria caracterizada por uma sociabilidade calcada numa 
dimensão virtual, possível e impulsionada pelas novas tecnologias, que transcenderia o tempo e o espaço (CASTELLS, 2018).

2 Segundo Barbai (2013, p.48, apud AGUIAR, 2016, p.109), o "[...] problema chamou atenção das nações desde o final da década 
de 1990, quando a internet se disseminava. Um subgrupo do G8, constituído pelos países mais desenvolvidos mundialmente, 
fez uma reunião na França, na cidade de Lyon, objetivando analisar os problemas relacionados à criminalidade decorrentes da 
ampliação da rede. Foi esse grupo que cunhou o termo cibercrime de forma genérica, referindo-se aos crimes realizados na 
internet ou através de tecnologias digitais” (AGUIAR, 2016, p. 109).

3 Quanto ao “Setor Cibernético”, o Livro Branco de Defesa Nacional pondera que a “ameaça cibernética tornou-se uma preocupação 
por colocar em risco a integridade de infraestruturas sensíveis, essenciais à operação e ao controle de diversos sistemas e órgãos 
diretamente relacionados à segurança nacional”.
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Entretanto, mesmo com as legislações especificas, o ambiente virtual ainda facilita a perpetração 
de tais ilícitos (tanto pelo caráter anônimo da rede, quanto pelo fato de as leis disporem de inúmeras 
lacunas). Exemplo recente ocorrido no Brasil foi aquele do ataque cibernético sofrido pelo grupo 
“Mulheres unidas contra Bolsonaro” na rede social Facebook.

oBJETIVoS

O presente resumo objetiva analisar, sucintamente, os crimes cibernéticos, as leis brasileiras 
específicas relacionadas ao tema, bem como o projeto de lei n ° 236/2012, ainda em tramitação. A 
análise tem por base o caso concreto ocorrido no dia 16 de setembro de 2018, data na qual o grupo 
“Mulheres unidas contra Bolsonaro” no Facebook sofreu um ataque cibernético.  

CoNCEIToS E EXPoSIÇÃo Do CASo

Com os avanços tecnológicos, ter acesso a informações tornou-se uma ação instantânea, corriqueira e 
passível a causar danos quando disponibilizadas de forma indevida. Em termos institucionais, o Judiciário 
Brasileiro por sua vez, está em desacordo cronológico com o avançar tecnológico, e ainda não conseguiu 
acompanhar o desenvolvimento de diferentes crimes cibernéticos. A legislação pátria necessita de uma 
reformulação para que as penalidades sejam mais precisas e garantam segurança às vítimas.
Em se tratando de delitos informáticos, Sydow aponta duas distintas caracterizações. A primeira, referente 
àqueles impróprios, seriam “delitos comuns, portanto, condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, são 
cometidos utilizando os mecanismos informáticos como ferramental, sendo que outros meios poderiam 
ter sido igualmente eleitos para pratica. São, pois, delitos de forma livre” (SYDOW, 2000, p.88), a segunda, 
referente àqueles ditos próprios “são as condutas tipificadas antijurídicas e culpáveis que visam atingir 
um sistema informático ou seus dados, precisamente violando sua confidencialidade, sua integridade ou 
sua disponibilidade. São delitos de forma vinculada” (SYDOW, 2000, p.88).
 A Lei 12.965/2014, conhecida com Marco Civil da Internet tem como objetivo “apresentar definições 
especificas a expressões usadas no direito de informática, regrar as circunstancias de atuação 
do provedor e dos usuários, limitar abusos eventuais do poder público e assegurar formalidades 
importantes para o novo estado democrático de direito na era digital” (SYDOW, 2000, p.273). Sydow 
ainda aponta que “conforme seu art. 1°: Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria” (SYDOW, 2000, p.273).
De acordo com Aguiar, 

“No tocante a legislação nacional, sobre crimes na esfera digital, há duas leis específicas 
a Lei Carolina Dieckmann e Lei Azeredo, respectivamente 12.735 e 12.737 que vigoram 
desde 2012. É uma legislação voltada especificamente para os chamados crimes digitais 
próprios, ou seja, crimes cometidos contra dados, informações ou sistemas informáticos, 
diferentemente dos crimes digitais impróprios em que os sistemas de informação são 
utilizados como instrumentos como meio para a prática u execução de outros crimes.” 
(AGUIAR, 2016, p.224).

Segundo a autora, as leis em questão teriam uma função dual: “responsabilizar os invasores de 
dispositivos alheios que furtam dados e, concomitantemente convidar o usuário a proteger suas 
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informações, procurando assim dificultar a ação do cibercriminoso” (AGUIAR, 2016, p.225).
Em 16 de setembro de 2018, o grupo “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”, coordenado através 
da rede social Facebook foi alvo de uma série de ataques cibernéticos4. Não somente o nome do 
grupo fora alterado, como ocorreram ameaças pessoais às moderadoras do grupo. Segundo notícia 
veiculada no periódico “El País”, 

“[...] a administradora M.M. foi a principal afetada, e teve suas contas no Facebook e no 
WhatsApp invadidas. De acordo com as organizadoras, os ataques começaram por volta 
das 14h na sexta. Antes disso, moderadoras e administradoras haviam recebido ameaças 
em suas contas no WhatsApp. Os invasores exigiram que o grupo fosse extinto até às 24h 
de sexta-feira e tentaram intimidar as responsáveis pelo grupo ameaçando divulgar seus 
dados pessoais como como CPF, RG, Título de eleitor, nome da mãe, entre outros dados 
extremamente sensíveis.”

Conforme o ferramental teórico acima disposto e a notícia supracitada, o ataque em questão é passível 
a tipificação enquanto crime cibernético. Nas seções posteriores, a questão será pormenorizada. 

METoDoLoGIA

Tendo em vista que a pesquisa é de natureza descritiva, a metodologia empregada consistiu na 
revisão bibliográfica relativa à temática de Crimes Cibernéticos, amparando-se, primariamente, nos 
escritos de Poliana Policarpo, Spencer Sydow e Vladmir Aras e, em aquilo que tange à massificação 
das Tecnologias da Informação e Comunicação, na obra “Sociedade em Rede” do sociólogo Manuel 
Castells. Complementarmente, foi realizada uma análise documental concernente à jurisdição 
específica e ao Código Penal no que tange aos crimes cibernéticos. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A lei  Carolina Dieckmann, tipificou a invasão de dispositivo informático alheio no art. 154-a 
do código penal, mas com a condição de que invasão obedeça alguns requisitos: seja indevida, 
implicando rompimento do sistema de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir os dados 
sem devida autorização (fato que ocorreu no caso concreto discutido). Incorre nas mesmas penas 
quem instala alguma vulnerabilidade no dispositivo informático para alcançar a vantagem indevida. 
As penas, vão de 3 meses de detenção a 2 anos de reclusão, são baixas, podendo ser agravadas 
havendo prejuízo econômico, divulgação ou vazamento de dados na internet (no caso concreto 
houve a ameaça do vazamento) ou se resultar na obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas 
privadas (ocorreu no caso, pois o cibercriminoso teve acesso ao WhatsApp da administradora da 
comunidade), segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas ou o controle remoto não 
autorizado de dispositivo invadido. A situação de as penas serem baixas é negativo, segundo os 
advogados especialistas em direito Digital Pinheiro e Haikal, pois: 

“[...] permite o enquadramento dos crimes como pequeno potencial ofensivo, o que não se 
coaduna com a proteção dos ativos intangíveis, a pedra angular da sociedade da informação. 
Muitas vezes uma apropriação indevida de dados pode ser mais prejudicial que um furto 
comum e, por isso, não devia ter pena mais baixa; sobretudo no caso se espionagem que 
podem levar à concorrência desleal” (PINHEIRO; HAIKAL, 2015).

4 De acordo com Aras, “As violações mais sensíveis neste campo dão-se contra a confidencialidade, a integridade, a autenticidade 
e a disponibilidade de dados (informações) ou a funcionalidade de sistemas informáticos” (ARAS, 2010, p.2).
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Pode-se aplicar ao caso a lei de n° 9.296/1996, pois a invasão ocorreu pelo aparelho celular da 
administradora da comunidade, o art. 10° discorre que “Constitui crime realizar interceptação de 
comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização 
judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa”. 
A ação cibercriminosa, ainda feriu direitos fundamentais no que concerne ao  Art. 5º da Constituição 
Federal “ 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:  

[...] IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] X - são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação [...]” (COSTITUIÇÃO 
FEDERAL 1988). 

Através de tal ação, foi cerceada tanto a liberdade de expressão das administradoras (bem como 
a de todos os integrantes da comunidade), quanto a violação de privacidade das administradoras. 
A Lei 12735, conhecida como Lei Azeredo, devido aos protestos no período de sua elaboração, 
acabou trazendo apenas dois dispositivos jurídicos: 1° indicando que as Polícias Judiciárias, mediante 
regulamentação deverão se preparar para o combate de crimes digitais, e o 2° que em casos de 
crimes de descriminação (lei 7716 de 1989), podendo o juiz solicitar a retirada do conteúdo em 
qualquer meio possível. Conforme aponta Sydow,

“é possível, assim para fins penais fazer um paralelo de tal proposta com as ideias do novo 
bem jurídico reafirmando que a segurança telemática se tripartite em confidencialidade, 
integridade (de dados e estruturas) e disponibilidade (inclusive o que se refere à neutralidade 
da rede, bem como também permanecem todas as garantias constitucionais” (SYDOW, 
2000, p.274).

CoNSIDERAÇÕES PARCIAIS

A lei 12373/2012 criada para abordar os crimes cibernéticos, é passível de classificação como um 
avanço na legislação penal brasileira, visto que antes de 2012 não existia legislação específica sobre 
a matéria, o que transformava os casos de cibercrimes, praticamente impossíveis de apuração. 
Entretanto, a referida lei, não tem sido suficiente para inibir a conduta criminosa, visto que apresenta 
sanções leves.
A inquietação referente à efetividade da lei se dá pela evolução e rapidez em que as relações virtuais 
ocorrem. Uma das maiores falhas da norma encontra-se no fato de que se configura crime cibernético, 
somente atos que violem os dispositivos de segurança, condicionando os crimes a presença de tal 
proteção.
O Projeto Lei do Senado n ° 263/2012, possibilitaria a supressão das lacunas legislativas, uma vez 
que propõe a alteração da parte relativa aos crimes cibernéticos, art. 213 a 219. O referido, ainda se 
encontra em tramitação, destacando os cibercrimes na parte especial do código e com o capitulo 
especifico nomeado “Titulo VI – Dos Crimes Cibernéticos”. 
Acerca do ponto supracitado, segundo Aguiar, 

“termos ligados ao universo da informática e os chamados, crimes informáticos, crimes 
informáticos próprios foram devidamente conceituados. Em razão das questões técnicas 
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que caracterizam tais crimes trata-se de uma medida necessária, já que a legislação penal não 
traz as definições. As expressões e conceitos se assemelham aos utilizados na convenção de 
Budapeste, o que poderá contribuir para maior elucidação e interpretação da lei” (AGUIAR, 
2016, p. 227).

 
Portanto, nota-se que é preciso agregar a legislação e não a dissociar, seja esta penal, civil, 
constitucional, tal como o próprio Marco Civil da Internet (ainda que haja críticas em relação à não 
abordagem da temática relativa aos direitos autorais). Sua aprovação foi o primeiro passo, assim como 
um avanço em relação a outros países no que tange à grande área. Contudo, o ordenamento jurídico 
brasileiro ainda precisa de novos dispositivos legais para combater a referida cibercriminalidade. 
No que tange o plano jurídico externo, conforme a bibliografia analisada, interessa o Brasil se tornar 
signatário da convenção de Budapeste. Através desta, o país alcançaria a punibilidade em crimes 
que ultrapassam as fronteiras nacionais.
Diante do exposto, deve-se discutir criteriosamente todas as questões que envolvem o ciberespaço 
e, consequentemente, o cibercrime, de modo que este não se mantenha como um instrumento que 
facilite a impunidade mascarada ou do equivocado direito de expressão, e sim que venha a se tornar 
um canal de promoção social.
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RESUMo

Neste trabalho, apresenta-se resultados de análise da eficácia social da Lei Maria da Penha no 
município de Vitória da Conquista-BA quanto a sua aplicabilidade pelo aparato estatal de proteção 
à mulher – Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e instâncias judiciais 
criminais –, em especial, ao modo antagônico de solução de conflitos, identificado na pesquisa, que 
induz a uma ineficácia instrumental do Judiciário ao se deparar com conflitos coletivos específicos. 
Na análise, mobilizamos a teoria do Pluralismo Jurídico. A partir das incursões acerca da demanda 
por novos direitos e da crise monista estatal, em especial, da ineficácia instrumental do Poder 
Judiciário identificada na pesquisa empírica sobre a atuação dos órgãos estatais de proteção à 
mulher, verificou-se uma inércia do sistema penal formal em atender as demandas processuais 
sobre VDF contra a mulher, razão pela qual, inquire-se sobre as causas dessa problemática jurídica.

Palavras-chaves: Violência contra a mulher; direitos humanos das mulheres; ineficácia 
instrumental.

ABSTRACT
This paper presents results of an analysis of the social efficacy of the Maria da Penha Law in the 
city of Vitória da Conquista-BA regarding its applicability by the state apparatus for the protection 
of women - Specialized Police Station for Women’s Assistance (DEAM) and criminal judicial 
bodies - in particular, the antagonistic mode of conflict resolution identified in the survey, which 
leads to an instrumental inefficiency of the Judiciary when faced with specific collective conflicts. 
In the analysis, the theory of Legal Pluralism is mobilized. From the incursions about the demand 
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for new rights and the state monistic crisis, especially from the instrumental inefficiency of the 
judiciary identified in the empirical research on the performance of state organs of protection for 
women, there was a inertia of the formal criminal system in meeting the procedural demands on 
VDF against women, which is why we inquired about the causes of this legal problem.

Keywords: Violence against women; women’s human rights; instrumental inefficiency.

INTRoDUÇÃo

Neste trabalho, apresentamos parte de resultados da análise da eficácia social da Lei Maria da 
Penha no município de Vitória da Conquista-BA quanto a sua aplicabilidade pelo aparato estatal de 
proteção à mulher – Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e instâncias judiciais 
criminais –, em especial, ao modo antagônico de solução de conflitos, identificado na pesquisa, que 
induz a uma ineficácia instrumental do Judiciário ao se deparar com conflitos coletivos específicos. 
O processo de construção de uma nova cidadania realça a problematização de “novos direitos” que 
surgem a partir de carências e necessidade fundamentais não atendidas pelo ente estatal. Estes, por 
sua vez, acabam gerando contradições, conflitos e lutas seja pela defesa de direitos adquiridos, seja 
pela criação de “novos direitos”. Nessa perspectiva de não-realização de necessidades essenciais, 
surgiu os Direitos Humanos das Mulheres (DHM) como resultado de reivindicações de movimentos 
sociais pelo reconhecimento jurídico internacional do direito de igualdade para a mulher e, por 
consequência, do acesso irrestrito aos mesmos direitos (políticos, econômicos, educacionais e 
sociais) extensíveis aos homens. 
A reinvenção de “novos direitos” está diretamente relacionada ao “grau de eficácia” de uma resposta 
à condição de privação que, nos moldes do governo brasileiro, em regra, ocorre pela instituição de 
uma legislação positivista, a exemplo da lei n. 11.340/2006, e sua correspondente aplicação pelas 
instâncias judiciais, de modo a tornar visível e observável o texto da lei pelo corpo social. Entretanto, 
para que o indivíduo possa ter o exercício e o gozo pleno desses “novos direitos”, não é suficiente, 
apenas, seu reconhecimento formal impresso na letra da lei, há que se vivenciá-los no cotidiano 
de modo espontâneo, em função do respeito da sociedade e, na hipótese de isto falhar, por sua 
observação compulsória exercida pelas instituições estatais administradoras da justiça e da ordem. 

oBJETIVoS

O objetivo deste trabalho é apresentar parte de resultados da análise da eficácia social da Lei Maria 
da Penha no município de Vitória da Conquista-BA no que tange a sua aplicabilidade pela Delegacia 
Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e instâncias judiciais criminais, tentando discutir 
causas que induz a uma ineficácia instrumental do Judiciário.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Segundo Wolkmer (2001, p. 97), o Estado brasileiro vive uma “profunda crise paradigmática”, 
resultado de uma tradição monista de caráter kelseniano e raiz liberal burguesa que “transforma 
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o Direito e a Justiça em manifestações estatais exclusivas”. Essa situação impede que o Poder 
Judiciário no Brasil adentre a solucionar, de modo criativo e eficaz, novos e contraditórios conflitos 
coletivos emergidos no final do século passado.
As distintas formas de crise monista em que está mergulhado o aparato estatal no Brasil alcança, em 
diversos níveis, a administração da justiça, tornando-a ineficaz e inoperente. Isto porque, a cultura 
jurídica nacional calcada na racionalidade dogmática e em procedimentos lógico-formais “é incapaz 
de acompanhar o ritmo das transformações sociais e a especificidade cotidiana dos novos conflitos 
coletivos” (WOLKMER, 2001, p. 99). 
O processo de construção de uma nova cidadania, frente à crise de legitimação dos modos tradicionais 
de representação dos interesses coletivos, demanda a atuação de sujeitos coletivos que reivindicam 
a satisfação de necessidades humanas fundamentais (WOLKMER, 2001), a exemplo da luta de 
movimentos sociais pelo direito de igualdade para a mulher. Segundo Wolkmer (2001), a efetivação 
desses novos direitos ocorre em duas fases: na primeira, pelo reconhecimento social e jurídico de 
novos direitos; na segunda, pela luta para tornar eficazes os direitos já alcançados e certificados 
pela legislação oficial.
Diante da expansão da cidadania e da necessidade a ela inerente de implementação de políticas 
reformistas no Estado democrático, o Poder Judiciário é instado a decidir sobre conflitos políticos 
sociais, seja reconhecendo, seja negando reivindicações sociais. Todavia, a inoperacionalidade, a 
ritualização burocrática e a lentidão do aparato judicial comprometem uma atuação rápida e eficaz 
de questões sociais emergenciais, como afirma Faria e Lima Lopes (1994, p. 163).

MÉToDoS

Elegemos como procedimento metodológico a investigação bibliográfica e documental. A pesquisa 
bibliográfica se deteve em fontes primárias dos campos do saber jurídico e multidisciplinar da 
memória. A pesquisa documental recaiu em processos judiciais referentes às demandas de VDF 
contra a mulher que tramitavam junto às três varas criminais da comarca conquistense entre os 
anos de 2007 a 2014.
O corpus foi constituído de sete processos em que houve instrução e julgamento das demandas de 
VDF no período supracitado. Para realizar a análise das narrativas utilizamos o método comparativo, 
no qual, confrontamos os depoimentos da vítima obtidos na fase policial e processual com a decisão 
de mérito. Essa metodologia nos permitiu identificar duas situações distintas e com resultados 
diferentes quanto à escuta da vítima de VDF e ao tratamento dado pelo Poder Judiciário a cada 
uma dessas circunstâncias. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Na investigação empírica, contabilizamos um mil cento e sessenta e cinco ações penais de VDF 
instauradas no período de 2007-2014 junto as três varas criminais de Vitória da Conquista. 
Correlacionando o quantitativo de ações penais com o de sentenças proferidas no mesmo período, 
encontramos sete (decisões de mérito, menos de 1% das ações instauradas. Destas, quatro são 
absolutórias e três condenatórias. Nos anos de 2007 a 2012, não foram encontradas registros de 
produção judicial. A sete decisões de mérito identificadas ocorreram após a deliberação do Tribunal 
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de Justiça pela instalação da Vara Especializada, havendo sido prolatadas nos anos de 2013 e 2014, 
às vésperas da inauguração da Vara Especial.
A pesquisa empírica mostrou inefetividade do aparato estatal conquistense em proteger a mulher 
que sofre VDF. O sistema penal formal, guardião dos fatos e valores socialmente relevantes, não 
adentra nas questões de desigualdade de gênero, esquivando-se. Para Falcão (1984), os litígios de 
natureza coletiva não têm merecido atenção efetiva dos intérpretes da dogmática jurídica estatal. 
Nesse sentido, o Judiciário torna-se um lugar “onde se obtêm não-decisões” (FALCÃO, 1984, p. 
93-94).  
A consequência da desídia judicial,1 constatada nos anos de 2007-2012, foi a impunidade do 
agressor e a duplicação da agressão sofrida pela ofendida, sendo esta segunda violência de cunho 
institucional em razão da ofensa ao artigo 3º letra “g” da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a violência contra a mulher, que declara ter toda mulher “direito a recurso simples 
e rápido perante tribunal competente que a proteja contra atos que violem seus direitos”. 
Diante ineficácia instrumental do Judiciário conquistense quanto ao deslinde de processos criminais 
envolvendo VDF contra a mulher, inquirimos acerca da(s) possível(is) causa(s) envoltas nessa 
problemática. Para tanto, buscamos, nos autos dos sete processos sentenciados, analisar o modo 
como o sistema penal formal realizava a escuta da ofendida e como se manifestava frente a distintas 
pretensões que se lhes apresentavam. Identificamos duas situações distintas à escuta e ao tratamento 
dado pelo judiciário local às pretensões declaradas pela mulher quando em situação de VDF. 
A primeira circunstância alude à violência praticada pelo ex-parceiro que, não
aceitando o desenlace amoroso, continuava a perseguir a mulher e a agredi-la diante de sua resistência 
em reatar o romance. Tal situação, identificada em quatro dos sete processos judiciais sentenciados 
pelas varas criminais resultou na condenação do réu (suposto agressor).

Relata a Sra. [...] que o seu ex-companheiro o Sr. [...] arrombou a porta do fundo da casa, 
[...] e lhe agrediu apertando seu pescoço, e após pegou o celular da vítima levando 
consigo, e saiu falando que iria matá-la. [...] A vítima informa que o autor não se 
conforma com o fim do relacionamento, informa que conviveu dois anos e meio com o 
autor e tem uma filha em comum (Inquérito n. 07, p. 8). Grifo nosso.

Vejamos as declarações prestadas pela Sra. [...], em audiência de instrução e julgamento: 
01:05 minutos: que conviveu dois anos e meio com o réu e tem uma filha em comum e estão 
separados. 01:35 minutos: que o réu insiste em reatar o relacionamento, mas a autora 
não quer. 02:00 minutos: que no dia do fato, o réu queria entrar em sua casa, mas esta 
não abria a porta, então o réu arrombou a porta dos fundos da casa e se dirigiu a 
vítima apertando seu pescoço, em seguida, tomando seu celular, e a ameaçou de 
morte (Processo n. 21). Grifo nosso.

A comparação entre o inquérito e a oitiva da vítima na instrução processual indica a convicção da 
autora quanto ao desenrolar dos fatos e do modo como se deram. Essa situação coaduna-se com o 
entendimento de Ricoeur (2007) quanto a confiabilidade no testemunho, elemento inaugural de uma 
memória arquivada depender, sobretudo, da capacidade da testemunha de confirmar sua primeira 
narrativa, afastando a suspeita que recai sobre o ele.
Verificamos, ainda, no trâmite legal desses inquéritos e processos, que não havia obstáculos a sua 

1 A inação do judiciário conquistense viabilizou a prescrição de mais de sessenta processos criminais. Segundo Capez (2012, p. 
572) a prescrição é a “perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse 
em aplicar a pena) [...] durante certo tempo”. 
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consecução: vítima, testemunhas, perícias e demais provas eram produzidas a contento. Embora 
não declarasse de modo expresso, a firmeza da narrativa e o empenho na realização de todas as 
diligências legais demonstraram que a vítima pretendia ver seu agressor processado e julgado pelos 
crimes cometidos.
Uma segunda circunstância diz respeito às denúncias de violência doméstica à Delegacia 
Especializada em que a vítima deixa de representar contra o agressor ou retrata-se da 
representação, não comparece à audiência de instrução e julgamento para confirmar o primeiro 
testemunho, ou, ainda, quando comparece, apresenta uma declaração confusa e contraditória, 
que, por via indireta, indica a pretensão da vítima em não prosseguir com o processo criminal 
(desistência), pois não quer ver processado e condenado o agressor, em razão da permanência 
do vínculo afetivo – filial, conjugal ou de parentesco – que ainda mantém com o réu, consoante 
se observa nesta sentença:

Em Juízo, porém, após desfiar um número de vezes quase infinita que diz ter 
sido agredida de algum modo pelo réu, num depoimento confuso que mais se 
assemelhava a um desabafo, a vítima, ao ser perguntada pela Defensora Pública, 
nega que no dia indicado na denúncia o réu a ameaçara de morte, ou a seus 
filhos. Ao contrário, após desmentir o teor da ofensa que ela narrara ao ser ouvida na 
delegacia, passa a afirmar em Juízo que o réu prometera queimar a sua casa [...]. 
É compreensível que a jurisprudência tenha se inclinado a emprestar máxima 
relevância à palavra da vítima nos casos de crimes praticados no interior do 
lar, já que normalmente praticado sem a presença de testemunhas. Porém, para tanto 
as declarações da ofendida devem ser providas de coerência, clareza e solidez 
(Processo n. 01, p. 87). Grifo nosso.

A análise dessas circunstâncias, cujos resultados se mostraram opostos, pois no primeiro caso 
tem-se a condenação, e no segundo, a absolvição, sugere uma crise dos fatos em relação a norma. 
Segundo Ferraz (1994, p. 46), a ciência jurídica, mais ainda, a própria atividade judicial, em sua 
tarefa de responder à sociedade acerca de determinado conflito, não contempla as diversas variáveis 
possíveis – sociais, antropológicas, históricas, etnológicas, psicológicas e econômicas – que 
atravessam a lide, propondo, então, a extrapolação das fontes usualmente reconhecidas do Direito 
(leis, jurisprudência, súmulas), no sentido de uma abordagem multidisciplinar do caso concreto, 
utilizando fontes secundárias como Sociologia e a História.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicaram que o sistema penal não está preparado para resolver questões sociais 
complexas, como aquelas atinentes à desigualdade de gênero. Opta por decidir a demanda conflituosa 
processualmente, no caso analisado, pela absolvição do réu fundamentado na descredibilização do 
testemunho da ofendida, sem inquerir sobre as causas subjacentes à VDF por ela vivenciada. Decide, 
mas não enfrenta os reais problemas que circundam a demanda, confirma que o sistema judicial 
atua de modo formalista e dogmático, guiado por um “pseudoneutralismo”, revelando a urgência 
em se instituir uma sólida transformação em toda a instância jurisdicional no que tange à solução 
de conflitos envolvendo novos direitos como os direitos humanos das mulheres.
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RESUMo

O presente trabalho vem estudar a criação dos direitos humanos, seus desdobramentos na sociedade 
Brasileira ao longo dos anos, fazendo uma comparação com a personagem de Geni da música de 
Chico Buarque “Geni e o Zepelim”, tendo como objetivo arguir sobre o berço dos direitos humanos 
pós-guerra, a sua aderência no Brasil e como ele se compara a Geni na nossa sociedade, tendo em 
vista esses objetivos questiona-se: se os direitos humanos na pratica se iguala a Geni. Para responder 
a tal questionamento será utilizado a abordagem qualitativa, tendo como o método dialético, uma 
vez que os argumentos dos direitos humanos e sua aplicabilidade serão confrontados com a música 
e o posicionamento de Geni diante do povo, tendo um procedimento bibliográfico. A música popular 
brasileira norteia várias críticas sociais, No caso “Geni e o Zepelim”, tendo em vista a sua data de 
composição o ano de 1979, em pleno governo militar, onde os direitos humanos eram suprimidos 
em fase do domínio dos militares, porém, mesmo após a queda do regime e com a nova constituição 
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de 1988, que traz os direitos humanos como fundamentais ao povo brasileiro, tendo o seu art. 5° 
e em tantos outros como marco, o Brasil ainda continua a afastar esses direitos dos que julgam: 
marginais, imorais, indignos.
 
Palavras-chaves: Direitos Humanos; Seletividade do Direito; Direito e Música.

ABSTRACT

The present work studies the creation of human rights, its unfolding in the Brazilian society over 
the years, making a comparison with the character of Geni of the music of Chico Buarque “Geni 
and the Zeppelin”, aiming to argue about the cradle of rights human, their adherence in Brazil and 
how it compares to Geni in our society, in view of these objectives, it is questioned: if human rights 
in practice equals Geni. In order to answer this question, the qualitative approach will be used, 
having as the dialectical method, since the arguments of human rights and their applicability will 
be confronted with the music and the position of Geni before the people, having a bibliographic 
procedure. In the case of “Geni e Zeppelin”, in view of its date of composition, 1979, in the middle of 
the military government, where human rights were suppressed at the military level, , even after the 
fall of the regime and with the new constitution of 1988, which brings human rights as fundamental 
to the Brazilian people, having its art. 5 and in many others as a milestone, Brazil still continues to 
discard those rights from those who think: marginal, immoral, unworthy.

Key-words: Human rights; Selectivity of Law; Law and Music.

INTRoDUÇÃo

Nos últimos o estudo sobre direito e arte vem se expandido, seguindo essa linha o presente trabalho 
vem colaborar para tal expansão, correlacionando a música popular brasileira que teve grande força 
no período de regime miliar, período esse que foi de grande repressão para os direitos humanos 
no pais; Tendo em vista que tais direitos só foi entranhado de fato com a vigência da constituição 
de 1988, que nasceu após essa repressão, assemelhando-se a carta de declaração universais dos 
direitos humanos, que surgiu após o período da segunda guerra mundial, por conta das atrocidades 
e desumanidade. 
Já Geni, protagonista da música de chico Buarque, é uma mulher marginalizada pela sociedade, por 
se afeiçoar pelos desprezados e por todos os rejeitados, e tem aversão de se entregar as pessoas de 
classes mais elevadas. Com a chegada do Comandante em seu zepelim para destruição da cidade, 
depois de ver tamanho horror, olha para população e se encanta com a beleza de Geni, que lança a 
proposta de não destruir a cidade, se com ela passasse a noite, então toda a cidade bendiz e implora a 
Geni para atender a tal pedido, mesmo tendo seu capricho, Geni aceita e salvar o povo da destruição, 
logo após a partida do Comandante, Geni voltar a ser marginalizada, pois não servia mais, serviu 
apenas no momento de ser instrumentalizada. 
Assim os direitos humanos nascem para ser Geni, para garantir direitos a todos, porém, Geni e tão 
marginalizada quanto os direitos humanos, por defender e estender os direitos a todos, rejeitados 
ou não. O trabalho se propõe então, a fazer a correlação do surgimento dos direitos humanos no 
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mundo pós segunda guerra mundial, seu desdobramento no Brasil, e como após ser consolidado 
como direito fundamental e básico na Carta Magna, ainda tem sua efetivação sendo negada em 
alguns segmentos sociais. 

oBJETIVoS

Tendo como objetivo Geral fazer uma comparação entre a música e os direitos humanos, percebendo 
assim suas semelhanças diante da sociedade. Já como objetivos específicos trazer um estudo sobre 
o levante dos direitos humanos após a segunda guerra mundial, que foi uma período de retrocesso 
no sentido de humanidade; a aderência dos direitos humanos no Brasil através das constituição de 
1988, que se deu após o período de injustiças e crueldades; e por fim comparar o posicionamento 
de Geni e dos DH, tidos como fundamentais no Brasil e a instrumentalização desses.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Os direitos humanos podem ser considerados como jus naturale ou jus natural, uma vez que todos os 
homens nascem com direitos básicos (Lima, 2013), tendo como primeira visão a cristã, transpassando 
pelo entendimento de que se Deus se importa com o homem, ele tem direitos básicos, porém ao 
longo da história do homem, esses direitos foram sendo instrumentalizado, a tal ponto de ter que 
se consolidar leis, tratados e convenções, para que não fossem suprimidos de maneira demasiada. 
Um exemplo clássico da história humanos é a revolução Francesa, em que a parcela burguesa, se 
revolta com os privilégios da monarquia, começando assim uma batalha sanguenta, por difusão de 
direitos humanos, tendo assim a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”. Revolução 
está que teve como lema a “Liberdade, Fraternidade e Igualdade”, que ainda é marco dos direitos 
humanos, mesmo que visionada pela burguesia.
No período entre guerras, houve muitos governos fascistas, o mais emblemático em face dos direitos 
humanos foi o governo de Adolf Hitler, que matou milhões de pessoas, por conta da raça, etnia, 
classe social e escolha sexual. Tendo em vista tais atos afirma, Flávia Piovesan: 

Perceber-se-á que, em face das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, a 
comunidade internacional passou a reconhecer que a proteção dos direitos humanos constitui 
questão de legítimo interesse e preocupação internacional. (PIOVESAN,2006, p. 4-5).

Assim com a queda da Alemanha nazista, os outros países se juntam para a afirmação internacional 
de direitos humanos, tais como: A Declaração Universal De Direitos Humanos de 1948, trazendo 
direitos a todos os homens de forma igualitária, sendo assim, foi acolhida por diversos países.
O Brasil perpassou por diversos regimes que negligenciavam tais direitos, o mais marcante foi 
o regime militar, que começou nos anos de 1964 perdurando até 1985, que só cedia direitos aos 
aliados, os demais que se levantavam contra o governo eram drasticamente torturados e exilados, 
para tais medidas foram incrementadas na legislação vigente os Ais (Ato Institucional), que davam 
a base legal para tais medidas desumanas. 
Com o fim desse período, torna-se sensível a necessidade incorporar os direitos humanos na Carta 
Magna, afirma Manoel Ferreira:
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A supremacia do Direito espelha-se no primado da Constituição. Esta, como lei das leis, 
documento escrito de organização e limitação do Poder, é uma criação do século das luzes. 
Por meio dela busca-se instituir o governo não arbitrário, organizado segundo normas que 
não pode alterar, limitado pelo respeito devido aos direitos do Homem. A Declaração de 
1789 exprime essa idéia no art. 16: ‘A sociedade em que não esteja assegurada a garantia 
dos direitos (fundamentais) nem estabelecida a separação de poderes não tem Constituição. 
(FERREIRA, 2005, p. 3)

Com a Carta de 1988, os direitos foram disseminados como: fundamentais e de forma mais clara nos 
seus primeiros artigos, sendo considerada uma das Constituições mais bem elaboradas e humana, 
o que se difere da pratica.
Já música “Geni e o Zepelim”, foi escrita e lançada no período do regime militar, trazendo Geni 
como uma mulher marginalizada por causa de suas ações, por querer ser bondosa como podia e com 
quem era desprezado, assim como ela na sociedade, porém como todos os homens, Geni também 
tinha caprichos, ela não se sentia necessária a ceder tal bondade com os ricos, que perpetuavam 
atrocidades contra os rejeitados e que minimizava a humanidade de Geni.
Um dia chega a cidade um zepelim preparado para destruí-la com os seus dois mil canhões, porém 
o comandante ao analisar a cidade, avista Geni, logo lança uma proposta:  passar uma noite com ela 
para que desistisse da destruição, Geni aos ver o comandante rico e bem vestido, resiste aos convite, 
porém, toda a cidade insiste em que ela aceite para que o homem desistisse da destruição, agora 
todos queriam bem a Geni, , todos a viam como uma salvação, após a noite com o Comandante 
ela acorda com os gritos da multidão:” Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria Não deixou ela 
dormir: Joga pedra na Geni! Joga bosta na Geni! Ela é feita pra apanhar! Ela é boa de cuspir! Ela 
dá pra qualquer um! Maldita Geni!” (Buarque, 1978)
Assim como Geni os direitos humanos querem ser para todos no Brasil, servindo os marginalizados 
e salvando a todos, porém não consegue, por ser instrumentalizado dependendo da vontade das 
classes dominantes e da manipulação social, mesmo após a Constituição de 1988. Geni nascida 
para os rejeitados, mas salva a cidade, e os direitos humanos nascido para todos, porém é usado 
para poucos e diferente de Geni, ele se dá aos não marginalizados, para suprimir os direitos dos 
marginais. O exemplo claro é a luta pelos direitos humanos no Brasil em relação aos presos que ficam 
em condições precárias nas celas, e mesmo o Estado estando na custodia e cuidado, negligencia as 
condições mínimas de humanidade e dignidade das pessoas encarceradas, que param de ser vista 
como pessoas e passam a serem números. 
Sendo assim os direitos humanos luta para ser tornar Geni, mas é apedrejado por conta de diversas 
construções sociais e por diversos fatores reais de poder. E ao mesmo tempo é Geni quando a massa 
manipuladora também se encontra marginalizada por conta de algum fato, e se vale dos direitos 
humanos para a sua salvação. Exemplo: a situação da presa Adriana Ancelmo, que por conta da 
corrupção conseguiu ter uma prisão domiciliar, por conta dos filhos, em um cenário onde milhares 
de mulheres tem entram em trabalho de parto algemadas e que após o nascimento ficam os primeiros 
meses presos com as mães presos, essa medida abriu vários questionamentos sobre como o direito 
aborda as pessoas diferenciando os mais dignos dos mais indignos, deixando claro a analogia feita 
entra a instrumentalização de Geni e dos Direitos Humanos.
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MÉToDoS

A fase inicial da pesquisa se deu através da  abordagem qualitativa, pesando assim no caráter de 
cada texto extraído para a construção da pesquisa, tendo como o método dialético, que se caracteriza 
pelo confronto de ideias, na pesquisa isso se dá, uma vez que os argumentos dos direitos humanos 
e sua aplicabilidade serão confrontados com a música e o posicionamento de Geni diante do povo, 
tendo um procedimento bibliográfico e documental, partindo do recorte de livros, convenções, 
tratados e matérias sobre a história e a música.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, os resultados não podem ser numericamente quantificados, 
o resultado seria uma sequência lógica construída ao longo da pesquisa, que tem como objetivo final, 
a associação dos direitos humanos no Brasil e Geni, que tem contextos e fundamentos próprios, 
porém são tão iguais diante da instrumentalização do poder para salvar um determinado povo ou 
classe, no momento em que se julgue favorável sua instrumentalização e desfavorável quando esse 
direito acolhe os marginalizados.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho fez uma dialeticidade entre o direito e a arte, analisando assim  Geni, personagem na 
música e os direitos humanos no Brasil em fase da sociedade, que manipula o uso dos direitos humanos 
para que seja favorável as elites e não aos marginais, criando assim uma seletividade dos direitos 
humanos, afastando os direitos humanos que são de caráter natural, uma vez que instrumentalizado, 
ele deixa de ser autônomo, pode ser inerente ao homem, mas é tirado dele a partir do momento em 
que ele sai do centro social para a parte periférica.
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RESUMo

O cinema é conhecido como a sétima arte. Mesmo em filmes de comédia é possível retratar temas 
jurídicos. A facilidade do diálogo entre a arte e o público tem feito o direito se aproximar cada vez 
mais do cinema e utilizar suas obras como fonte de estudo. De Repente Pai (2014) é um exemplo 
claro disso. O filme nos remete a temas jurídicos, como o direito dos filhos de conhecer a sua origem 
genética e a compreensão da paternidade responsável. Com base no citado filme, o tema paternidade 
responsável é abordado. Com base no método jurídico-sociológico, através de revisão bibliográfica, 
busca-se fazer uma reflexão sobre a paternidade responsável prevista no art. 226, § 7º da Constituição 
Federal. Após compreender o filme De Repente Pai, verificar a possibilidade de investigação da 
origem genética e entender a paternidade/filiação de acordo com o sistema civil/constitucional foi 
possível constatar que, por mais que a origem genética da paternidade seja extremamente relevante, 
ela não se sobrepõe à paternidade socioafetiva e cada caso concreto deve ser analisado.  Fato é que a 
paternidade deveria sempre ser responsável. Não basta dar a vida a alguém, é preciso estar presente 
ao lado de quem se deu a vida. Assim deveria ser.
 
Palavras-chaves: paternidade responsável; origem genética; multiparentalidade.

ABSTRACT

Cinema is known as the seventh art. Even in comedy films it is possible to portray legal issues. The 
ease of dialogue between art and the public has made it right to move closer to cinema and to use 
its works as a source of study. Suddenly Father (2014) is a clear example of this. The film refers 
to legal issues, such as the right of children to know their genetic origin and the understanding 
of responsible parenthood. Based on the aforementioned film, the topic responsible parenthood is 
addressed. Based on the juridical-sociological method, through a bibliographical review, it is sought 
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to reflect on responsible parenthood provided for in art. 226, § 7 of the Federal Constitution. After 
understanding the film De Suddenly Father, to verify the possibility of investigation of the genetic 
origin and to understand the paternity / filiation according to the civil / constitutional system it was 
possible to verify that, although the genetic origin of the paternity is extremely relevant, it does 
not overlaps with socio-affective parenting and each case must be analyzed. Fact is that parenting 
should always be responsible. It is not enough to give one’s life, one must be present alongside one 
who gave one’s life. It should be.

Key-words: responsible parenthood; genetic origin; multiparentality.

INTRoDUÇÃo

Em 1912, através do Manifesto das Sete Artes, Riccitto Canudo disse que o cinema era a sétima 
arte, sendo precedida pela arquitetura, escultura, pintura, música, dança e poesia (TOLDO; LOPES, 
2018). Ao tentar estabelecer uma relação entre a arte e o direito, Chaves e Arnaude Neto aduzem 
que “o Direito pode estar na Arte, a Arte pode estar no Direito. Pode-se ver ainda o Direito como 
uma Arte e a Arte como Direito” (2016, s.p.).

A maneira em que a ciência jurídica e os operadores do Direito são retratados no cinema e na 
literatura popular é um assunto fascinante, não apenas para o cientista social, como também 
para o jurista e para o estudante de Direito. Essa junção, cada dia mais proliferada pelos 
cursos jurídicos, projetos e disciplinas extracurriculares, traz filmes, seriados e literatura 
com temas jurídicos ou relações afetas ao Direito, de maneira a identificar vários aspectos 
da atividade juridica (CHAVES; ARNAUDE NETO, 2016, s.p.).

O filme De Repente Pai (2014) é um exemplo claro disso. Embora o seu gênero seja a comédia, o 
filme nos remete a temas jurídicos muito atuais, como o direito dos filhos de conhecer a sua origem 
genética e a compreensão da paternidade responsável.
A partir do diálogo entre o cinema e o direito, com base no citado filme, o tema paternidade 
responsável será abordado, especificamente buscando refletir sobre a paternidade biológica e a 
paternidade socioafetiva.
A escolha do tema se deve ao fato de que o elemento primordial das famílias na atualidade é a 
ligação através dos laços afetivos, independente da existência de vínculos civis ou biológicos. Com 
isso, a paternidade socioafetiva ganhou reconhecimento e proteção jurídica. A expressão “pai é 
quem cria” nunca foi tão utilizada, o que não descarta a responsabilidade do genitor (pai biológico) 
e não afasta o direito dos filhos de investigar a sua origem genética.

oBJETIVoS

O objetivo geral deste trabalho é fazer uma reflexão sobre a paternidade responsável prevista no art. 
226, § 7º da Constituição Federal, a partir do filme De Repente Pai.
Os objetivos específicos são: compreender o filme De Repente Pai; verificar a possibilidade de 
investigação da origem genética; e entender a paternidade/filiação de acordo com o sistema civil/
constitucional.
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Várias foram as transformações ocorridas ao longo da história da humanidade no grupo social 
denominado família. De acordo com Dias (2016) a família é o primeiro agente socializador do ser 
humano, portanto, base da sociedade e por isso merece especial proteção do Estado, conforme 
dispõe o art. 226 da Constituição.
Ainda de acordo com Dias (2016) atualmente as relações familiares estão pautadas na democracia, 
igualdade e respeito mútuo, de modo que, mesmo a estrutura formalística do sistema jurídico deva 
proteger sem sufocar e regular sem engessar as relações familiares. Farias e Rosenvald (2016) 
destacam o papel protetivo da família, como instrumento a garantir a dignidade dos seus membros. 
Desse modo, não há mais um modelo familiar padrão: casamento reunindo sob um mesmo teto o 
pai provedor, a mãe cuidadora e os filhos biológicos em uma relação de rígida hierarquia.
A Constituição de 1988 não só reconheceu a existência do pluralismo familiar (art. 226), mas 
também reconheceu a igualdade entre os filhos (art. 227, § 6º) e disse claramente que a paternidade 
responsável é um princípio (art. 226, § 7º).
Todas essas inovações trazidas pelas Constituição Federal de 1988 dão suporte a várias discussões 
sobre novas formas de paternidade/filiação, como a socioafetiva e a multiparentalidade, por exemplo 
(CARVALHO, 2018). O próprio Código Civil dispõe no art. 1.593 que a paternidade também pode 
decorrer de outra origem que não seja a biológica.
Dias nos esclarece que: 

A filiação que resulta da posse do estado de filho constitui modalidade de parentesco civil 
de “outra origem”, isto é, de origem afetiva (CC 1.593). A filiação socioafetiva corresponde 
à verdade aparente e decorre do direito à filiação. A mecessidade de manter a estabilidade da 
família, que cumpre a su função social, faz com que se atribua papel secundário à verdade 
biológica. Revela a constância social da relação entre pais e filhos, caracterizando uma 
paternidade que existe não pelo simples fato biológico ou por força de presunção legal, mas 
em decorrência de uma convivência afetiva (DIAS, 2016, p. 372).

Ainda sobre a filiação socioafetiva Carvalho acrescenta que:

A parentalidade socioafetiva não se limita, entretante, à posse do estado de filho, sendo 
esta apenas uma das suas espécies, configurando-se também na adoção, na reprodução 
medicamente assistida heteróloga e até mesmo na adoção à brasileira, quando uma pessoa, 
impulsionada pelo afeto, registra e cria o filho biológico de outrem como seu, incluindo, 
todos, no parentesco de outra origem que não a biológica (art. 1.593 do CC) (CARVALHO, 
2018, p. 549).

A filiação socioafetiva atrelada à filiação biológica pode fazer surgir a multiparentalidade. Segundo 
Carvalho: 

A multiparentalidade ou multiplicidade de vínculos parentais já é realidade no direito 
brasileiro, permitindo o reconhecimento simultâneo da filiação biológica e socioafetiva, 
com todos os efeitos jurídicos permitindo a filiação múltipla com dois pais e duas mães, 
uma mãe e dois pais, um pai de duas mães. A discussão jurídica sobre a preponderância da 
filiação socioafetiva sobre a biológica, ou vice-versa, perde sentido com a multiparentalidade. 
Não precisa mais questionar se pais são os que conceberam ou os que criaram. Ambos são 
pais se for o melhor para o filho (CARVALHO, 2018, p. 607).
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O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente sempre deve prevalecer, conforme art. 
227 da Constituição. Também não é possível deixar de lado o aclamado princípio da dignidade da 
pessoa humana, que traz o direito de investigar a origem genética da paternidade, mesmo diante 
do silêncio da legislação brasileira (CARVALHO, 2018). Isso, independente de tratar-se de criança, 
adolescente, jovem ou adulto.
O planejamento familiar deve estar vinculado à “responsabilidade parental, impondo especial 
atenção ao comportamento das pessoas que compõem o núcleo familiar” (FARIAS; ROSENVALD, 
2016, p. 115). Assim, o ato de procriar deve vir precedido de um planejamento e “a paternidade 
responsável importa no dever de cuidados, que não se resume à assistência material (pagamento 
de alimentos), mas também conviver, educar, orientar, participar da vida e crescimento dos filhos” 
(CARVALHO, 2018, p. 510).

MÉToDoS

O método utilizado para estabelecer um diálogo entre o direito e a obra cinematográfica De Repente 
Pai será o jurídico-sociológico. De acordo com Silva:

A vertente jurídico-sociológica propõe a compreensão do fenômeno jurídico no ambiente social 
mais amplo, analisando o Direito como variável “dependente da sociedade e trabalha com 
as noções de eficiência, eficácia e de efetividade das relações direito/sociedade”[154]. Não 
ignora a factibilidade do Direito e muito menos as suas relações contraditórias com os 
setores sociocultural, político e antropológico. De forma diversa da vertente anteriormente 
examinada, que se preocupa com a noção de eficiência de forma prioritária, a, ora, analisada 
trata do sentido de eficácia, estudando “a realização concreta de objetivos propostos pela lei, 
por regulamentos de todas as ordens e de políticas públicas ou sociais” (SILVA, 2013, s.p.).

A pesquisa se dará através de revisão bibliográfica.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O filme De Repente Pai retrata a história de um homem chamado David Wozniak. Durante a 
juventude ele fez várias doações de esperma para uma clínica de fertilidade, utilizando o pseudônimo 
de Starbuck. Anos depois, ao mesmo tempo em que David descobre que a sua namorada está 
grávida de um filho seu, descobre também que possui 533 filhos biológicos, dos quais 142 desejam 
conhecê-lo. Na busca pelas origens genéticas da sua paternidade, os 142 filhos que desejam conhecer 
o seu genitor propõem uma ação judicial para obrigar a clínica a reveler a verdadeira identidade de 
Starbuck. Durante o desenrolar da ação judicial, David decide procurar anonimamente os seus filhos 
e tentar fazer parte da vida deles. Aos poucos David passa a se preocupar com os filhos e percebe 
a sua responsabilidade enquanto pai. Todas as reflexões sobre a paternidade lavam David a ficar 
muito feliz com a chegada do novo filho, esperado por sua namorada, e a se fazer um pai presente.
A partir do filme é possível questionar sobre o direito dos filhos de investigar a sua origem genética. 
De acordo com Paulo Lôbo (2008) toda pessoa possui o direito de conhecer a si mesmo e, portanto, 
pode investigar a sua ancestralidade. 

No direito brasileiro, não existe legislação que regulamente o direito ao reconhecimento 
da origem genética, mas evidente que, tratando-se de direito da personalidade, atingindo 
diretamente os interesses da pessoa humana em conhecer suas origens biológicas, que por 
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questões de saúde, quer para conhecimento da sua ancestralidade, a pretensão é amparada 
pelo princípio da dignidade da pessoa humana, independentemente das cláusulas de 
anonimato dos doadores de material fecundante nas reproduções medicamente assistidas 
heterólogas ou da extinção dos vínculos jurídicos com a família biológica nas adoções. A 
origem genética, entretanto, não altera a filiação jurídica consolidada na socioafetividade, 
mantendo-se os lações de parentesco e todas as consequências resultantes com a família 
socioafetiva (CARVALHO, 2018, p. 643).

É inegável a qualquer ser humano o direito de conhecer a suas origens. Nesse sentido, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente reconhece no seu art. 48 o direito do adotado de ter direito, após os 18 
anos, às informações constantes no seu processo de adoção. Embora não haja previsão expressa em 
relação a outras situações, isso não impede que outras pessoas investiguem as suas origens genéticas.
No entanto, descobrir a origem genética não significa que haverá a alteração da filiação jurídica 
consolidada na socioafetividade. É possível a partir de então estabelecer uma multiparentalidade. 
O pai socioafetivo ou registral não deve ser afastado do filho, visto que a relação paternofilial deve 
estar assentada no afeto e no cuidado.

A vivência da relação paterno-filial exigirá dos pais um compromisso reiterado de assistência 
moral e material. Parece-nos, inclusive, ser esse o ponto crucial para o estabelecimento da 
condição de pai: a constante assistência ao filho, atendendo à perspectiva de realização pessoal 
e desenvolvimento da personalidade. Nesse passe, inclusive, o constituinte estabeleceu, no 
art. 229, que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores” (FARIAS; 
ROSENVALD, 2018, p. 572).

A paternidade genética não possui prevalência sobre a socioafetiva:

A possibilidade de se estabelecer a concomitância das parentalidades socioafetiva e 
biológica não é uma regra, pelo contrário, a multiparentalidade é uma casuística, passível 
de conhecimento nas hipóteses em que as circunstâncias fáticas a justifiquem, não sendo 
admissível que o Poder Judiciário compactue com uma pretensão contrária aos princípios 
da afetividade, da solidariedade e da parentalidade responsável […] (STJ, 2018, s. p.).

Cada caso concreto deve ser analisado a fim de prestigiar o melhor interesse da criança e do 
adolescente, primar pela dignidade dos envolvidos e proteger as relações de afeto.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pluralidade das relações familiares, plurais são as possibilidades de paternidade, mas todas elas 
devem levar em conta a responsabilidade que está por trás do planejamento familiar. A paternidade está 
diretamente relacionada ao princípio da dignidade da pessoa humana, visto que o estado de filiação não 
deve se afastar dos direitos da personalidade, já que está diretamente relacionada à identidade pessoal. 
Também é preciso destacar que a paternidade pode estar relacionada a questões que envolvem a saúde 
e podem colocar em risco a vida das pessoas, como diante da necessidade de fazer investigações acerca 
de doenças genéticas ou diante da necessidade de um doador compatível de órgãos.
Por mais que a origem genética da paternidade seja extremamente relevante, ela não se sobrepõe 
à paternidade socioafetiva. A pluralidade das relações familiares permite a ocorrência da 
multiparentalidade, com efeitos reconhecidos pelos nossos tribunais.
Fato é que a paternidade deveria sempre ser responsável. Não basta dar a vida a alguém, é preciso 
estar presente ao lado de quem se deu a vida. Assim deveria ser.
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RESUMo

O plástico tem uma grande variedade de aproveitamentos, tornando-se prático e, ao mesmo tempo, 
danoso ao meio ambiente, pois demoram centenas de anos para se desfazer. Então, esta pesquisa 
abordará o caso da tartaruga marinha com o canudo preso na cabeça e a repercussão que causou, 
embora o fato ocorresse fora do Brasil. Salienta-se a necessidade e a importância da educação 
ambiental referente ao plástico como maior vilão do meio ambiente, especialmente a polêmica 
relacionada ao uso do canudo e o seu impacto ambiental. Assim, no decorrer desse processo, 
abordar-se-á o primeiro avanço tomado no Brasil, na Capital Rio de Janeiro. 

Palavras-chaves: Plástico; Canudo; Educação Ambiental. 

RESUMEN

El plástico tiene una gran variedad de aprovechamientos, haciéndose práctico y, al mismo tiempo, 
dañino al medio ambiente, pues tardan cien años para deshacer. Entonces, esta investigación 
abordará el caso de la tortuga marina con el canuto preso en la cabeza y la repercusión que causó, 
aunque el hecho tenga ocurrido fuera de Brasil. Se destaca la necesidad y la importancia de la 
educación ambiental referente al plástico como el mayor villano del medio ambiente, especialmente 
la polémica relacionada al uso del canuto y su impacto ambiental. Así, en el transcurso de ese 
proceso, se abordará el primer avance tomado en Brasil, en la capital Río de Janeiro.
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Palabras-llaves: Plástico; Canuto; Educación Ambiental. 

INTRoDUÇÃo

A presente pesquisa se propõe a discutir sobre um tema de grande relevância na atualidade, não 
apenas por sua polêmica, mas, sobretudo, por suas implicações práticas para toda a humanidade, 
qual seja a crise ambiental a partir da perspectiva da educação ambiental. Nesse sentido, faz-
se necessário uma abordagem inicial do caso especifico, para após discutir acerca da educação 
ambiental, delimitando seu escopo para a questão da utilização do canudo de plástico e a questão 
da sustentabilidade.
 A priori, o plástico já foi reconhecido como um avanço tecnológico, pois passou a ser considerado 
como uma matéria prima econômica e prática. Muito atrativa devido ao baixo custo de fabricação, 
resistência e durabilidade, as sacolas plásticas tornaram-se um dos maiores poluentes do planeta 
(FABRO, 2017). Ocorre que, não houve preocupação em pensar no impacto que poderia ser causado 
ao planeta e a aqueles que a habitam, caso houvesse o uso exacerbado de tal inovação.  
 Há algum tempo, o modelo de consumo capitalista vem despertando uma preocupação com relação 
ao volume de lixo produzido, bem como sua disposição adequada. Nesse contexto, as sacolas plásticas 
têm sido um dos principais alvos dos profissionais ligados ao meio ambiente, tendo em vista seu 
grande potencial poluidor. Estima-se que quase um milhão de sacolas plásticas são consumidas 
por minuto no mundo, sendo que o tempo de permanência no ambiente pode chegar a 100 anos por 
unidade (WALDMAN, 2009).
Em 2015, cerca de uma hora de barco do litoral da Costa Rica no Oceano Pacífico, informa o site do 
“Washington Post”, através de uma filmagem, um biólogo com um canivete retira um canudo pela 
narina de uma tartaruga marinha, que estava preso na sua cabeça relatando e mostrando todo o seu 
sofrimento. (ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE, 2018). Um exemplo de fato que comoveu as pessoas, 
trazendo uma conscientização à Capital Rio de Janeiro – Brasil, a qual passou a ser a primeira 
cidade brasileira a abolir o uso de canudos de plásticos. 
O projeto de lei foi ratificado em julho deste ano de 2018, pelo Prefeito Marcelo Crivella. Os Fiscais 
da Vigilância Sanitária, do Rio de Janeiro, iniciaram uma operação a fim de advertir comerciantes 
sobre a proibição do uso de canudos plásticos no município. De autoria do vereador Dr. Jairinho 
(MDB), a Lei nº 6.384/18 entrou em vigor. A primeira fase da ação tem por objetivo realizar um 
trabalho de conscientização sobre a necessidade de cumprimento da lei. Dessa forma, aquele que 
for notificado pelo órgão terá 60 dias para adequar-se à nova regra e, depois desse prazo, caso haja 
flagrante de oferecimento de canudos plásticos aos clientes, poderá ser multado em R$ 1,6 mil, R$ 
3 mil e até R$ 6 mil, dependendo da dimensão do comércio. (GOULART, 2018)

oBJETIVoS

Diante da crescente produção de lixo que não tem nutrido uma proporcionalidade com a reciclagem 
dele, o objetivo principal dessa pesquisa é demonstrar que é necessária a mudança de atitudes e 
comportamentos dos brasileiros, a exemplo da Capital do Rio de Janeiro em abolir os canudos e 
utilizar dessa vitória uma conscientização social, além de provocar um pensamento mais crítico em 
toda a população acerca da gravidade do uso continuo do plástico, bem como o respeito à natureza. 
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA 

A Educação Ambiental é a conscientização da problemática ambiental, surgindo a necessidade 
de se educar no sentido de preservar o meio ambiente. Portanto, tem como escopo a compreensão 
crítica da sociedade contemporânea por meio de uma dialética marxiana capaz de ensejar o debate 
político como pressuposto do exercício da cidadania ou, como diz Medina (1998): 

A Educação Ambiental como processo que consiste em propiciar às pessoas uma 
compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e desenvolver atitudes 
que lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa a respeito das questões 
relacionadas com a conservação e a adequada utilização dos recursos naturais, para a 
melhoria da qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo 
desenfreado. A Educação Ambiental visa à construção de relações sociais, econômicas 
e culturais capazes de respeitar e incorporar as diferenças (minorias étnicas, populações 
tradicionais), à perspectiva da mulher e à liberdade para decidir caminhos alternativos de 
desenvolvimento sustentável, respeitando os limites dos ecossistemas, substrato de nossa 
própria possibilidade de sobrevivência como espécie (MEDINA, 1998 apud MEDINA, 
2001, p. 17-18).

Conforme apresenta o Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA (1996) “a educação 
ambiental, um processo de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da 
consciência crítica sobre as questões ambientais e de atividades que levem a participação das 
comunidades na preservação do equilíbrio ambiental”.
A Carta Magna de 1988 ressalta, em seu art. 225, em que o legislador originário, em total acordo 
mútuo com o conjunto global, abrange o meio ambiente a condição de “Bem” juridicamente tutelado 
pelo Estado para, no inciso VI, dedicar atenção especial à Educação Ambiental. Não obstante, o 
mesmo artigo, em seu inciso V, a nossa Lei Maior dispõe que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e que é dever do Poder Público “controlar a produção, a comercialização 
e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente” (BRASIL, 1988, p.).

MÉToDoS

Essa é uma pesquisa de caráter documental que para desenvolvê-la foi utilizado o método descritivo, 
a partir de análise de documentos e revisão bibliográfica, que, Conforme Gil, 2008, p.50 “A pesquisa 
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros 
e artigos científicos”. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A necessidade de discutir questões ambientais e educar a população quanto à carência que a 
falta desses recursos é capaz de gerar tem sido a preocupação de estudiosos das varias áreas do 
conhecimento. É imperioso ressaltar que, além de prejudicar a tudo que nos cerca, prejudica a nós 
mesmos, tornando-se questão, inclusive, de sobrevivência. Por conseguinte, é imprescindível, em todo 
território nacional, medidas como a tomada no Rio de Janeiro neste ano de 2018, quando sancionada 
a lei que proíbe o uso de canudos plásticos em espaços públicos, passando a ser a primeira cidade 
brasileira a abolir o uso de tais descartáveis. 
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 Pesquisadores descobriram que a humanidade gera um total de 275 milhões de toneladas de 
resíduos plásticos por ano - e um valor entre 4,8 milhões e 12,7 milhões de toneladas chega aos 
oceanos, conforme pesquisa publicada pela revista científica Science em 2015. (ÉPOCA NEGÓCIOS 
ONLINE, 2018). Além disso, no Brasil, estima-se que população utiliza o total de 12 bilhões de 
sacolas plásticas ao ano, sendo que, ainda, cerca de 10 bilhões não são descartadas de forma correta. 
(ABRAS, 2015). 
O Fórum Econômico Mundial relata a existência de 150 milhões de toneladas métricas de 
plásticos nos oceanos. Caso o consumo de plástico siga no mesmo ritmo de hoje, cientistas preveem 
que haverá mais plástico do que peixes no oceano até 2050  que, por sua vez, além de causar estragos 
anatômicos a animais, o plástico, quando nos oceanos, libera elementos químicos cancerígenos e 
podem causar distúrbios hormonais. (ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE, 2018).
 Em escala global, os canudos plásticos representam cerca de 0,03% dos resíduos desse tipo de 
material, informou a Bloomberg. Segundo o Relatório de Limpeza Costeira de 2017 da Ocean 
Conservancy, o lixo mais comum encontrado nas praias são os cigarros, seguidos por garrafas 
plásticas, tampas de garrafas, envoltórios e sacolas. (ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE, 2018)

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo compreende-se que o problema do canudo plástico está no material de que 
são feitos. O polipropileno e o poliestireno, dois dos principais materiais na fabricação, não são 
biodegradáveis. Quando descartados, ficam no meio ambiente, desintegrando em pedaços menores, 
que acabam sendo engolidos por animais, seja na terra seja na água. 
Além disso, foi constatado que a educação ambiental para a conscientização populacional é o meio 
principal para obter um avanço em prol do ecossistema. A reciclagem sempre é uma alternativa 
viável para preservação dos recursos naturais, economia de energia, geração de emprego e renda. E, 
por fim, adotar medidas restritivas ao uso das sacolas plásticas como já na Capital Rio de Janeiro, 
com legislação e fiscalização de fato, é o modo mais rápido, eficaz e ecológico. 
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RESUMo

O trabalho intitulado: A justiça restaurativa como forma de resolução de conflitos decorrente da 
intolerância religiosa. Tem como objetivo discutir a intolerância religiosa no Brasil, sua evolução 
histórica, suas manifestações por meio da violência em nosso cotidiano e de que forma a Justiça 
Restaurativa pode interferir nessa realidade. Esta advém de uma construção histórica, onde criou-se 
a ideia de inferiorização do outro, em detrimento dos aspectos culturais e religiosos do colonizador 
europeu, tendo assim o papel de converter compulsoriamente os povos dos países conquistados, 
tidos como inferiores. Atualmente, mesmo com a Constituição Federal de 1988, instituindo a 
liberdade de crença, em seu art. 5°, Inc. VI, as violências permaneceram, mostrando a ineficácia 
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dos poderes com relação a reprimenda de tais ações. Para isso, surge a Justiça Restaurativa (JR) 
como forma de resolução de conflitos de grande importância social. Neste sentido, indaga-se: de que 
forma a justiça restaurativa pode colaborar com a resolução e ou prevenção dos crimes resultante 
dos conflitos advindos da intolerância religiosa. Para tanto será utilizado o método dedutivo, com 
abordagem qualitativa, buscando entender o fenômeno como um todo, partindo da análise geral da 
intolerância religiosa, seu desenvolvimento histórico e as formas de violência advindas, para depois 
entender de que forma a justiça restaurativa pode contribuir para a resolução desses conflitos. O 
procedimento de pesquisa utilizado será o bibliográfico, a partir da consulta em livros, artigos, 
revistas, jurisprudências, legislação e Relatório sobre Intolerância e Violência Religioso, e tendo 
como objetivo a pesquisa exploratória, tendo em vista o caráter inovador do estudo. 

Palavras-chaves: justiça restaurativa; intolerância religiosa; violência.

ABSTRACT

The work entitled: Restorative justice as a form of conflict resolution stemming from religious 
intolerance. It aims to discuss religious intolerance in Brazil, its historical evolution, its manifestations 
through violence in our daily life and in what way Restorative Justice can interfere in this reality. 
This comes from a historical construction, where the idea of   inferiorization of the other was created, 
to the detriment of the cultural and religious aspects of the European colonizer, thus having the role 
of compulsorily converting the peoples of the conquered countries, considered inferior. Currently, 
even with the Federal Constitution of 1988, instituting the freedom of belief, in its art. 5, Inc. VI, 
the violence remained, showing the ineffectiveness of the powers regarding the reprimand of such 
actions. For this, the Restorative Justice (JR) appears as a way of resolving conflicts of great social 
importance. In this sense, it is questioned: how restorative justice can collaborate with the resolution 
and or prevention of crimes resulting from the conflicts arising from religious intolerance. For this 
purpose, the deductive method will be used, with a qualitative approach, seeking to understand the 
phenomenon as a whole, starting from the general analysis of religious intolerance, its historical 
development and the forms of violence that have arisen, in order to understand how restorative 
justice can contribute to the resolution of these conflicts. The research procedure used will be the 
bibliographical, based on the consultation in books, articles, journals, jurisprudence, legislation and 
Report on Intolerance and Religious Violence, and aiming at exploratory research, considering the 
innovative nature of the study.

Keywords: restorative justice; religious intolerance; violence. 

INTRoDUÇÃo

A questão da intolerância religiosa não é recente, desde a antiguidade, existiam relatos de conflitos 
armados e genocídios baseados na intolerância com relação as religiões, como por exemplo, as 
perseguições e execuções de cristãos pelo Imperador Nero, que incendiou Roma e colocou a culpa 
nos cristãos como forma de justificar suas perseguições no ano 65 D.C.



375

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

375

A situação no Brasil não foi diferente, com a chegada dos colonizadores europeus, ocorreu um grande 
movimento de catequização de índios em 1549, tendo em vista que consideravam os índios, como 
bárbaros e primitivos, e que deviam ser convertidos a verdadeira fé, que para eles era o cristianismo, 
e abandonar os costumes e tradições indígenas remanescentes; O mesmo ocorreu com os negros, que 
foram proibidos de manifestar suas práticas e rituais religiosos, pelo fato de serem considerados profanos 
e primitivos pelos seus senhores, depois de muitos anos de luta, em 1988, a nova constituinte positiva, 
em seu art. 5°, inc. VI, que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; (BRASIL, 1988).” Possibilitando a plena liberdade de culto e manifestação de crenças, 
sem qualquer espécie de reprimenda por parte do Estado, sendo um direito garantido a todos, sem 
discriminação de raça, etnia, cor ou posição social. 
Entretanto, as ocorrências de atos de intolerância religiosa se tornaram corriqueiros e de notório 
conhecimento público, no qual os direitos dos indivíduos são desrespeitados pelo fato de professar 
uma fé considerada repugnante pelo seu ofensor, sendo que os poderes estatais não conseguem 
coibi e ou prevenir a prática de tais atos de forma eficiente, mostrando uma grande cifra negra de 
crimes contra a honra por motivações religiosas. 
O Relatório sobre a Intolerância e Violência Religiosa, produzido em 2016 pelo Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, traz dados importantes sobre 
a intolerância religiosa. Haja vista essa situação, a Justiça Restaurativa surge como uma alternativa 
de prevenção e ou solução desses conflitos, através de seus princípios e métodos restaurativos que 
visam a reconstrução dos laços sociais danificados, o empoderamento, a conscientização, o respeito 
e a autorresponsabilização da vítima, do ofensor e da comunidade na medida de sua interação com o 
círculo, produzindo efeitos mais concretos na mudança desse paradigma. 
O trabalho propõe a fazer esse resgate histórico da evolução da intolerância no Brasil, suas formas 
de manifestação e como a Justiça Restaurativa pode auxiliar na forma alternativa de resolução de 
conflitos, pela importância que tal estudo tem, para perceber a melhor forma de resolução de conflito 
estudando a estrutura desse. 

oBJETIVoS

O objetivo geral do presente trabalho é discutir a intolerância religiosa no Brasil, sua evolução histórica, 
suas manifestações por meio da violência no cotidiano e de que forma a Justiça Restaurativa pode 
colaborar para a prevenção e ou resolução dos conflitos resultantes da intolerância. Para isso, temos 
como objetivos específicos: dissertar sobre a intolerância religiosa e sua evolução ao decorrer da 
história; expôs certos dados estatísticos sobre a violência religiosa no Brasil; explanar sobre a Justiça 
Restaurativa e seus princípios; e por fim, entender de que forma a Justiça Restaurativa pode ser um 
instrumento útil no combate e prevenção da intolerância religiosa.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A intolerância religiosa advém de uma construção histórica, onde criou-se uma ideia que as 
religiões advindas dos povos colonizados são bárbaras, portanto, inferiores, em comparação com 
as crenças do colonizador europeu, logo, era a missão do colonizador catequizar e impor suas 
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crenças e opiniões, almejando a suposta salvação dessas almas. Com a chegada dos colonizadores 
europeus, ocorreu um grande movimento de catequização de índios em 1549, tendo em vista que 
consideravam os índios, bárbaros e primitivos, e que deviam ser convertidos a verdadeira fé que, no 
caso, o cristianismo, e abandonar seus costumes e tradições. Com a chegada dos escravos negros 
no Brasil, houve uma intolerância mais acentuada, onde os negros passaram a ser proibidos de 
realizar suas manifestações religiosas, sob pena de castigo; o candomblé, por exemplo, era encarado 
como uma forma de bruxaria e era proibida a sua realização. Para fugir dessa opressão, os escravos 
realizavam seus cultos secretamente e correlacionava seus deuses com santos católicos, ocorrendo 
assim, um sincretismo religioso.
Atualmente, a Constituição Federal de 1988, o art. 5°, Inc. VI, em consonância com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, institui a liberdade de crença, sendo assegurado o direito de 
culto e de reunião. O art. 28 do Código Penal preceitua o crime de Ultraje a culto e impedimento 
ou perturbação de ato a ele relativo, com pena de detenção de 1(um) mês a 1(um) ano, ou multa, 
podendo ser aumentada em um terço, caso ocorra a violência. Além disso, a Lei 7.716/89 prescreve 
em seu art. 20 que: 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional. 
Pena: reclusão de um a três anos e multa. (BRASIL, 1989)

Logo, dentro do nosso ordenamento pátrio há diversos instrumentos legais visam proteger e 
resguardar o direito à liberdade religiosa contra qualquer tipo de represália ou ofensa. Entretanto, 
os casos de violência continuam acontecendo, mostrando a ineficácia dos poderes com relação a 
reprimenda de tais ações. Conforme o Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa (2016), 
considera a intolerância religiosa como:

Crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana, a violência e a perseguição por 
motivo religioso, são práticas de extrema gravidade e costumam ser caracterizadas pela 
ofensa, discriminação e até mesmo por atos que atentam à vida. (FONSECA; ADAD, 2016)

Portanto, são atos que visam ofender, discriminar e perseguir o próximo, pelo fato de seguir outra 
crença religiosa. Devido ao seu caráter subjetivo, podem causam consequências psicológicas que 
não são facilmente identificadas pela população em geral.
Conforme o documento supracitado, a violência religiosa pode ser apresentar em diversas categorias 
de violência, determinadas e baseadas nas denúncias recebidas, em consonância com a Lei 
11.340/06, como, por exemplo: A violência psicológica por motivação religiosa, que diz respeito 
a qualquer condutas que visem causar canos emocionais, diminuir sua autoestima ou impedir a 
livre manifestação de suas crenças, através de insultos, constrangimentos, ameaças etc.; a violência 
física por motivação religiosa, que ocorre quando uma determinada conduta ofende a integridade ou 
saúde corporal da vítima, tendo como motivo a sua crença religiosa e a  violência relativa a prática 
de atos e ritos religiosos, onde ocorre condutas que visam restringir ou impedir a prática de atos 
ou ritos religiosos.
Foi percebido através desse estudo, utilizando dados coletados entre 2011-2015, que foram vinculadas 
402 notícias relacionadas a intolerância e violência religiosa, sendo que, desses casos, 26 (vinte e seis) 
envolveram assassinatos de líderes do Candomblé. Com relação ao nível de agressões, os números 
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de notícias sobe para 96 casos, sendo um dos mais conhecidos, o caso da menina Kaylane Santos, 
que recebeu uma pedrada na cabeça, quando voltava de um culto religioso e trajava vestimentas 
religiosas candomblecistas (BBC, 2016). A depredação de santuários e de símbolos religiosos são 
recorrentes, tendo sido noticiados 99 casos na mídia brasileira, entre 2011 e 2015. Depois de explicitar 
alguns dos diversos dados estatísticos disponíveis no documento já citado, é possível perceber a 
importância de uma forma interventiva para resolver esses conflitos, cujo fundamentos são de caráter 
estruturalmente social, com base nas suas crenças e rituais religiosos.
Diante disso, a Justiça Restaurativa surge como uma alterativa de solução, haja vista que os princípios 
restaurativos e métodos, buscam o efetivo diálogo entre as partes, trazendo uma nova forma de 
pensar e de agir em relação aos crimes e conflitos que ocorrem na sociedade, não se concentrando na 
punição do crime cometido, mas na conscientização e na pacificação entre as partes, possuindo como 
perspectiva, a restauração da vítima, a mais atingida pelas consequências do ilícito, oportunizando 
o seu empoeiramento frente ao caso ocorrido; a conscientização e responsabilização do ofensor; e 
a participação da comunidade, de forma humanitaria e solidária. 
Os objetivos da JR estão vinculados, portanto, aos seus próprios princípios, tais como o Respeito, 
Responsabilidade, Relacionamento e Voluntariedade. Estes princípios são os basilares que sustentam 
os objetivos da Justiça Restaurativa na promoção do protagonismo e da autonomia das pessoas 
diretamente envolvidas em situações de sofrimento, conflito ou violência. As práticas restaurativas 
propõem a melhoria dos relacionamentos interpessoais, com o intuito de buscar a solução do conflito 
de forma diferenciada, com a participação de familiares, adeptos, simpatizantes de diversas religiões, 
ateus, autoridades públicas e religiosas; permitindo a construção de um ideal de respeito e tolerância 
para com o próximo, transformando os casos em uma oportunidade de mudança e restauração social.
Howard Zehr (1990, p.25, apud PIEDADE; SILVA, 2015) afirma que: 

A justiça restaurativa tem foco nos danos e consequentes necessidades (da vítima, mas 
também da comunidade e do ofensor); trata das obrigações resultantes desses danos 
(obrigações do ofensor, mas também da comunidade e da sociedade); utiliza processos 
inclusivos e cooperativos; envolve todos os que têm um interesse na situação (vítimas, 
ofensor, comunidade, a sociedade); busca corrigir os males.

Portanto, a Justiça Restaurativa possui como foco principal a reconstrução da estrutura social 
danificada, buscando a conscientização e a mudança de visão dos envolvidos, para que todos possam 
coexistir em uma mesma sociedade, de forma harmônica e igualitária com seus direitos preservados.

MÉToDoS

A fase inicial da pesquisa se deu através da abordagem quantitativa, utilizando dados da violência 
divulgados pelo Relatório sobre intolerância e Violência Religiosa (2016). Possui como método, o 
dedutivo partindo do conceito geral de intolerância religiosa e de Justiça restaurativa, buscando 
correlacioná-los, com o objetivo de demostrar de que forma as práticas e valores restaurativos 
podem ser úteis para o combate e prevenção dos atos de violência oriundos da intolerância religiosa, 
apresentando a realidade a ser confrontada. Possui como procedimento, o bibliográfico, partindo do 
recorte de livros, notícias e dados estatísticos obtidos do Relatório sobre Intolerância e Violência 
Religiosa.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

A discussão principal é debater sobre a intolerância religiosa no Brasil, com seu viés histórico e 
buscar de que maneira a Justiça Restaurativa seria um instrumento importante para dirimir esses 
conflitos, além de conscientizar os supostos ofensores, trazendo pacificação social. 
Entretanto, apesar de ser uma pesquisa quantitativa, os resultados finais não podem ser numericamente 
quantificados, tendo em vista que a conclusão seria o resultado da correlação entre a noção e os dados 
referente a Intolerância Religiosa, e a aplicabilidade da Justiça Restaurativa, para comprovar sua real 
eficácia nos casos. Inicialmente só é possível demonstrar a realidade da intolerância e violência religiosa 
no Brasil, Com a coleta dos dados estatísticos no Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa, 
entre os anos de 2011-2015, foi observado um grande número de notícias (402), relacionadas a conflitos 
de natureza religiosa. Sendo desse total, 96 notícias envolvendo agressões de todos os gêneros, já com 
relação a depredação de santuários e objetos religiosos, foram observados 99 casos vinculados a mídia, 
mostrando assim necessidade de uma forma alternativa de resolução de conflito. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 O Brasil ainda não conseguiu romper as barreiras da construção arcaica e continua produzindo e 
reproduzindo intolerância e minimização da religião e culto do outro, ferindo os direitos humanos 
de cada um, principalmente o direito de liberdade religiosa, de que deveria ser presente na realidade 
dos brasileiros. Diante dessa falta de eficiência, vem a JR como uma forma alternativa de resolução e 
prevenção desses conflitos, trazendo em seu cerne, princípios como respeito e do dialogo não-violento, 
elementos essenciais para a convivência social, tendo em vista que o diálogo e a conscientização são 
os melhores caminhos para a desconstrução do pensamento colonial e a construção uma sociedade 
mais justa, igualitária e tolerante.
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RESUMo

O presente trabalho objetiva investigar de que forma os processos de justiça transicional brasileiro 
e argentino foram capazes de influenciar a consolidação democrática desses países, a partir das 
definições operativas de Juan Linz e Alfred Stepan e da Professora Inmaculda Smolka Vida 
associadas a diferentes índices sobre democracia. O Brasil, se comparado à Argentina, teve uma 
justiça de transição tardia e minimalista, o que pode influenciar sua qualidade democrática. O 
trabalho se utilizou da bibliografia sobre o assunto para ao fim tirar as conclusões necessárias 
dedutiva e indutivamente.

Palavras-chave: Justiça de Transição; Consolidação democrática; Brasil; Argentina.
 
ABSTRACT

The present work aims to investigate how the Brazilian and Argentinean transitional justice processes 
were able to influence the democratic consolidation of these countries, based on the operational 
definitions of Juan Linz and Alfred Stepan and Professor Inmaculda Smolka Vida associated with 
different indices on democracy. Brazil, compared to Argentina, had a late and minimalist transition 
justice, which may influence its democratic quality. The work used the bibliography on the subject 
in order to make the necessary conclusions deductively and inductively.

Keywords: Transitional Justice; Democratic consolidation; Brazil; Argentina.

INTRoDUÇÃo

A proposta de pesquisa a ser desenvolvida tem como objeto os processos de justiça 
de transição argentino e brasileiro, com ênfase na autoanistia, e seus impactos na 
consolidação democrática pós-ditaduras militares de 1964-1985 e 1976-1983.
Muito tem se estudado sobre a justiça de transição e seus aspectos positivos para um Estado 
Democrático de Direito. Se a priori o conceito foi desenvolvido a partir do julgamento de líderes 
nazistas depois da segunda guerra mundial, após a década de 1990, vinculou-se a todo o conjunto de 
ações, sociais e estatais, de diversos atores, a fim de lidar com o passado autoritário e prospectar-se 
positivamente ao futuro (TORELLY, 2010, p. 16).
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 No entanto, os impactos da justiça de transição nos novos regimes democráticos que surgiram 
na América Latina ainda possuem pouca precisão metodológica, uma vez que, por vezes, não se 
apresentam com a devida clareza os regimes autoritários e seus mecanismos estruturais, tornando-
se imprescindível o estabelecimento de pontos de partidas conceituais e teóricos que permitam um 
aclaramento sobre o tema (GALINDO, 2015, p. 101).
O presente trabalho, portanto, visa a clarificar essas imprecisões a partir dos diferentes processos de 
justiça transicional de Brasil e Argentina.
Como justificativa, o contraste entre os processos transicionais de Brasil e Argentina faz-se pertinente 
devido ao fato de estarem ambos sob o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no espectro da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, constituem exemplos interessantes quando 
comparados entre si: ambos foram fundados sobre a oposição a movimentos de esquerda que tinham 
muito em comum em termos de proximidade histórica, geográfica, influências externas comuns e 
dinâmicas internas de modo geral equivalentes (PEREIRA, 2010, p. 40). Os regimes pertenciam, além 
de tudo, à Doutrina da Segurança Social para justificar estados de emergência prolongados e o manto 
de segredo envolvendo agentes do Estado (ENGSTROM, 2011, p. 108).
Ponto relevante é que o Brasil possuiu uma peculiaridade em relação à Argentina: a judicialização 
da repressão. Por aqui, houve a possibilidade de se discutir perante o Judiciário a interpretação e o 
alcance das leis de segurança nacional, analisando-se os atos pelos quais eram acusados os dissidentes 
políticos e a sua subsunção às normas de segurança nacional. A Argentina, por outro lado, não 
se envolveu no sistema repressivo judicialmente. Esse elemento ocasionou uma maior quantidade 
de mortes e desaparecidos, pois a maioria das execuções era extrajudicial e não havia a garantia 
de direitos democráticos remanescentes; por outro lado, no entanto, facilitou a existência de uma 
cultura jurídica menos atrelada ao autoritarismo (SANTOS; BREGA FILHO, 2009, p. 158-159).

oBJETIVoS

Verificar se a justiça de transição tem impactos na democracia partindo-se da relação entre as teorias 
sobre democracia e consolidação democrática e os diferentes índices de medição destas aplicados 
ao Brasil e à Argentina.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Sabe-se que a Justiça de Transição pode ser entendida como uma série de iniciativas empreendidas 
por vias dos planos internacionais, nacionais ou internos, nos países em processos de liberalização 
ou democratização, a fim de garantir uma mudança política bem sucedida, não existindo ao final 
dela apenas uma democracia eleitoral, mas também um Estado de Direito (ALMEIDA; TORELLY, 
2010, p. 38-39). Possui mecanismos e peculiaridades, quais sejam: a) a punição dos agentes violadores 
dos direitos humanos (o direito à justiça); b) direito à verdade; c) o direito à reparação); d) o direito 
à memória; e) a reconciliação; f) reformas institucionais (BICKFORD, 2004, p. 1046-1047).
No que tange à justiça de transição e à autoanistia, em 2008, após intensas discussões promovidas 
pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil optou pelo ajuizamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
perante o Supremo Tribunal Federal. Almejava o órgão de classe que STF desse à expressão “crimes 
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conexos” presente no art. 1º, §1º, Lei de Anistia de 1979 (Lei nº 6.683/1979), interpretação conforme 
a Constituição de 1988, a fim de refutar o sentido de que ela impediria a investigação, a persecução 
penal e a eventual responsabilização de agentes públicos por crimes cometidos na ditadura e no 
Estado de exceção então vigente (MEYER, 2014, p. 76).
O ministro Marco Aurélio argumentou que “seria temível a reabertura de feridas cobertas pela anistia 
e pela prescrição”, parecendo aderir, ainda, ao argumento presente do período transicional, em que o 
temor das forças conservadoras impediria a consolidação de um regime democrático mais pungente, 
e à ideia de um acordo político. Essa concepção, no entanto, é estranha à ordem jurídica brasileira 
caso a vejamos sob a perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos, principalmente 
em virtude da imprescritibilidade dos “crimes contra a humanidade” (Ibidem, p. 80).Vigorou, logo, 
a imagem de um caráter bilateral e recíproco da lei de anistia, havendo um consenso nacional em 
que buscar a impunidade de agentes violadores de direitos humanos perseguiria um “alto objetivo” 
supostamente compartilhado pela sociedade civil. Essa ideia trata-se de uma impropriedade histórica, 
porquanto não houve uma discussão pública e livre; pelo contrário, a campanha pela anistia era 
considerada adversa aos interesses da ditadura militar. (FERNANDES, 2010, p. 1682).
Nesse contexto em que o próprio Supremo Tribunal Federal pôde ignorar todo um regime de 
construção do Direito Internacional dos Direitos Humanos (MEYER, 2014, p. 89), o Estado brasileiro 
foi constrangido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010, no caso Gomes Lund e 
outros versus Brasil, em virtude do desaparecimento de integrantes da Guerrilha do Araguaia durante 
operações militares na década de 1970. A Corte alegou que as disposições da Lei de Anistia de 1979 
são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir 
representando óbice à investigação de graves violações de direitos humanos, nem para identificação 
e punição dos responsáveis (PIOVESAN, 2014, p. 650).
Em resposta a esse episódio, foram aprovados pelo Estado brasileiro dois marcos normativos, 
essenciais à luta pela justiça de transição – a Lei n. 12.527, regulando o acesso à informação; e a 
Lei n. 12.528, criando a Comissão Nacional da Verdade (Ibidem, p. 650). Entretanto, a autoanistia 
continuou a vigorar, permanecendo os entraves para a efetivação do direito à justiça. Além disso, 
as medidas aprovadas não retiram o dever do Estado de investigar as violações de direitos humanos 
do período (SILVA, 2015, p. 52).
Na Argentina, o golpe que instaurou a ditadura militar – o sexto no país no século XX – ocorreu entre 
1976 e 1983. Diferentemente do ocorrido no Brasil, a eleição de um presidente civil, Raúl Alfonsin, 
significou uma verdadeira ruptura com o regime ditatorial. No entanto, lá também houve a previsão 
da Autoanistia, presente na Lei de Pacificação Nacional, a Lei 22.924/83. Contudo, o Congresso, 
ainda em 1983, revogou essa norma por meio da Lei 23.040, pelo fato de ser inconstitucional 
(OLIVEIRA; CRUZ; OLIVEIRA, 2014, p. 144).
Já com o fim da ditadura militar, a partir da eleição de Raúl Alfonsín, foram sancionados os 
decretos 157 e 158. O primeiro ordenava o processo dos chefes das organizações guerrilheiras ERP 
e Motoneiros; o segundo, por seu turno, ordenava o processo contra as três juntas militares que 
dirigiram o país durante o golpe, porém, a apuração seria realizada pelo próprio Conselho Supremo 
das Forças Armadas (Ibidem, p. 145).
Além disso, criou-se a Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (CONADEP), com 
o escopo de documentar as violações de Direitos Humanos e fundamentar as acusações contra as 
Juntas Militares.
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Em 1985, a Câmara Federal – o tribunal civil -, que passou a analisar a questão, independentemente 
do Conselho Supremo das Forças Armadas, promulgou as sentenças, havendo a condenação de Jorge 
Videla e Eduardo Massera à prisão perpétua; Armando Lambruschini a oito anos de prisão e Orlando 
Ramón Agosti a quatro anos de reclusão. Tais condenações, entretanto, geraram descontentamento 
nas Forças Armadas, que não aceitavam tais acusações, vivendo o governo de Alfonsín grande 
instabilidade (OLIVEIRA; CRUZ, OLIVEIRA, 2014, p. 146-147).
A fim de conter a insatisfação, Alfonsín negociou com os líderes militares, advindo a partir daí 
duas leis: a Lei Ponto Final, número 23.492, que estabelecia a paralisação dos processos contra a 
participação nos atos de violência de ação política, e a Lei da Obediência devida, número 23.521, 
a qual prescrevia que os feitos cometidos por militares de patente inferior não eram puníveis. Em 
seguida, durante o governo de Carlos Menem, uma série de indultos foi decretada aos agentes que 
não haviam sido beneficiados pelas leis anteriores (OLIVEIRA; CRUZ; OLIVEIRA, 2014, p. 147: 
GALINDO, 2012, p. 214).
Em 1992, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que as Leis de anistia 
argentinas eram incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Colocou-se como dever do Estado questionar o sucedido com os desaparecidos na 
época do Estado de exceção, o que levou à denúncia da Corte Suprema de Justicia 
de La Nación Argentina e à declaração das leis de autoanistia em 2005 (OLIVEIRA; CRUZ; 
OLIVEIRA, 2014, p. 148-149)
Percebe-se, desse modo, que Brasil e Argentina encontram-se em diferentes estágios e 
cabe averiguar se as diferentes experiências passadas pelos dois países têm impactos 
na construção de Estados mais democráticos e de democracias consolidadas. Contudo, 
até que ponto os métodos da justiça transicional são ef icazes para a formação de um 
regime mais democrático? O fato de o Brasil não ter invalidado a autoanistia do regime 
disposto tem angariado no país um sistema institucional e cultural de menos respeito 
à democracia? O que podemos aprender da experiência argentina?
A princípio, para o desenvolvimento da pesquisa proposta, observa-se o debate estabelecido por 
Leonardo Avritzer (1995, p. 1-5) sobre o conceito de democracia para Joseph Schumpeter (1950, 
p. 269). Segundo este, um regime democrático se define como um método em que a disposição 
institucional é assim posta a fim de perseguir decisões políticas nas quais indivíduos adquirem o poder 
de decidir através de uma luta competitiva pelo voto do povo. Entendimento similar é compartilhado 
por outros autores. Em contrapartida, para Leonardo Avritzer (1995, p. 1-5), conceitos como o de 
Schumpeter falharam, uma vez que consideraram a livre ação política e as empresas eleitorais, sem 
considerar, no entanto, características de uma ordem política autoritária existente no sistema político. 
O problema também reside no fato de que, uma vez contestada essa classificação da democracia, 
a democratização constituiria a consolidação de uma prática política democrática no nível da 
sociedade civil e do sistema político – processo que pode ser bastante longo - e na impropriedade 
de desvincular o autoritarismo das problemáticas inerentes à construção de um Estado Moderno.
Nessa senda, no que tange à consolidação democrática, aderimos ao entendimento de Juan J. 
Linz e Alfred Stepan (1999, p. 25), para os quais a onda de democratização tem-se subsumido ao 
eleitoralismo per se, e/ou pelo suposto potencial democratizante dos mecanismos de mercado, de 
per se.  Mas a consolidação democrática vai muito mais além de eleições e mercados. Segundo esses 
autores (1999, p. 24), uma democracia consolidada tem uma definição operacional subdividida em 
três vertentes: a) uma comportamental, em que nenhum ator nacional ou institucional despenda 
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recursos consideráveis na tentativa de atingir seus objetivos por meio da criação de um regime 
não-democrático; b) uma atitudinal, na qual a maioria da opinião pública mantém a crença de que 
os procedimentos e as instituições democráticas são a forma mais adequada para a vida coletiva 
em sociedade; c) uma constitucional, quando as forças governamentais e não-governamentais, 
em todo o território do Estado, sujeitam-se e habituam-se à resolução de conflitos dentro de leis, 
procedimentos e instituições específicas, sancionadas pelo novo processo democrático.
A fim de trazer um marco metodológico e teórico, bem como maior precisão, Inmaculada Vida 
(2010, p. 104-119) estabelece que a maioria dos regimes políticos do mundo não são claramente 
nem democráticos, nem completamente autoritários – variando entre uma democracia plena e 
um autoritarismo fechado. Os regimes chamados de híbridos são as democracias defectivas e 
os autoritarismos pluralistas, situados entre as democracias plenas e os autoritarismos fechados. 
Aprofundando-se na precisão, Inmaculada Vida (2010, p. 122) estabelece três dimensões de análise 
para a classificação dos regimes políticos: a) pluralismo e competência política na consecução do 
poder e no desenvolvimento dos processos políticos; b) funcionamento do governo; c) direitos e 
liberdades públicas. Cada dimensão aqui proposta subdivide-se em outras categorias – em que, 
dependendo de sua existência ou ausência, pode receber pontuação de 01 a 4 – na qual 01 corresponde 
ao autoritarismo fechado e 04 a uma democracia plena (VIDA, 2010, p. 123-128).
Aprofundando-se no tema, Juan J. Linz e Alfred Stepan (1998, p. 25-26), além da definição 
operacional, estabelecem cinco campos em operação para uma democracia consolidada: a) sociedade 
civil livre e ativa; b) sociedade política relativamente autônoma e valorizada; c) a existência de um 
estado de direito para assegurar as garantias legais relativas às liberdades dos cidadãos e à vida 
associativa independente; d) burocracia estatal utilizável pelo novo governo democrático; e) por 
fim, a existência de uma sociedade econômica institucionalizada.
Em relação ao campo concernente ao estado de direito (LINZ; STEPAN, 1998, p. 33), ele dialoga 
diretamente com uma das dimensões de análise de regimes híbridos de Inmaculada Vida (2010, p. 
22), o exercício pleno de direitos e liberdades públicas. Por sua vez, essa dimensão é subdividida 
em outros subcritérios: a) o exercício pleno do direito de associação e reunião; b) exercício pleno 
da liberdade de expressão; c) exercício pleno da liberdade de crença; d) liberdade de imprensa, 
pluralidade dos meios de comunicação e acesso a fontes alternativas de informação; e) independência 
do poder judicial; f) ampla proteção legal e jurídica contra os abusos cometidos pelo Estado e 
terceiros; g) respeito aos direitos humanos (Idem Ibidem).

MÉToDoS

O conceito-chave da pesquisa é a consolidação democrática e o cumprimento dos direitos civis. 
Vislumbra-se, portanto, a necessidade de se conjugarem os critérios acima com os índices sobre 
democracia dispostos, tais como Latinobarometro, Pesquisa Mundial de Valores e Freedom House.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Em relatório de 2015, os índices democráticos do Freedom House (2018) demonstram que Argentina 
e Brasil são ambos países livres. Entretanto, o Brasil apresenta-se levemente à frente da Argentina: 
numa escala de 0 a 100, em que 100 é o melhor resultado, o Brasil apresentou 81 pontos, enquanto 
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a Argentina obteve 79 pontos. Numa escala de 0 a 7, em que 07 é a melhor pontuação, Brasil e 
Argentina apresentaram pontuações iguais em direitos políticos, liberdades civis e na taxa de 
liberdade (02 pontos).
Nessa mesma pesquisa (FREEDOM HOUSE, 2018), os direitos políticos são subdivididos em a) 
processo eleitoral; pluralismo político e participação; e c) o funcionamento do governo, num total 
de 41 pontos, em que a Argentina apresentou 31 pontos e o Brasil, 33; As liberdades civis, por seu 
turno, têm como critérios: a) a liberdade de expressão e de crença; b) direitos de associação e de 
organização; c) Estado de Direito; d) autonomia pessoal e direitos individuais, num total de 60 
pontos, em que Brasil e Argentina, ambos, angariam 48 pontos.
Segundo o Worlds Values Survey (2018), 1,9% da população argentina acredita que ter um governo 
militar é muito bom; 8,0% considera relativamente bom; 22,7% relativamente ruim; e 58,2% o 
considera muito bom; 31,7% como relativamente bom; 5,5% como relativamente ruim; 2,2% como 
muito ruim.
No Brasil, de acordo com o mesmo instituto, 7,3% considera que ter um governo militar é muito 
bom; 24,8% como relativamente bom; 35,2% como relativamente ruim; 24,8% como muito ruim. Em 
relação a um governo democrático, 24,8% considera como muito bom; 54,8% como relativamente 
bom; 9,3% como relativamente ruim; 4,6% como muito ruim;
De acordo com dados do Latinobarometro (2018), 70,1% da população argentina acreditava que a 
democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, em contraposição a 54,4% da população 
brasileira.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os índices coletados até aqui, Brasil e Argentina aparentam ter dados bem similares 
quanto às definições operativas de uma democracia consolidada de Juan Linz e Stepan e da professora 
Inmaculada Smolka Vida, exceto no quesito relativo à vertente atitudinal dos dois primeiros autores 
citados, porquanto uma parcela ainda significativa da população brasileira simpatiza com regimes 
militares e não acredita que a democracia é o sistema preferível a qualquer outro tipo de governo. 
Esses dados tornam-se ainda mais díspares quando comparados à realidade argentina.
Essas diferenças podem indicar que uma justiça de transição mais densa, como a argentina, é capaz 
de criar ambientes mais democráticos e de apoio à democracia perante a opinião pública. O Brasil, 
se comparado aos nossos vizinhos, realizou políticas de memória e verdade muito tardiamente e 
ainda não procedeu ao direito à justiça material, fato este que pode legitimar perante a população 
medidas e governos autoritários.
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RESUMo

A aplicação de medidas socioeducativas para os infratores adolescentes pressupõe a necessidade de 
prevenção da reincidência criminal e a educação dos jovens para serem reinseridos na sociedade. 
No entanto, a realidade que se delineia dentro das casas de internação onde os menores infratores 
ficam apreendidos se assemelha às condições precárias dos estabelecimentos penais, sem garantir 
as condições necessárias para o desenvolvimento humano desses adolescentes. Tratam-se de 
verdadeiras escolas para o crime, marcados pela superlotação e pelo esquecimento dos indivíduos 
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que ficam ali invisíveis pela sociedade. Nesse desiderato, o presente estudo tem por objetivo explicitar 
o processo histórico de transformação do aparato normativo institucional de atenção à criança e 
ao adolescente no Brasil, com destaque para o contexto de grave violação de direitos humanos que 
permeia o sistema atual de responsabilização de adolescentes envolvidos com a prática de infrações, 
apontando para a introdução de práticas e procedimentos restaurativos no âmbito da justiça juvenil, 
por meio dos círculos de paz. Nesse contexto, a Justiça Restaurativa se apresenta como alternativa 
à pacificação de conflitos penais, com a construção da responsabilização juvenil a partir de uma 
justiça que prime pelo respeito aos direitos humanos dos adolescentes. Para tanto, será utilizada 
uma abordagem histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como fundamento a 
construção de uma reflexão crítica do tema.
 
Palavras-chaves: Círculos de Paz; Conflitos Penais; Justiça Restaurativa; Responsabilização Juvenil. 

ABSTRACT

The application of socio-educational measures for teenage offenders presupposes the need to prevent 
criminal recidivism and the education of young people to be reinserted into society. However, the 
reality that is delineated inside the houses of internment where the juvenile offenders are seized 
resembles the precarious conditions of the penal establishments, without guaranteeing the necessary 
conditions for the human development of these adolescents. They are real schools for crime, marked 
by the overcrowding and forgetfulness of the individuals who are invisible there by society. The 
purpose of this study is to explain the historical process of transformation of the institutional 
normative apparatus of attention to children and adolescents in Brazil, highlighting the context of 
a serious human rights violation that permeates the current system of accountability of adolescents 
involved with the practice of infractions, pointing to the introduction of restorative practices and 
procedures in juvenile justice, through the circles of peace. In this context, Restorative Justice presents 
itself as an alternative to the pacification of criminal conflicts, with the construction of juvenile 
accountability based on a justice that emphasizes respect for the human rights of adolescents. For 
that, a historical-dialectical approach will be used, through bibliographical research, based on the 
construction of a critical reflection on the theme. 

Key-words: Circles of Peace; Criminal Conflicts; Restorative Justice; Youth Responsibility.

INTRoDUÇÃo

O Estatuto da Criança e do Adolescente representou um avanço para assegurar os direitos 
fundamentais, bem como de editar as formas de resolução dos conflitos dos menores infratores. No 
entanto, a realidade brasileira não permite a efetiva garantia dos direitos do adolescente infrator. 
Assim como também não se observa o devido cumprimento das medidas socioeducativas, que não 
permitem a reinserção do indivíduo na sociedade. 
Segundo Zaffaroni (2007, p. 165), a realidade da punição juvenil tem se assemelhado ao cárcere 
dos adultos. “Os adolescentes que estão em liberdade assistida e se encontram nas casas de amparo 
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ao menor vivem em situações insalubres, com superlotação e sem qualquer acesso à educação e 
saúde de qualidade”.
A Justiça Restaurativa, no contexto juvenil, apresenta formas de gerar mais segurança e direitos 
para os menores infratores, bem como, para a comunidade, com o intuito de apresentar conexão 
entre a responsabilidade penal e caráter educativo. A própria finalidade do direito penal, é uma 
construção de uma justiça mais participativa, revelando uma natureza democrática, no intuito de 
restauração, com o regaste do infrator no cenário triste, ou uma total atenção as suas necessidades, 
para que possibilite os valores democráticos humanos e sociais.
O presente trabalho traz a baila as contribuições que o modelo de Justiça Criminal Restaurativo 
traz a justiça juvenil, como política pública subsidiária e alternativa no caso da prática de atos 
infracionais, complementando as medidas socioeducativas propostas pelo ECA, propondo uma 
alternativa à Jurisdição Estatal. 
Para além de analisar os elementos estruturantes das propostas restaurativas, cumpre perquirir sua 
compatibilidade com as finalidades da intervenção penal, no sentido de promover uma resposta 
jurídica coerente, direcionando a atenção, ainda, à pessoa da vítima e ao resgate da participação 
comunitária na resolução dos conflitos penais. Essas práticas coadunam com a concepção de um 
projeto de democratização da justiça penal.

oBJETIVoS

O presente estudo tem por objetivo explicitar o processo histórico de transformação do aparato 
normativo institucional de atenção à criança e ao adolescente no Brasil, com destaque para o 
contexto de grave violação de direitos humanos que permeia o sistema atual de responsabilização 
de adolescentes envolvidos com a prática de infrações, apontando para a introdução de práticas e 
procedimentos restaurativos no âmbito da justiça juvenil, por meio dos círculos de paz.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A realidade do direito penal para os adolescentes infratores evidencia a supressão dos direitos 
fundamentais dos indivíduos, uma vez que a resposta jurídico-penal limita-se a analisar o processo 
a partir da função de punição do réu. Não tem sido cumprido o caráter educativo e integrador, 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Diante disso, a Justiça Restaurativa surge como uma alternativa ao modelo tradicional, pautada 
em um paradigma que se contrapõe ao modelo de justiça consolidado, o qual é constituído sob 
o paradigma punitivo/retributivo. Este novo modelo, a partir da análise crítica do sistema penal, 
questiona sua legitimidade e aponta seu estágio de crise e saturação. 
Diferente do que se apresenta na Justiça Retributiva, a composição da lide penal na Justiça 
Restaurativa é feita pelo infrator, vítima e a comunidade, que se veem não como adversários, mas 
como colaboradores, fundados no diálogo, para a reparação do dano e efetiva promoção da paz 
social, em que a preocupação não é a de impor culpa e castigo ao que se fez no passado, mas sim 
pensar no futuro e fazer com que os transgressores da norma penal assumam suas respectivas 
responsabilidades. Sendo assim, pode-se definir os objetivos e características da Justiça Restaurativa 
da seguinte forma (Vezzula, 1998):
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A justiça restaurativa procura equilibrar o atendimento às necessidades das vítimas e da 
comunidade com a necessidade de reintegração do agressor à sociedade. Procura dar 
assistência à recuperação da vítima e permitir que todas as partes participem do processo 
de justiça de maneira produtiva.

A Resolução nº 2002/12, na qual ficaram definidos os princípios e as diretrizes básicas para a 
utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal, norma esta que influenciou 
vários países a adotarem a metodologia restaurativa ou aprimorarem os seus programas, inclusive o 
Brasil. No contexto do judiciário brasileiro, cada vez mais se aproximando de um sistema multiportas, 
principalmente após a inserção da Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a 
Justiça Restaurativa se apresenta como opção de metodologia para o tratamento de uma variedade 
de conflitos.
Nessa perspectiva, a Justiça Restaurativa apresenta-se como a construção de um sistema que trabalha 
no processo de busca de alternativas capazes de promover a reparação dos danos causados pela 
situação, com enfoque em todas as partes afetadas, ou seja, vítima, ofensor e comunidade. Note-se 
que a abordagem dos modelos restaurativos implica na análise do fenômeno do criminal de forma 
complexa, com respaldo na legitimidade da realidade democrática do Estado de Direito.
O propósito do ordenamento jurídico brasileiro é assegurar às crianças e adolescentes todas as 
oportunidades necessárias para o seu pleno desenvolvimento – este entendido da maneira mais 
ampla possível, compreendendo o aspecto físico, mental, moral, espiritual, social – em condições de 
liberdade e dignidade, como se depreende dos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diante desses princípios, entende-se que a atuação do Estado frente aos jovens em conflito com a 
lei deve se dar com o fim último de, por meio da intervenção estatal, contribuir para o seu saudável 
desenvolvimento, dando-lhes assistência de educação, saúde, lazer para que possa refletir sobre 
o seu ato e não se tornar um reincidente quando alcançar a fase adulta. Surge, nesse contexto, a 
possibilidade de aplicação da Justiça Restaurativa como um instrumento de resgate dos valores 
democráticos e humanos da justiça social.

MÉToDoS

A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica. Para tanto foi utilizada uma 
abordagem histórico-dialética, tendo como fundamento a construção de uma reflexão crítica do 
tema. Ademais, serão analisados projetos de Justiça Restaurativa Juvenil, já implantados no Brasil, 
verificando, de forma qualitativa, a aplicabilidade das práticas restaurativas para a efetiva justiça 
penal juvenil no Estado Democrático de Direito.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A presente incursão teórica cuida de analisar os círculos de construção de paz como forma de 
garantir a justiça criminal juvenil com respeito aos direitos humanos dos menores internados como 
medida socioeducativa. Destaca-se o projeto Justiça para o século XXI, que foi implantado no Rio 
Grande do Sul, no ano de 2005, a partir da ação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul 
– AJURIS, que buscou implementar políticas criminais no combate à violência juvenil em Porto 
Alegre. Segundo Pedro Scuro Neto (2013), o projeto, iniciado em 2005, é posterior às primeiras 
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práticas restaurativas da própria 3ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre - RS, que foram 
realizadas há mais de dez anos sob a coordenação do juiz Leoberto Brancher, a partir de estudos 
teóricos e observação da prática judiciária sob o viés restaurativo.
Além de efetivar as práticas restaurativas em grande escala, o projeto Justiça para o século XXI, que 
conta com o apoio da UNESCO - Programa Criança Esperança, da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e Secretaria da Reforma do Judiciário, também é polo de treinamento da metodologia. 
Estudiosos de todo o Brasil buscam em Porto Alegre os conteúdos de Justiça Restaurativa para 
replicarem em seus estados, a fim de poderem implementar as práticas junto ao Sistema de Justiça 
da Infância e Juventude, escolas, ONGs, instituições de atendimento à infância e juventude e 
comunidades. 
No processo judicial do Rio Grande do Sul, as práticas são adotadas em duas frentes. Segundo o 
relato de Boonen (2011, p. 71), “uma ocorre antes do magistrado aceitar a representação, quando se 
propõe a realização de círculos restaurativos, e a outra, durante a execução da sentença, quando a 
equipe multidisciplinar que acompanha o jovem delibera que ele está pronto para participar destes”. 
Diante disso, observa-se que a restauração pode ocorrer em dois momentos, sendo o primeiro capaz de 
evitar o formalismo do processo de conhecimento e o segundo como forma de promover a restauração 
durante o cumprimento da medida socioeducativa, conforme é citado abaixo: 

Além dos aspectos conceituais que mudam atitudes e perspectivas na abordagem do 
problema, outro aspecto que muda fundamentalmente na prática é, digamos, a configuração 
geométrica das relações de poder. Ao invés de se reportarem a um terceiro, hierarquicamente 
superior e que se supõe capaz de decidir o conflito por elas, as pessoas envolvidas – rés, 
vítimas e suas comunidades de assistência - assumem pessoalmente a responsabilidade de 
produzir uma solução de consenso, que respeite igualmente as necessidades de cada uma 
delas. Com isso ocorre um processo de empoderamento dos indivíduos e da comunidade 
a eles relacionadas, além de uma valioso exercício de inteligência emocional que reverte 
em aprendizagem de uma nova prática democrática, a democracia deliberativa, bem 
representada pela organização de um círculo no qual todos comparecem em condições 
de absoluta igualdade ao invés de submissos a alguma forma de assimetria hierárquica. 
(BRANCHER, 2012, p.28)

Os círculos de construção de paz tem sido realizados para a promoção do empoderamento das partes, 
trazendo a reflexão dos adolescentes para o crime cometido, a fim de evitar a reincidência criminal. 
Essas análises dos círculos tornam-se mais viáveis diante da lotação excessiva dos internamentos, 
o que permite ampliar o alcance dos círculos para todos que estão sob custódia. São realizadas 
de forma aberta, por composição dos membros, que vão debatendo no círculo as suas percepções 
sobre o crime, os seus anseios.
Essa técnica foi utilizada por Zher (2018), como forma de reflexão do fato criminoso, a fim de despertar 
a conscientização sobre as práticas criminais.  Os dados mais recentes da Justiça Restaurativa no 
Rio Grande do Sul apontam para a consolidação da CPR/JIJ. No período compreendido entre 01 
de Janeiro e 29 de Agosto de 2012, a equipe da Central de Práticas Restaurativas recebeu um total 
de 261 casos, para a verificação da possibilidade de implantação de aplicações práticas, pautadas 
na proposta da Justiça Restaurativa. 
Deste total, foram realizados 25 (9,58%) Círculos Restaurativos, 49 (18,78%) Círculos Restaurativos 
Familiares em conjunto com a Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE, 03 (1,15%) 
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Diálogos Restaurativos, 02 (0,77%) Círculos de Compromisso. Do mesmo total, 98 (37,54%) casos 
foram encerrados na primeira fase do Procedimento Restaurativo – pré-círculo, e 84 (32,18%) casos 
encaminhados, estão em aberto, com o procedimento em andamento. No período mencionado, a 
CPR/JIJ promoveu um total de 79 (30,27%) encontros restaurativos envolvendo ofensores, vítimas 
e comunidades. (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema criminal juvenil reflete a decadência do ser humano em razão ao diversos problemas 
enfrentados pelos menores, como por exemplo, a falta de assistência à educação, saúde e lazer. 
Estes problemas entram em conflitos com os direitos humanos e sociais, há uma contradição com 
a manutenção do ECA- Estatuto do direito da criança e do adolescente. Embora, algumas medidas 
tenham sido abordadas para a solução deste problema, ainda sim, é necessário a aplicação da Justiça 
Restaurativa como instrumento de regaste dos direitos fundamentais. 
No entanto, é nesse ponto que a atuação do Estado, como um sistema que conduz o desenvolvimento 
da sociedade deverá fazer o uso, por meio da intervenção, dando à essas crianças e adolescentes 
assistência conforme os direitos fundamentais,  para que assim possam repensar sobre seu ato e 
não se tornar reincidentes na sua fase adulta. 
É claro, que a implementação dessas práticas socioeducativas, como os círculos da construção de 
paz, podem facilitar a reinserção dos jovens em conflito com a lei no seio da sociedade. Com o efeito, 
observa-se que a restauração pode ocorrer de maneira eficaz, capaz de resolver o conflito entre as 
pessoas envolvidas, tanto o ofensor como a comunidade. Diante das considerações mencionadas, 
torna-se possível compreender a efetividade da aplicação da Justiça Restaurativa Juvenil como 
alternativa a situação dos jovens infratores, incluindo os benefícios, como ter direito a saúde, 
tratamento adequado na educação, inserção social, visando os avanços no método de cumprimento 
da lei no Brasil. 
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RESUMo

Em funcionamento desde a década de 90 e há mais de dez anos no Brasil a prática da Justiça 
Restaurativa vem se expandindo pelos países ao redor do mundo. Tida como uma técnica de 
solução de conflitos que prioriza a sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores, a prática 
tem iniciativas cada vez mais diversificadas e já coleciona resultados satisfatórios. Por isso, tal 
modalidade de resolução de conflitos vem sendo empregada nas escolas tendo como objetivação 
uma melhor maneira de prevenir dirimir os conflitos derivados das práticas ofensivas do bullying. 
Sendo assim, com índices alarmantes as ofensas geradas pela intimidação cria consequências físicas 
e psicológicas em suas vítimas que levam tais marcas através do tempo. Portanto, ao estudar o 
assunto conclui-se que a melhor maneira de atender essas pessoas é adotando os ensinamentos da 
justiça restaurativa, tratando de forma mais eficiente o problema, já que, vítima e ofensor devem 
ser escutados e trabalhados psicologicamente e socialmente.
 
Palavras-chaves: Justiça Restaurativa; Bullying; Conflitos; Vítimas; Ofensores

ABSTRACT

In operation since the Decade of 90 and more than ten years in Brazil, the practice of restorative 
justice has been expanding by countries around the world. As a technique of conflict resolution that 
prioritizes the sensitivity in listening to the victims and the offenders, the practice has increasingly 
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diverse initiatives and already collects satisfactory results. Therefore, such conflict resolution 
mode has been employed in schools with objectification a best way to resolve the conflicts derived 
from offensive practices of bullying. Therefore, with alarming rates, the offense generated by the 
practice of intimidation generates physical and psychological consequences on his victims that 
carry such brands through time. Therefore, when studying the issue concluded that the best way to 
meet these people is embracing the teachings of restorative justice, addressing more effectively the 
problem, as victim and offender must be listened to and worked on psychologically and socially. 

Key-words: Restorative Justice; Bullying; Conflicts; Victims; Offenders.

INTRoDUÇÃo

Atualmente há um aumento dos indicadores da violência no mundo: taxas de homicídios, conflitos 
étnicos, religiosos, raciais, índices de criminalidade e narcotráfico. Dessa forma houve um 
alargamento do entendimento da violência, ainda que existam dificuldades para definir o que se 
nomeia como tal. Algumas características em comum sobre o tema podem ser abalizadas, como a 
noção de coerção ou força; o dano que se produz em indivíduo ou grupo de indivíduos pertencentes 
à determinada classe ou categoria social, gênero ou etnia. Dentro da violência se destaca o bullying, 
palavra vinda do inglês “bully” que se assemelha ao termo em língua portuguesa “valentão” ou 
“machão”, se caracterizando como um obstáculo ameaçador no qual os jovens são excluídos, 
discriminados, agredidos e até machucados por outros, tendo como principal cenário as escolas 
sejam elas públicas ou privadas.
Nesses casos, a justiça restaurativa vem sendo utilizada desde a década de 90 em Queesland, na 
Austrália, quando a conselheira escolar Margaret Thorsborne introduziu (em uma grande escola 
secundária, com 1600 alunos) a justiça restaurativa para escolas. Ela tinha ouvido falar sobre um 
novo enfoque de reuniões que a polícia de New South Wales estava adotando para encaminhar 
os jovens infratores a meios alternativos, baseado no modelo de encontros restaurativos com 
grupos de familiares que estava sendo adotado na Nova Zelândia. (McElrea, 1994 apud Morrison, 
2005).  Depois de aprender mais sobre o processo, Thorsborne dirigiu o primeiro encontro 
restaurativo em uma escola, para tratar das questões relativas a uma agressão séria. O sucesso 
da conferência precipitou a procura por um tipo de intervenção não punitiva para incidentes 
sérios, como intimidação (bullying) e agressões que não expunham a vítima a risco adicional e 
também envolvia os pais (Cameron e Thorsborne, 2001, apud Morrison, 2005). Desde então a 
justiça restaurativa se expandiu por diversos países e no Brasil vem sendo utilizada nas escolas 
desde de 2010, tendo sido o estado de São Paulo o primeiro a lançar mão da referida técnica para 
solucionar os caso de intimidação.  

oBJETIVoS

Este resumo tem por objetivo analisar a utilização das práticas restaurativas no âmbito escolar, a 
fim de verificar a sua viabilidade e a sua eficácia à prevenção de bullying praticado nessa esfera.
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A partir do artigo “Justiça restaurativa nas escolas” da autora Brenda Morrison (Coletânea de Artigos. 
Brasília: MJ e PNUD, 2005), do livro Justiça Restaurativa na educação – Promover responsabilidades, 
cura e esperança nas escolas das autoras Dorothy Vaandering e Katherine Evans. Ed. Palas Athena, 
2018 e do conceito de Justiça Restaurativa oferecido pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), foi 
estabelecida a conceituação do trabalho, tendo sempre como objetivo a fácil compreensão textual 
construiu-se um trabalho acadêmico sucinto, porém enriquecedor mostrando a forma de aplicação 
da justiça restaurativa nas escolas que se utiliza do diálogo para prevenir que as relações sociais 
sejam rompidas, minimizando assim as consequências obtidas por meio de tal pratica ofensiva. 

MÉToDoS

Os métodos utilizados para a elaboração deste resumo expandido consistem em pesquisas por meio 
de matérias publicadas por veículos de imprensa hospedados na Internet e algumas outras obras 
literárias. Tendo também como peça fundamental o artigo Justiça Restaurativa nas Escolas da autora 
Morrison, Brenda e o livro Justiça Restaurativa na educação – Promover responsabilidades, cura 
e esperança nas escolas das autoras Vaandering, Dorothy e Evans, Katherine. Ed. Palas Athena, 
2018 Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica e documental, com uma análise qualitativa 
das informações. A abordagem será crítico-reflexiva.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Uma pesquisa realizada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2016 com 100 mil crianças 
em 18 países mostrou que, em média, metade delas sofreram com algum tipo de Bullying motivado 
por razões como: aparência física, gênero, orientação sexual, etnia ou país de origem.  No Brasil, esse 
percentual é de 43%, taxa semelhante a outros países da região: Argentina (47,8%), Chile (33,2%), 
Uruguai (36,7%) e Colômbia (43,5%). Em países desenvolvidos, a taxa também gira em torno de 40% 
a 50%, como é o caso de Alemanha (35,7%), Noruega (40,4%) e Espanha (39,8%). 
Segundo o relatório produzido por meio dessa pesquisa, as evidências apontam que tanto as vítimas 
como os agressores desse tipo de violência na infância sofrem com consequências durante as fases 
de desenvolvimento pessoal, assim como durante o período educacional e no que tange a saúde 
desses indivíduos passa a ser perpetuamente prejudicial, tendo esses efeitos negativos persistindo 
na vida adulta. “Quando as crianças são afetadas pelo Bullying, elas não conseguem tirar vantagens 
das oportunidades de desenvolvimento aberta a elas nas comunidades e escolas nas quais vivem”, 
afirmou o relatório.
Portanto, com essas informações é possível constatar que as modalidades ofensivas de intimidação 
acabam tornando a integração social das vítimas mui dificultosa, assim como, a dos agressores já 
que o sentimento raivoso é interiorizado permanentemente e passível de progressão criminosa em 
determinados casos. Entretanto, para se aplicar a justiça restaurativa a essas situações foi necessário 
que algumas teorias se desenvolvessem já que o conceito de justiça restaurativa ainda se apresenta 
de forma ampla.
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No presente estudo serão apresentadas de maneira sucinta duas delas, que são as teorias da vergonha 
reintegradora e a do Regulamento responsivo. A Teoria de Vergonha Reintegradora (Braithwaite, 
1989; Ahmed et al., 2001; Nathanson, 1997 apud, Morrison, 2005) discute que a vergonha em relação 
ao delito, é relacionada ao senso de um indivíduo pertencer ao grupo institucional pertinente, como 
uma família ou escola. A vergonha pode se tornar uma barreira à manutenção das relações sociais 
saudáveis. Tal vergonha, quando não é descarregada de modos saudáveis, pode levar a pessoa a 
atacar a si mesma, atacar a outras, evitar contato ou abster-se. O encontro restaurativo é usado 
para quebrar o ciclo de vergonha e alienação, por um processo de “envergonhamento” reintegrador 
respeitado pelos outros envolvidos, contrário à vergonha que pela qual a polícia, os juízes ou a 
opinião pública costumam estigmatizar pessoas.
Já a teoria do regulamento responsivo, como insinua o nome, busca trazer respostas às necessidades 
daqueles que regulamenta, aumentando ou reduzindo as intervenções, dependendo das preocupações 
dos agentes envolvidos e do ponto em que o comportamento prejudicial afetou outros membros da 
comunidade. No contexto escolar, o comportamento é regulado pelas normas dispostas no código 
de conduta do estudante. Políticas de tolerância zero que tem como sanção suspensões por certas 
violações de regras, sejam elas de maior ou menor potencial, sendo assim, um exemplo de formalismo 
regulador dentro das comunidades escolares.
Além das duas teorias previamente citadas, outro tipo de aplicação baseado na Justiça Restaurativa 
é representado pelo Continuum de Resposta e práticas, sendo aplicada de forma transacional, 
ou seja, do formal para o informal como: Declarações afetivas; perguntas afetivas; pequenas 
reuniões improvisadas; círculos de grupos grandes e encontros ou reuniões formais. Tais práticas 
se apresentam em três níveis diferentes, o primeiro é caracterizado pelas intervenções primárias 
ou universais; em segundo as intervenções secundarias ou com objetivo tendo como característica 
uma terceira pessoa que objetiva intensificar os diálogos com mediações e círculos resolutivos e 
por fim, as intervenções terciárias que apresenta um nível crítico e de maior intensificação, nesse 
ponto é envolvido os familiares e busca-se maior apoio profissional também.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto acima, é possível compreender que práticas ofensivas como o bullying 
criam rupturas sociais e emocionais com a comunidade, sendo elas em muitos casos irrecuperáveis. 
Nesse sentido, a justiça restaurativa se movimenta de forma a recuperar essa relação e reconstruir o 
tecido rompido, reconectando emocionalmente os agentes, sejam eles vítimas ou agressores e para 
isso utiliza-se de diversas formas e teorias adaptando-as para a realidade da situação a ser resolvida. 
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RESUMo

Este artigo oriundo de uma visita técnica, caracteriza a estrutura física e administrativa do Conjunto 
Penal Vitória da Conquista, localizado no sudoeste baiano. O seu escopo é verificar a eficácia da 
Lei de Execuções Penais (LEP) na instituição prisional. Para tanto, foram realizadas anotações e 
observações in loco, correlacionando os aspectos aí encontrados com aquilo que assegura a LEP. 
Esta pesquisa é de cunho qualitativa e os dados obtidos por meio dela levam a inferir que o conjunto 
penal investigado tem cumprido, se não em sua totalidade, ao menos parcialmente, os direitos 
assegurados pela LEP.

Palavras-chaves: Detento; Direito Humanos; LEP.

ABSTRACT

This scientifc article, product of a technical visit, characterizes the physical and administrative 
structure of the Detention Center, at the southwestern city of Bahia Vitória da Conquista. Its scope 
is to verify the effectiveness of the Criminal Law of Execution (LEP) on that correctional facility. 
Therefore, observations were made in locu, correlating the found aspects there, with those wich the 
LEP guarantees. This is a qualitative in wich the found data obtained through it, lead to infer that 
the investigated gaol has fulfilled, if not totality at least partially, the rights ensured by the LEP.

Key-words: Prisoner; Human Rights; LEP
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INTRoDUÇÃo

O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), por meio do Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias (INFOPEN), assevera que a situação carcerária é uma das questões 
mais complexas da realidade social brasileira. Em verdade, não é nenhuma novidade que o sistema 
carcerário brasileiro enfrenta sérios problemas em sua estrutura física e social. Neste contexto a 
mídia de massa tem nos alertado constantemente sobre esse estado dos cárceres. 
No que tange à população carcerária, os dados disponibilizados no ano de 2014 no referido relatório 
inscrevem que o Brasil em números absolutos, tem a quarta maior população prisional, ficando atrás, 
apenas, dos Estados Unidos, da China e da Rússia, bem como exibe, dentre uma lista1 de 20 países 
que foram comparados o sistema penitenciário, a quinta maior taxa de presos sem condenação. 
Diante desse quadro, a visão internacional sobre o sistema carcerário brasileiro não é das melhores. 
Como frisa Wacquant (2001), as prisões brasileiras são “campos de concentração para pobres” 
que mais se assemelham a empresas públicas de “depósito industrial de dejetos sociais” do que 
instituições que servem para alguma função penalógica (como reinserção). 
O foco desse artigo será o Conjunto Penal Vitória da Conquista, o qual foi inaugurado há dois 
anos e apesar de novo, possui hoje população carcerária excedente. A questão central, portanto, 
será averiguar em que medida a realidade prisional da nossa cidade está acompanhando o caótico 
cenário prisional nacional.
É mister observar se os Direitos Humanos assegurados pela Lei de Execução Penal (LEP), têm sido 
resguardados no conjunto penal supracitado. Os resultados advindos deste estudo terá impacto direto 
sobre a população carcerária do Município de Vitória da Conquista. E isso é assim porque este é 
um estudo que contribuirá para a validação da LEP no cárcere do referido município, por meio da 
divulgação das ações que podem consolidar a sua eficácia.

oBJETIVo

Descrever o Conjunto Penal Vitória da conquista, observando se a sua estrutura física, bem como 
as ações administrativas ali realizadas estão em consonância com a LEP.

NUANCES HISTÓRICA DoS TRATADoS INTERNACIoNAIS E SUA RELAÇÃo CoM 
A LEP

Hodiernamente há debates em cúpulas mundiais, conferências, congressos internacionais e ONGs 
que colocam em evidência as preocupações que convalidem a efetivação dos Direitos Humanos. 
Esses por sua vez, desde sua origem no limiar das revoluções do século XVIII, tem passado por 
transformações que atendem as necessidades e os interesses de uma dada sociedade em vigência. 
Assim, podem, igualmente, ter o seu escopo ampliado, ou até mesmo diminuído em função de novas 
conquistas, novas descobertas, novas correntes de pensamento. 
No que refere-se aos Direitos do Homem é inquestionável a importância do período compreendido 
entre 1938 e 1949, momento em que o mundo vivenciou os horrores da II Guerra Mundial, a medida 
que a guerra foi acabando vislumbravam-se cidades por toda a Europa em ruínas e em chamas. 
Milhões de pessoas estavam mortas, bem como havia outros milhões sem lar ou a passar fome. A 
1 Vide a lista dos 20 países no INFOPEN 2014. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-

infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf.
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realidade resultante da II Grande Guerra redundou na criação da Organização das Nações Unidas 
(ONU) cujo objetivo primordial foi o de estabelecer e manter a paz no mundo. Assim, no dia 20 de 
Junho de 1945 foi assinada a Carta das Noções Unidas, que expressou a determinação dos povos.
A partir de então diversos foram os tratados e convenções internacionais que surgiram imbuídos 
no sentido de assegurar os Direitos do Homem. A promulgação da Declaração Universal dos 
Direitos dos Homens, assinada no ano de 1948, desencadeou uma série de pactos e declarações 
internacionais, as quais passaram a especificar os direitos presentes na referida declaração. Nessa 
esteira, com vistas a salvaguardar estes Direitos, que são inerentes à própria existência humana e, 
entre esses, inclusive, os Direitos Humanos dos presos, os Estados se viram forçados a cumprir a 
normativa ditada pela ordem internacional. Entre os tratados podem-se elencar: a Convenção contra 
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 1984, e a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, de 
1969, todos, ratificados, pelo Brasil em 1989 e 1992, respectivamente.
A convenção contra a tortura, em consonância com a Carta das Nações Unidas, surge para consolidar 
ainda mais a ideia de igualdade de Direitos entre todos os “membros da família humana”, de forma 
a eliminar penas cruéis, pautada, ainda, no Artigo 5º, da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, que dispõe, que “Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes”.
Por outro lado, Marmelstein (2017), assevera que há uma grande parcela de pessoas que não vê os 
direitos fundamentais com bons olhos. Imaginam que eles protegem apenas os criminosos. Ledo 
engano, pois o artigo supracitado salienta que todos são iguais perante a lei.
Posto isto, destaca-se a Lei de Execuções Penais - LEP (Lei 7.210/84), instituída para concretizar as 
decisões criminais e proporcionar a integração social do condenado e do internado, mas também 
do preso provisório. A LEP, em consonância com artigo 5º do Pacto de San José da Costa Rica, que 
estabelece integridade pessoal do recluso, garante o direito à alimentação suficiente, ao vestuário e 
à higiene, assim como institui a integração social e harmônica do preso em um ambiente saudável, 
bem como visa por meio da progressão do regime e do trabalho do preso a reinserção social. Será 
que esses direitos internacional e legalmente reconhecidos são verdadeiramente efetivados? Diante 
dessa interrogante, há necessidade de averiguar a eficácia da LEP no Conjunto Penal Vitória da 
Conquista na Bahia.

MÉToDoS

Trata-se de um estudo no âmbito do Direito, realizado a partir de uma visita técnica e em gabinete, 
bem como por meio de revisão literária referentes aos Direitos Humanos e ao sistema carcerário. 
Para o estudo empírico foram utilizamos os dados disponibilizados pela Secretaria de Administração 
Penitenciária e Ressocialização (SEAP) e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). A 
vertente metodológica do presente artigo consubstanciou-se em uma pesquisa de natureza qualitativa 
em que os resultados são frutos de ponderações e inferências oriundas da observação in loco, e de 
anotações realizadas em conversa informal.  
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PECULIARIDADES Do CoNJUNTo PENAL VITÓRIA DA CoNQUISTA  

Boa parte da população brasileira tem conhecimento dos regimes severos aos quais os detentos do 
Brasil são expostos, a isso, soma-se também o conhecimento da superlotação dos cárceres neste 
país. As celas no geral são insalubres, compactam dezenas de pessoas e sua preca riedade aliada a 
insalubridade tornam as prisões um ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio 
de doenças. Neste contexto, os detentos ficam expostos a todos os tipos de violações de direitos, 
inclusive os referentes aos Direitos Humanos, mas esta problemática parece não incomodar as 
autoridades e a população em geral, justificado historicamente pelo fato de que no país supracitado, 
os presos fazem parte do grupo das minorias indesejadas.
A carceragem possui capacidade para 750 detentos, mas, conforme as informações obtidas em uma 
visita técnica, em outubro de 2017, havia 800 encarcerados.  Cada cela tem capacidade de alocar 
7 detentos, no período havia 8 por cela. Atualmente, conforme consta nos indicadores do SEAP 
(2018), esse presídio possui 917 detentos, o que nos leva a um excedente de 167 detentos.
A estrutura física do Conjunto Penal tem seguido um modelo padrão dos sistemas penais que vêm 
sendo construído na Bahia. Possui dois pavilhões sendo que um, denominado de Pavilhão I contém 
3 galerias com 16 celas com capacidade para 7 pessoas, e o outro, denominado de Pavilhão II, o 
qual contempla duas galerias, com 14 celas, mas apenas 13 funcionam porque a primeira cela foi 
transformada em biblioteca, e em um desses também funciona o setor de saúde.
A instituição ainda consta com parlatório para os presos conversarem com os advogados, scanner para 
os visitantes com tecnologia para detectar drogas introduzidas no corpo de um indivíduo, também há 
câmeras filmadoras externas, bloqueadores de celular, cerca elétrica, que percorrem por toda extensão 
do muro do presídio e possui, ainda, 18 cães de guarda distribuídos na unidade penitenciária. 
Em relação à estrutura física nos chamou atenção o fato dos agentes penitenciários não terem contato 
com os reclusos. As celas funcionam no térreo e em um andar acima delas fica toda uma estrutura 
de comando, inclusive com mecanismo para a sua abertura e o seu fechamento. No referido andar 
funciona também o controle da parte hidráulica de descarga e de energia das celas, as quais fornecem 
água quente para os chuveiros que são controlados pelos agentes. Ressalte-se ainda que o presídio 
possui um sistema de tratamento de esgoto autônomo.
Um dos administradores ressaltou que este modelo (estrutura física do presídio), causa um impacto 
da primeira vez que é visitado, porque parece uma casa pela arrumação, pela limpeza e organização 
e isso difere dos presídios mais antigos. O êxito observado nessa estrutura pode ser atribuído à 
administração que é realizada por meio de cogestão entre a “Socializa”, empresa de administração e 
o Estado. Justamente por isso o Conjunto Penal possui dois diretores, sendo um deles adjunto.
São oferecidos serviços odontológicos, terapia ocupacional, psicológico, psiquiátrico, capacitação para 
o cultivo de horta, entre outros. Além disso a Socializa tem uma parceria com o Núcleo Territorial de 
Educação 20 (NTE 20), permitindo que professores ministrem aula dentro do presídio.
Por fim, o fardamento da unidade é produzido pelos detentos, eles cortam, costuram e pintam como 
terapia ocupacional. Os detentos “tomam banho” de sol diariamente em um pátio com TV de Led; 
há espaço físico para jogar bola (mini quadra); mesas que podem ser utilizadas para fazer refeições 
e também para a prática de jogos de dominó e carteado; banho quente opcional e 3 celas íntimas 
por pavilhão. 
Deve-se frisar ainda que assim que ingressa no conjunto penal o detento recebe um kit com sabonete, 
colchão, cobertores, sabão em pó, entre outras coisas. Tudo é feito conforme edital – A Socializa 



404

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

404

entrega o Kit na íntegra, mesmo para os presos de custódia que tem a possibilidade de sair no dia 
seguinte. Todo esse serviço e ações disponibilizados ao recluso tem um gasto médio de $ 2.200,00 
por mês para o Estado.
Pelo que foi observado na visita técnica, cremos que o Conjunto Penal Vitória da Conquista, 
salvo a população excedente, tem cumprido, dentro de limites toleráveis, aquilo que determina a 
LEP. Cabe ressaltar, que as impressões ora relatadas são resultados de uma observação in loco e 
de ponderações feitas por um dos administradores e por agentes que atuam nesta instituição, ou 
seja, as impressões não levam em consideração a visão dos reclusos. Sendo assim, é mister que a 
pesquisa tenha continuidade avaliando, noutra oportunidade, o ponto de vista dos detentos. Esse 
cruzamento de perspectivas poderá apontar para um novo olhar acerca da efetiva eficácia da LEP.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade do sistema carcerário do Brasil é complexa e aponta o nosso país como um dos primeiros 
colocados no ranking mundial de superlotação. Esta realidade também atinge o Conjunto Penal 
Vitória da Conquista.
A LEP, assegura direitos básicos ao detento brasileiro, os quais no panorama nacional, não estão 
tendo eficácia. Contrariando essa realidade da maior parte do país, destaca-se que o Conjunto Penal 
Vitória da Conquista tem oferecido ao detento qualidade tecnológica em sua estrutura física e 
disponibilizado serviços e ações que asseguram, se não em sua totalidade, ao menos em boa parte, 
os direitos humanos dos detentos
É necessário que se realize novas pesquisas, agora com o foco no detento desta penitenciária. Isso 
para saber quais são as suas impressões sobre a eficiência e eficância dos Direitos Humanos dentro 
do Conjunto Penal Vitória da Conquista.
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RESUMo

Neste trabalho, apresentamos resultados preliminares da pesquisa de mestrado que tem por 
objetivo investigar as posições de sujeito abusador e sujeito vítima discursivizadas nas notícias de 
crimes sexuais que circularam nas mídias eletrônicas, e especificamente, para este trabalho, das 
notícias de crimes sexuais circuladas no portal UOL, entre janeiro e agosto de 2018. Mobilizamos 
conceitos do campo de Análise de Discurso. Os resultados preliminares indicam que, dadas as 
condições de produção e de possibilidade, tanto a lei 12.015/2009 (Lei de Crimes Sexuais) quanto a 
discursivização desses crimes na mídia eletrônica concebem novos sentidos de igualdade de gêneros, 
quando preceitua que tanto a mulher quanto o homem podem ser vítimas ou autores de crimes 
sexuais, demarcando o espaço da proteção da dignidade sexual da pessoa humana em detrimento 
da concepção de moralidade sexual.
  
Palavras-chave: Crimes Sexuais; Análise de Discurso; Memória; Mídia.

ABSTRACT

In this work, we present the preliminar results of the master’s research that aimed to investigate the 
positions of subject-abuser and the subject-victim at sexual crimes news that circulated at electronic 
media between January and August 2018. We mobilized concepts from the Discourse Analysis field. 
The results indicated that both the law and the news about this type of crime introduced news senses 
of gender equality, when which concerns that both men and women may be authors or victims of 
sexual crimes, that indicates the entourage of protection of the sexual dignity of the human person 
instead of sexual morality.

Key-words: Sexual Crimes; Discourse Analysis; Memory; Media.
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INTRoDUÇÃo

No presente trabalho, apresentamos resultados preliminares do projeto de pesquisa de Mestrado 
intitulado “Memória e discursivização de crimes sexuais na mídia eletrônica”, desenvolvido no interior 
do projeto temático “Memória, Efeitos de Verdade e Efeitos de Justiça em Crimes de Corrupção e 
em Crimes Sexuais”, do Programa de Pós-graduação em Memória, Sociedade e Linguagem/UESB 
e no Laboratório de Pesquisa em Análise de Discurso (LAPADis), da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, pelo Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso (GPADis/CNPq/UESB). 
Diante da regularidade das denúncias de crimes sexuais na mídia, identificadas em todos os lugares 
do mundo, faz-se necessário investigar o modo como a mídia discursiviza tais delitos, levando 
ainda em consideração a vigência da Lei 12.015/2009, que alterou seu título de Crimes contra os 
costumes para Crimes contra a dignidade sexual da pessoa humana, constituindo um novo olhar 
sobre este tipo de delito em nossa sociedade (OLIVEIRA e SILVA, 2013; OLIVEIRA e SILVA; 
FONSECA-SILVA, 2014). Para tanto, observamos as notícias que circularam no portal eletrônico 
UOL, entre janeiro e agosto de 2018, a fim de identificar as posições sujeito abusador e sujeito vítima 
na discursivização desses delitos. 

oBJETIVo

Investigar as posições de sujeito abusador e sujeito vítima discursivizadas nas notícias sobre abusos 
sexuais que circularam no site eletrônico de notícias UOL, e especificamente, para este trabalho, 
das notícias de crimes sexuais divulgadas entre janeiro e agosto do ano de 2018. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Mobilizamos os pressupostos da Análise de Discurso (AD), quais sejam as noções de acontecimento 
discursivo (PÊCHEUX, 1983) e de sujeito (ORLANDI, 2007). Ao considerar a vigência da lei  nº 
12.015/2009 (Lei de Crimes Sexuais) como acontecimento discursivo (OLIVEIRA e SILVA, 2013; 
OLIVEIRA e SILVA; FONSECA-SILVA, 2014), ponto de encontro de uma atualidade e de uma 
memória, indicamos que sua inscrição, que marcou uma mudança da lei que instituía uma proteção 
dos costumes para a dignidade sexual, produziu condições que desestabilizaram uma memória 
que gera sentidos de que e no que diz respeito aos crimes sexuais cometidos em nossa sociedade, 
o sujeito vítima é mulher e o sujeito abusador é homem. Tomamos o conceito de sujeito como um 
lugar na estrutura social e não o sujeito empírico, real. Nesse sentido, qualquer sujeito deve ser 
protegido contra este delito, demarcando ainda que qualquer sujeito pode ser autor ou vítima desse 
tipo de crime. Assim, as notícias desses crimes funcionam como prática discursiva dessas relações, 
uma vez que a mídia funciona como lugar de memória discursiva (FONSECA-SILVA, 2007, p. 25), 
onde podemos observar como esses sujeitos são discursivizados em nossa sociedade.

MÉToDoS

O corpus foi constituído por notícias de crimes sexuais que circularam na mídia eletrônica no ano de 
2018, mais particularmente, no portal UOL de notícias. Selecionamos e catalogamos essas notícias a 
partir de três procedimentos. Primeiro, identificamos quem era o sujeito abusador; segundo, quem 



407

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

407

era o sujeito vítima desses crimes. Em um terceiro momento, identificamos o contexto em que o 
crime foi cometido. 
No tópico seguinte, mostramos como os dados foram organizados para proceder com a análise.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Diante dos dados levantados, para melhor compreensão e catalogação foram filtradas as informações 
e construídas as tabelas abaixo discriminadas. 

TABELA 1 – CASoS DE ABUSoS SEXUAIS QUE CIRCULARAM 
NA MIDIA ELETRÔNICA-2018

CASOS ENCONTRADOS    QUANTIDADE

ÂMBITO INTRAFAMILIAR   22
ÂMBITO RELIGIOSO    10
ÂMBITO DO TRABALHO   13
CASOS FORTUITOS    18
CASOS NÃO ESPECIFICADOS   41.0821 

Fonte: Elaborada pelas autoras

A tabela 1 demonstra o quantitativo de casos de abusos sexuais que circularam no portal UOL no 
ano de 2018, os quais encontram-se classificados em determinados 
contextos. O primeiro refere-se ao maior número de casos noticiados, o contexto intrafamiliar, que 
responde por crimes cometidos por alguém próximo da vítima – pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, 
primo, cunhado, vizinho e amigo da família. O segundo diz respeito ao espaço religioso, onde o 
abusador possui uma determinada autoridade religiosa/espiritual sobre a vítima ou sua família. São 
padres, pastores, monges, gurus e obreiros de igreja. O terceiro contexto corresponde ao ambiente 
laboral, no qual o sujeito abusador exerce um poder econômico/profissional sobre a vítima. Estão 
enquadrados neste tópico professores, técnicos esportivos, diretores executivos, empregadores. 
Os casos fortuitos correspondem aos delitos de ocasião, em que o abusador é um desconhecido e 
encontra uma oportunidade para violentar a vítima com a qual não possui nenhuma relação, seja de 
parentesco, profissional ou religiosa. Os casos não especificados referem-se àqueles encontrados sem 
discriminação tanto em relação ao contexto do crime, quanto às informações sobre os abusadores e 
as vítimas. Neste item estão inseridas desde notícias de relatórios de delitos sexuais catalogados por 
órgãos governamentais e de ONGs de diversos países, como também de abusos sexuais cometidos 
em contexto de crise, sofridos por refugiados em cenários de guerra, ou ainda cometidos no interior 
de instituições religiosas durante muitos anos, figurando diversos abusadores e centenas de vítimas. 
A seguir, apresentamos as tabelas 2 e 3, que demonstram os dados referentes aos sujeitos abusadores 
e vítimas do corpus em estudo: 

1 Salientamos que esse dado não corresponde, como os outros, ao número total de notícias sobre delitos sexuais, mas o número de 
casos apresentados nas notícias. A título de exemplo, uma só notícia, publicada em agosto de 2018, informou sobre um relatório 
em que foram notificados, em 2016, 40.000 casos de estupros na Índia.
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TABELA 2– SUJEITo ABUSADoR – CASoS DIVULGADoS 
NA MÍDIA ELETRÔNICA-2018

    TIPOS   QUANTIDADE
   HOMEM    88
   CASAL    07

Fonte: Elaborada pelas autoras

TABELA 3– SUJEITo VÍTIMA – CASoS DIVULGADoS 
NA MÍDIA ELETRÔNICA-2018

       TIPOS   QUANTIDADE
   CRIANÇAS    31
   ADOLESCENTES   151
   MULHERES                                      33
   HOMENS                          07

Fonte: Elaborada pelas autoras

A tabela 2, apresenta o quantitativo dos sujeitos abusadores discriminados por tipo.  Nos casos 
encontrados, em sua maioria, os abusos sexuais são cometidos por homens. 
Foi encontrada ainda a presença de abusadores sexuais como casal, aí englobando pais, mães, padrasto, 
madrasta, companheiros, conviventes, namorados. Salientamos, também, na amostra, a presença de 
vítimas do sexo masculino como homens adultos inseridos no contexto em que o sujeito abusador 
encontra-se no meio religioso e um outro em um caso fortuito. Durante o período analisado, não 
identificamos notícias de nenhuma situação em que o sujeito abusador mulher tenha atuado sozinha. 
Em todas as ocorrências onde a mulher aparece como co-autora de abusos sexuais, essas se dão em 
ambiente intrafamiliar. Com exceção dos casos fortuitos, percebe-se uma relação de poder, autoridade 
e confiança dos sujeitos abusadores sobre as vítimas. Ademais, fica demonstrado também que o sujeito 
abusador homem encontra-se inserido também no ambiente de trabalho, no qual exerce uma autoridade 
econômica/profissional sobre a vítima.
Na tabela 3, identificamos os sujeitos vítimas de abusos sexuais discriminados por tipo. Em sua 
maioria as vítimas são adolescentes e crianças do gênero masculino e feminino inseridos no âmbito 
intrafamiliar, e também no contexto em que estão sob a responsabilidade de seus tutores e pessoas 
próximas a esses, a exemplo de treinadores, professores, padres, pastores. Ressalta-se ainda, na amostra 
em comento, a presença de vítimas do sexo masculino como homens adultos inseridos no contexto 
em que o sujeito abusador pertence ao meio religioso. Além disso, as vítimas mulheres encontram-se 
inseridas no contexto em que os sujeitos abusadores estão no meio religioso e no ambiente de trabalho, 
no qual o sujeito abusador exerce uma autoridade  sobre a vítima. 
Consideramos que, assim como a Lei 12.015/2009, que altera o Título VI do Código Penal Brasileiro 
de 1940 de “Crimes contra os costumes” para “Crimes contra a dignidade sexual”, operou 
deslizamentos de sentidos sobre o sujeito ativo e sujeito passivo nos crimes sexuais (OLIVEIRA e 
SILVA, 2013; OLIVEIRA e SILVA; FONSECA-SILVA, 2014), identificamos o mesmo fenômeno 
nas notícias que circularam nas mídias eletrônicas durante o período analisado. A desestabilização 
da memória, tanto da supracitada lei quanto das notícias desliza o espaço do sujeito vítima de 



409

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

409

crime sexual como um espaço eminentemente da mulher e o espaço do sujeito autor como um 
espaço estritamente do homem, emergindo o que outrora estava silenciado, e hodierno encontra-se 
discursivizado: Qualquer pessoa, homem, mulher, crianças e adolescentes de ambos os sexos podem 
ser vítimas ou autores desse tipo de delito. 
Desse modo, essas práticas discursivas reestruturam um novo sentido que se inscreve no lugar da 
moralidade dos costumes: o da dignidade e da liberdade sexual individual. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 As análises dos dados indicaram que a vigência da Lei n° 12.015/2009 (Título V do Código Penal 
Brasileiro, “crimes contra a dignidade sexual”), e o corpus constituído de notícias coletadas da mídia 
eletrônica rompe os sentidos da mulher como única vítima de crimes sexuais e do homem como 
sujeito autor desse tipo de delito, e traz novos sentidos de igualdade de gêneros, quando preceitua 
que tanto a mulher quanto o homem podem ser vítimas ou autores de crimes sexuais, demarcando o 
espaço da proteção da dignidade sexual da pessoa humana em acordo com os Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos ajustados na contemporaneidade pelas nações democráticas.

REFERÊNCIAS

FONSECA-SILVA, Maria da Conceição. Mídia e lugares de memória discursiva. In: 
FONSECASILVA, Maria da Conceição; POSSENTI, Sírio. Mídia e rede de memória. Vitória da 
Conquista: Edições UESB, 2007. 

LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm>. Acessado em 28.09.2018.

OLIVEIRA e SILVA, Najara Neves de. Códigos Penais Brasileiros como acontecimentos 
discursivos e efeitos de sentido dos títulos que tratam dos crimes sexuais. Dissertação de 
Mestrado. Orientadora: Maria da Conceição Fonseca-Silva.Vitória da Conquista: UESB, 2013.

OLIVEIRA e SILVA, Najara Neves de; FONSECA-SILVA, Maria da Conceição. Deslizamientos 
en los sentidos de víctima y autor de delito sexual en los Títulos de Los Códigos Penales brasileños 
que se ocupan de los delitos sexuales. In: (Orgs.) RADL-PHILIPP, Rita Maria; FONSECA-SILVA, 
Maria da Conceição. Violencia contra las mujeres: perspectivas transculturales. Santiago de 
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio 
Cientifico, 2014. ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 7. 
ed. Campinas: Pontes, 2007.

PÊCHEUX, Michel. o discurso: estrutura ou acontecimento. 2. ed. Campinas: Ed. Pontes 1997. 
Edição original: 1983.



410

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

410

PLURALISMo (ATIVISMo) JURÍDICo E o PRoCESSo ENQUANTo 
RESULTADo Do NEoCoNSTITUCIoNALISMo

GOMES, Ícaro Neves Costa 
Graduando em Direito

 icarogosta@gmail.com

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza 
Doutor em Direito

luciano.oliveira.jus@hotmail.com

RESUMo

Este artigo traz uma perspectiva histórica da construção do direito e suas influências, além de 
abordar a relação intrínseca do neoconstitucionalismo com o pluralismo jurídico. O direito traz em 
sua etimologia tanto a ideia de “mandar” quanto de buscar a justiça. O Direito não é uma ciência 
acabada, não possui somente uma fonte da qual emana, mas sim um fenômeno em construção 
constante que busca na cultura, na religião, na sociedade as bases para sua formação. Trata-se de um 
estudo de cunho bibliográfico-descritivo, já que trata de uma perspectiva de conhecer a realidade 
histórica através de observá-la frente à atual conjuntura legal do país. Além da analise do processo 
como sendo a manifestação do monopólio jurisdicional do Estado através da lide e da pretensão 
resistida frente a uma sociedade liquida e conflituosa.

Palavras-chaves: Direito; Neoconstitucionalismo; Processo; Pluralismo jurídico.

ABSTRACT

This article provides a historical perspective of construction of the law and its influences, in addition 
to addressing the intrinsic relationship of neoconstitucionalism with legal pluralism. The Law 
brings in its etymology both the idea of “command” and seek justice. The Law is not a finished 
science, not only has a source from which emanates, but a phenomenon in constant construction 
that seeks in culture, religion, society the foundation for their training. This is a bibliographic study 
of nature-descriptive, since this is a prospect to know the historical reality by observing it forwards 
to the current legal situation in the country. In addition to the review of the process as being the 
manifestation of judicial monopoly of the State through the handle and the pretension resisted 
forward to a society settles and confrontational.

Key-words: Law; Neoconstitucionalism; Process; Legal pluralism.
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INTRoDUÇÃo

O direito, desde sua origem, foi instrumento de dominação. A necessidade de ordenação do grupo 
social fora justificativa para impor a vontade de um sobre os demais. A Constituição sendo a Lei 
Fundamental, estando acima de todas as demais, traz um conjunto de direitos e garantias conquistadas 
ao longo do tempo. Consolida-se A Constituição como verdadeira norma jurídica, com força 
vinculante e obrigatória, dotada de supremacia e de demasiada carga valorativa. De grande valia 
entender que o homem vive em sociedade e diante a escassez desenvolve-se a lide. Advém o Direito 
como método de resolução de conflitos de caráter heterônomo e imparcial do qual o Estado trará a 
paz social e a justiça. O neoconstitucionalismo como ficou conhecido esse movimento traz em seu 
bojo o entendimento da Carta Magna como a interpretação que lhe dá o tribunal competência para 
discorrer sobre a ideia que distingue o enunciado da norma. Permite aos magistrados preencher as 
lacunas através de recursos como a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Distancia- 
se da Escola da Exegese com seus métodos de interpretação gramatical e sistemático, no qual o 
juiz é visto como funcionário do Estado e mero aplicador do texto legal; para uma abordagem mais 
crítica e realista. Diante as disputas existentes na sociedade observamos a ingerência do Estado 
na resolução destes ocasionando o crescimento do Poder Judiciário tornando-se um “superpoder” 
através do denominado ativismo judicial.

oBJETIVoS

O objetivo primordial deste trabalho é expor através da construção histórica e do discurso que 
as construções jurídicas e legislativas são fundamentais na resolução dos conflitos. No entanto, a 
ingerência do Estado, figurado na tripartição dos poderes, não está conseguindo utilizar do sistema 
de freio e contrapesos para a ideal gestão da coletividade; de maneira que soluções tais como o 
pluralismo jurídico destaca-se na reversão dessa situação em que faltam politicas publicas e até 
mesmo regulamentação normativa. Buscar o entendimento epistemológico e teorico sobre o que 
consiste o neoconstitucionalismo, processo, lide, pretensão, jurisdição e a divisão estrutural dos 
poderes do Estado.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Abordamos a lição de Canotilho no qual fala-se em constitucionalismo moderno para designar o 
movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século XVIII, questiona 
mos planos político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo, 
ao mesmo tempo, a invenção de uma forma de ordenação e fundamentação do poder político. Este 
constitucionalismo, como o próprio nome indica, pretende opor-se ao chamado constitucionalismo 
antigo, isto é, o conjunto de princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de 
direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente limitadores do seu poder. Estes princípios 
ter-se-iam sedimentado num tempo longo, desde os fins da Idade Média até o século XVIII.
O litígio ou lide na clássica conceituação (Carnelutti) é o conflito de interesses qualificado por uma 
pretensão resistida. Jurisdição, segundo Liebman, consubstancia-se no poder que toca o Estado, 
entre as suas atividades soberanas, de formular e fazer atuar praticamente a regra jurídica concreta 
que, por força do direito vigente, disciplina determinada situação jurídica.
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O pluralismo jurídico consiste na visão de René Dellagnezze consiste em um fenômeno decorrente 
da complexidade humana, nasce, a partir da inadequação da concepção unitária e centralizadora do 
direito, e das exigências da nova realidade complexa dos conflitos humanos, e baseia-se na existência 
de mais de uma realidade social, dando atenção às várias formas de ação prática e a complexidade de 
áreas sociais com características próprias que compõem o mundo jurídico ao qual estamos imersos.
Na distinção de Direito Processual para com Direito Material recorremos à lição de Antônio Carlos 
Cintra e Ada Pelegrini que ensina o direito processual como o complexo de normas e princípios que 
regem um método de trabalho, ou seja, o exercício conjugado da jurisdição pelo Estado- Juiz, da 
ação pelo demandante e da defesa pelo demandado.” Já nas sabias palavras de Moacir Amaral Santos 
a respeito do que seria o direito objetivo consiste no sistema de normas destinadas a disciplinar a 
conduta dos indivíduos na sociedade, as quais se revelam como ordens ou mandamentos – imperativos 
ou proibitivos – como diretrizes ou preceitos dispositivos, mas que também fazer obrigatórios quando 
as partes não hajam convencionado ou tenham agido de modo diverso.
A tripartição dos poderes na lição de José Afonso da Silva corresponde à forma tripartite, que vem 
a ser o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e o Poder Judiciário. Ao primeiro, corresponderia à 
função legislativa, que compreende a edição de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras 
da ordem jurídica, sendo, portanto, as leis. Ao segundo Poder, pois, cumpre a função jurisdicional; 
tem como escopo aplicar o direito nos casos concretos, dirimindo conflitos de interesse.

MÉToDoS

Através do estudo bibliográfico-descritivo de obras de doutrina estrangeira e nacional sobre temas 
do neoconstitucionalismo, teoria geral do direito e do processo elaboramos um estudo sobre 
desenvolvimento histórico e discursivo do Direito e do seu método, tal como o modo do Estado 
atuar e das respectivas fundamentações para a resolução dos conflitos na sociedade.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

No Brasil observamos nos últimos 20 anos esse papel do ativismo do Poder Judiciário, essa 
construção do direito pelo próprio magistrado que busca a “justiça” através das ferramentas a ele 
disponibilizada. Como está expresso no seu artigo 4° da Lei de introdução as Normas do Direito 
Brasileiro, in verbis: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais do direito.
Destarte, o artigo citado traz a questão dos princípios gerais do direito. Na moderna dogmática 
jurídica, o enunciado normativo é composto de princípios, ou seja é vago para ampla interpretação. 
Destaca-se que a Constituição arrola em toda a sua extensão princípios que tratam dos direitos e 
deveres dos cidadãos e das instituições estatais e privadas. Desta forma, a categoria dos princípios 
acaba por está acima da norma possibilitando ao juiz julgar com base no ordenamento jurídico, 
portanto realizando a subsunção da norma ao caso concreto de forma que observe todo o contexto 
da questão da lide ali expressa e possa qualificar o mérito no intuito de restabelecer a paz social.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A questão que divide a doutrina é o fato do Judiciário acabar por tomar para si essa resolução de 
conflitos (que realmente é o seu papel) mesmo sem a presença de uma normatização que deveria ter 
sido realizada pelo Legislativo. Da mesma forma ocorre com o Executivo que não consegue garantir 
aos brasileiros a efetividade das políticas públicas da maneira determinada na Carta Constitucional. 
Portanto, parte da doutrina aborda o ativismo judicial como sendo uma afronta ao princípio da 
separação dos poderes. Apesar dessa parcela dos juristas se oporem ao ativismo judicial,
o Judiciário continua a exercer o monopólio da jurisdição e a resolver as pendências deixadas pelos 
demais poderes fazendo valer o que se encontra na Constituição como o papel estatal para com os 
cidadãos.
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RESUMo

A presente pesquisa foi idealizada a partir da experiência de estágio supervisionado na Promotoria 
da Infância e Juventude de Vitória da Conquista – Ba e objetiva, primordialmente, identificar como a 
medida socioeducativa de liberdade assistida é encarada pelo modelo atual da proteção integral e se 
essa nova concepção rompeu efetivamente com o modelo anterior. Para tanto, pretendeu-se trazer um 
resgate histórico dos direitos das crianças e dos adolescentes, além de um estudo acerca do conceito 
de ato infracional e de medidas socioeducativas, sob a ótica de que trata o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA. Nesta perspectiva, buscamos fazer um mapeamento dos atos infracionais, idade, 
sexo, raça/cor, e locais de moradia dos adolescentes que receberam a LA no Município de Vitória da 
Conquista entre agosto de 2016 a agosto de 2018, como suporte para o entendimento acerca do embate 
entre as normas e a realidade desses jovens. 

Palavras-chaves: liberdade assistida; medidas socioeducativas; Estatuto da Criança e do Adolescente; 
adolescente em conflito com a lei.

ABSTRACT

This research was conceived from the supervised internship experience at the Vicaria da Vitoria da 
Conquista - Ba Public Prosecutor’s Office and aims primarily to identify how the socioeducative 



415

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

415

measure of assisted freedom is considered by the current model of integral protection and if this 
new conception effectively broke with the previous model. In order to do so, it was intended to 
bring a historical rescue of the rights of children and adolescents, as well as a study on the concept 
of an infraction and socio-educational measures, from the point of view of the Statute of the Child 
and Adolescent - ECA. In this perspective, we seek to map the infractions, age, sex, race / color, 
and housing of the adolescents who received the LA in the Municipality of Vitória da Conquista 
between August 2016 and August 2018, as a support for the understanding about of the conflict 
between the norms and the reality of these young people

Key-words: juvenile probation; sócio-educational measures; youngster auhot of infractional act.

INTRoDUÇÃo

 A trajetória institucional do direito infanto-juvenil no Brasil teve inúmeras variações. Desde o 
paradigma da situação irregular, que seguia uma lógica correcional e repressiva, até o paradigma 
da proteção integral, que passou a conceber a criança e o adolescente como sujeitos de direitos.
Ocorre que, apesar do avanço proporcionado pelo ECA, certos aspectos do paradigma menorista 
anterior ainda subsistem no contexto atual, notadamente no que se refere à medida socioeducativa 
de Liberdade Assistida, objeto central de interesse desse estudo. Isto porque, conforme demonstrado, 
no sistema socioeducativo vigente ainda “encontram-se os adolescentes em situação de maior 
vulnerabilidade social” (SARTÓRIO, 2007, p. 71). 
 Diante desse contexto, surgiram alguns questionamentos acerca das nuanças de velhos paradigmas 
que se cruzam com as transformações trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo 
no que diz respeito ao tratamento dispensado ao adolescente em conflito com a lei.
 Assim, centramos nossa atenção nos adolescentes que, entre agosto de 2016 a agosto de 2018, 
receberam a medida socioeducativa de Liberdade Assistida, no caso, em Vitória da Conquista/Ba. 
 Por fim, através de gráficos e tabelas, exibimos os dados coletados que nos possibilitaram tecer 
algumas considerações acerca de como a LA é encarada pelo modelo atual da proteção integral e 
se essa nova concepção rompeu efetivamente com o modelo anterior.

oBJETIVoS

Apresentar algumas considerações acerca da doutrina da proteção integral que, afastando-se da 
doutrina da situação irregular, passou a classificar as crianças e os adolescentes como sujeitos 
de direitos; abordar questões relevantes acerca da aplicação e operacionalização da medida 
socioeducativa de liberdade assistida; apresentar um panorama geral do adolescente que, entre 
agosto de 2016 a agosto de 2018, recebeu a LA no Município de Vitória da Conquista; por fim, tecer 
algumas considerações acerca de como a LA é encarada pelo modelo atual da proteção integral e 
se essa nova concepção rompeu efetivamente com o modelo anterior. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Centramos nossa atenção nos adolescentes que, entre agosto de 2016 a agosto de 2018, receberam 
a medida socioeducativa de liberdade assistida no Município de Vitória da Conquista/Ba, sob a 
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ótica de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, legislação correlata e autores que 
abordam a temática, a exemplo de João Batista da Costa Saraiva, Tânia da Silva Pereira e Vera 
Malaguti Batista. Para tanto, realizamos a revisão bibliográfica do material selecionado, com ênfase 
no processo histórico dos direitos da criança e do adolescente, desde a  sua origem, até alcançar a 
doutrina da situação irregular. 

MÉToDoS

Para o alcance dos objetivos propostos, priorizamos os livros de registro constantes no Arquivo 
da Promotoria da Infância e Juventude de Vitória da Conquista, nos quais constam os dados como 
idade, sexo, bairro, raça/cor, e ato infracional praticado.
Para tanto, empregamos ao longo da pesquisa os métodos histórico e fenomenológico. Os dados 
históricos referentes às legislações anteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente foram 
estudados de forma comparativa, a fim de demonstrar as modificações trazidas em matéria de direito 
infanto-juvenil. De igual forma, buscamos a realidade tal qual é, ou seja, construída socialmente, 
razão que justifica o emprego do método fenomenológico. 
Com o objetivo de facilitar o entendimento e localização do conteúdo apresentado, é possível 
encontrar gráficos e tabelas que melhor permitem a visualização e apropriação da temática. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Desde tempos remotos, o Brasil vive episódios em que crianças e adolescentes são objetos de 
exploração e submissão. Não lhes eram garantidos direitos próprios, exercitáveis contra aqueles que 
desrespeitassem seus interesses no âmbito jurídico. Ao abordar o tema, Lamenza (2011) cita alguns 
exemplos, tais como a vinda dos jovens grumetes nas embarcações que aqui aportavam no Brasil 
Colônia, com as adolescentes que eram trazidas de Portugal para fim de matrimônio, com os jovens 
atuantes na Guerra do Paraguai, e os pequenos operários de São Paulo no início da industrialização.
Tânia da Silva Pereira (2000), ao discorrer sobre as doutrinas jurídicas de proteção à criança e ao 
adolescente, destaca três diferentes fases. Segundo a jurista, inicialmente foi formada a Doutrina do 
Direito Penal do Menor, concentrada nos Códigos Penais de 1830 e 1890 e preocupada especialmente 
com a situação da delinquência. Posteriormente, passou a vigorar a Doutrina da Situação Irregular 
(com o advento da Lei n. 6.697/79), definida por ela como “política assistencialista fundada na 
proteção do menor abandonado e infrator.” (PEREIRA, 2000, p. 13) 
Ainda de acordo com a autora, a partir da promulgação da Constituição da República Federativa 
do Brasil, em 1988, e da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, teve início a vigência da 
Doutrina da Proteção Integral, outorgando-se à criança e ao adolescente uma série infindável de 
direitos necessários ao seu pleno desenvolvimento.
Ao explicitar essa nova ordem resultante do ECA, Saraiva (2004, p. 13) afirma que ela se estrutura 
a partir de três grandes sistemas de garantia, harmônicos entre si, quais sejam:

a) o Sistema Primário, que dá conta das Políticas Públicas de Atendimento a crianças e 
adolescentes (especialmente os arts. 4º e 86/88) de caráter universal, visando a toda a 
população infanto-juvenil brasileira, sem quaisquer distinções;
b) o Sistema Secundário que trata das Medidas de Proteção dirigidas a crianças e adolescentes 
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em situação de risco pessoal ou social, não autores de atos infracionais (embora também 
aplicável a estes, no caso de crianças, com exclusividade, e de adolescentes, supletivamente 
– art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente), de natureza preventiva, ou seja, 
crianças e adolescentes enquanto vítimas, enquanto violados em seus direitos fundamentais 
(especialmente os arts. 98 e 101). As medidas protetivas visam a alcançar crianças e 
adolescentes enquanto vitimizados.
c) o Sistema Terciário, que trata das medidas socioeducativas, aplicáveis a adolescentes 
em conflito com a Lei, autores de atos infracionais, ou seja, quando passam a condição de 
vitimizadores (especialmente os arts. 103 e 112).

De acordo com o autor, esse tríplice sistema de prevenção opera de forma harmônica, com 
acionamento gradual de cada um deles. Assim, “quando a criança e o adolescente escapar ao sistema 
primário de prevenção, aciona-se o sistema secundário, cujo grande agente operador deve ser o 
Conselho Tutelar” (SARAIVA, 2004, p. 14) No caso do adolescente, estando este em conflito com 
a lei, a prevenção terciária (medidas socioeducativas) será acionada, intervindo aqui o que Saraiva 
(2004) chama genericamente de sistema de Justiça (Polícia/Ministério Público/Defensoria/Judiciário/
Órgãos Executores das Medidas Socioeducativas).
Portanto, o Poder Judiciário é detentor da demanda do terceiro sistema de prevenção (medidas 
socioeducativas). Isto é o que se extrai do Enunciado da Súmula 108, do STJ, in verbis: “A aplicação 
de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva 
do juiz” (Súmula 108, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/1994, DJ 22/06/1994 p. 16427)
Com isso, o Estado afastou-se do modelo implementado pelo Código de Menores, buscando-se 
adequar – ainda que lentamente – ao modelo preconizado pelo ordenamento jurídico-brasileiro 
baseado na proteção integral dos direitos da criança e do adolescente.
No que corresponde às medidas socioeducativas que possam ser aplicadas ao adolescente a quem se 
atribui a prática de ato infracional, a legislação especial que regulamenta o SINASE faz referência 
expressa ao art. 112 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece o 
seguinte rol: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade 
assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional; além 
das previstas no art. 101, I a VI.
Em Vitória da Conquista, todo atendimento ao adolescente em conflito com a lei é feito no Centro 
Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, o que atende determinação do artigo 88, 
inciso V, do ECA. O Centro é composto pelos seguintes órgãos: Vara da Infância e da Juventude, 
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, Núcleo da Defensoria Pública Estadual, Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Programas Família Acolhedora e Novo 
Olhar, Conselhos Tutelares (Leste e Rural), e Conselhos Municipais de Assistência Social e dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.
Os dados colhidos na 5ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude demonstram que, no 
Município de Vitória da Conquista, dentre os atos infracionais praticados pelos adolescentes, tráfico 
de drogas e roubo são os que apresentam maior incidência
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Gráfico 1

   
  

Fonte 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória da Conquista

  
A pesquisa revelou ainda que, entre agosto de 2016 a agosto de 2018, ocorreu uma maior incidência de 
apreensões de adolescentes na faixa etária de 16 (32,3%) e 17 anos (35,3 %) de idade. Deste número 
mencionado, 85,1% dos adolescentes são do sexo masculino, como verificamos nos gráficos a seguir:

Gráfico 2

Fonte 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória da Conquista.
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Gráfico 3

Fonte 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória da Conquista

Ainda a propósito de dados estatísticos, pode-se perceber que houve uma maior aplicação da medida 
de liberdade assistida cumulada com o instituto da remissão (86%), se comparado ao número de 
aplicação das medidas em meio fechado (semiliberdade e internação).

Gráfico 4

  

Fonte 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória da Conquista

Os dados revelam, também, que os adolescentes submetidos à medida de Liberdade Assistida no 
Município de Vitória da Conquista/Ba entre agosto de 2016 e agosto de 2018 apresentam um conjunto 
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de características peculiares. São adolescentes que residem em regiões que se costuma denominar 
como periferias, ou seja, zonas irregulares, com condições precárias de moradia.  
Observa-se que os bairros citados como os de maior incidência de adolescentes em cumprimento da 
medida de liberdade assistida correspondem à área da região oeste (53,55%) com maior concentração 
de pobreza e maior precariedade ou ausência de condições de acesso aos direitos essenciais. 
Portanto, grande parte destes adolescentes vivencia uma realidade marcada por aquilo que Sartório 
(2007) chama de exclusão/inclusão. Ou seja, “exclusão principalmente dos espaços de cidadania onde 
deveriam prevalecer os direitos sociais, como educação, cultura e lazer e, inclusão num sistema de 
privação de direitos, de criminalização e de violência”. (SARTÓRIO, 2007, p. 71) 

Gráfico 5

Fonte 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória da Conquista

Gráfico 6

  

Fonte 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória da Conquista.
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Desse modo, é nesse cenário desafiador que se encontra a aplicação da medida socioeducativa de 
liberdade assistida no município de Vitória da Conquista, isto é, numa sociedade que “inviabiliza de 
forma perversa os indivíduos que, por sua vez, encontram na transgressão uma forma igualmente 
perversa para adquirirem visibilidade e afirmação enquanto sujeitos inseridos em seu meio” 
(ORTEGAL, 2011, p. 27). Nas lições de Malaguci (2009, p.5):

O controle social penal da juventude popular tem sido uma permanência histórica da 
sociedade brasileira, da conversão dos indiozinhos às barreiras ao deslocamento dos 
capoeiras, dos cursos profissionalizantes da Funabem às criminalizações do funk. A morte 
violenta tem sido o último limite à essa potência juvenil. Talvez os estertores do capitalismo 
vídeo-financeiro nos possibilite, ao menos, imaginarmos projetos e práticas fora da lógica 
da governamentalização juvenil. O caminho está aberto para pensarmos em supressão de 
limites e obstáculos e na potencialização de novos horizontes de protagonismo econômico, 
político e social dos nossos meninos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do perfil dos adolescentes que, entre agosto de 2016 a agosto de 2018, receberam a medida 
socioeducativa de liberdade assistida em Vitória da Conquista/Ba, pretendeu descobrir como a LA 
é encarada pelo modelo atual da proteção integral e se essa nova concepção rompeu efetivamente 
com o modelo anterior. 
A partir do resgate histórico de legislações que abordaram a temática, abrangendo o direito da 
criança e do adolescente desde sua origem até o paradigma atual da proteção integral, adicionada 
à observação dos dados extraídos da Promotoria da Infância e Juventude de Vitória da Conquista, 
foi possível chegar a algumas considerações conclusivas que serão aqui apresentadas.
Inicialmente, através do levantamento bibliográfico realizado, descobriu-se que ainda há poucos 
estudos que abordam a história das medidas socioeducativas, notadamente no caso da medida de 
liberdade assistida, objeto central de interesse deste trabalho. Conforme bem asseverou Ortegal 
(2011, p. 130), “o material encontrado é difuso e geralmente não trata das medidas socioeducativas 
e menos ainda da liberdade assistida especificamente - como tema principal, mas sim como um dos 
elementos da história da assistência à infância e à adolescência”.
Outrossim, com base nos dados trazidos foi possível traçar, grosso modo, o perfil do adolescente 
que, no período escolhido, vivenciou situação de conflito com a lei no Município de Vitória da 
Conquista: trata-se, em geral, de adolescente preto e pardo, na faixa etária de 16 e 17 anos, morador 
de áreas periféricas e que, na maioria das vezes, pratica crimes de tráfico de drogas e roubo, sendo-
lhes aplicada, predominantemente, o instituto da remissão cumulado com a medida socioeducativa 
de liberdade assistida.
Portanto, verificou-se que o envolvimento do adolescente em situações de conflito com a lei está 
associado, sobretudo, à desigualdade social vivenciada por este público. Além disso, de acordo com 
os dados apresentados, grande parte dos adolescentes é incluída na rede de proteção e assistência 
através do sistema de justiça, ou seja, a partir do cometimento do ato infracional. 
Contudo, faz-se necessário adotar certos cuidados para que esta constatação não assuma um caráter 
individualizado, ou seja, para que não haja “a individualização e a culpabilização do adolescente 
pela situação circunstancial de infração cometida” (SARTÓRIO, 2007, pg. 89), assim como ocorreu 
durante o período em que vigorou a Doutrina da Situação Irregular. 
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Os resultados desta pesquisa também nos permitiram perceber, de maneira conjunta, que ainda 
restam rupturas a serem efetuadas para que a liberdade assistida elimine os resquícios das 
concepções de vigilância e controle presentes no velho paradigma menorista, pois, “desprovida 
de caráter sancionatório eficaz, e de políticas e programas sociais adequados às especificidades 
do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, esta medida se transformará em uma 
liberdade ‘desassistida’ ”. (ORTEGAL, 2011, p. 138) 
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RESUMo

O abuso sexual tem um grande impacto na saúde física e mental da criança e do adolescente, que 
deixam marcas em seu desenvolvimento e danos que podem persistir por toda vida. Nessa perspectiva 
sua detecção precoce possibilita acompanhamento adequado, com a minimização das sequelas, 
ressaltando o papel fundamental da família e do Estado durante esse processo. Sendo assim, todas 
as distorções de relacionamento necessitam ser avaliadas e tratadas, para que se interrompa sua 
continuidade, possibilitando que a criança ou adolescente vítima do abuso possa receber os cuidados 
necessários para sua integralização, visto que a Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente-ECA, no seu art. 1º cc o art. 3º dispõem que a criança e o adolescente 
devem ter proteção integral, ou seja, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade.
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo central realizar uma discussão sobre os impactos 
do abuso sexual contra as crianças e adolescentes, na cidade de Vitória da Conquista, bem como 
verificar a eficácia dos projetos sociais de cuidados para minimização dos abusos elaborados 
pelos profissionais que lidam com esta demanda na cidade, os quais devem estar atentos para as 
diferentes e potenciais implicações decorrentes de tal ocorrência no desenvolvimento psicossocial 
e comportamental desses indivíduos. Além disso, visa realizar uma sistematização das principais 
contribuições teóricas pertinentes sobre o assunto, a fim de contribuir para divulgar o conhecimento 
já elaborado sobre as possíveis consequências de um abuso sexual na vida de uma criança ou 
adolescente e da eficácia das políticas públicas locais voltadas para a prevenção e repressão desse 
delito em nossa cidade.
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Palavras-chaves: Abuso sexual; Detecção; Políticas Públicas Locais; Eficácia; Minimização.

ABSTRACT

Sexual abuse has a major impact on the physical and mental health of the child and adolescent, leaving 
traces in their development and damage that can persist throughout life. From this perspective, its 
early detection makes possible the adequate follow-up, with the minimization of sequels, highlighting 
the fundamental role of the family and the State during this process. Therefore, all relationship 
distortions need to be evaluated and dealt with, in order to interrupt their continuity, allowing the 
child or adolescent victim of abuse to receive the necessary care for their payment, since Law No. 
8,069, of July 13 1990, Statute of the Child and Adolescent-ECA, in its art. 1º cc or art. 3º provide 
that the child and the adolescent must have integral protection, that is, physical, mental, moral, 
spiritual and social development, in conditions of freedom and dignity.
Therefore, the main objective of this study is to discuss the impacts of sexual abuse against children 
and adolescents in the city of Vitória da Conquista, as well as to verify the effectiveness of social 
care projects to minimize abuse by professionals who deal with this demand in the city, which 
must be attentive to the different and potential implications resulting from such occurrence in the 
psychosocial and behavioral development of these individuals. In addition, it aims at systematizing 
the main relevant theoretical contributions on the subject in order to contribute to the dissemination 
of the knowledge already elaborated on the possible consequences of sexual abuse in the life of a 
child or adolescent and of the effectiveness of the public policies places directed to the prevention 
and repression of this crime in our city.

Key-words: Sexual abuse; Detection; Public policy places; Efficiency; Minimization
.

INTRoDUÇÃo

O abuso sexual infantil pode ser definido como a prática de atos sexuais, imposta por uma 
pessoa mais velha em posição de autoridade, com o intuito de obter satisfação sexual, em que 
quase sempre ocorre no ambiente familiar, tendo como abusadores mais recorrentes os pais, 
tios, avôs, primos ou pessoas do convívio da vítima. De acordo com o Princípio da Proteção 
Integral, a criança e o adolescente são hipossuficientes e necessitam ter garantido os seus direitos 
de conviverem em um ambiente saudável, que possibilite um desenvolvimento integral no que 
tange a saúde, moradia, educação, afetividade e crescimento psicológico e emocional. Diante 
disso, como estudantes do Curso de Direito conscientes de que a vida em sociedade é causa 
ensejadora de conflitos foi que vislumbramos o tema deste Projeto de Pesquisa como nosso 
objeto de interesse, para verificar a existência efetiva de Políticas Públicas na cidade de Vitória 
da Conquista, que tenham o intuito de diminuição da prática de abuso sexual contra crianças e 
adolescentes no município, entender como se implementam essas Políticas e se realmente estão 
sendo efetivadas com resultados satisfatórios. 
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 oBJETIVoS

Primando pelos direitos humanos e fundamentais, o presente trabalho tem por finalidade analisar 
criticamente as políticas públicas que visam reduzir os índices de abuso sexual, que ocorrem tanto 
no âmbito intrafamiliar como extrafamiliar, contra crianças e adolescentes na cidade de Vitória da 
Conquista, bem como verificar quais as ações implantadas para reduzir ou evitar traumas psicológicos 
provenientes das agressões, a ocorrência de orientação aos pais quanto aos sinais e sintomas do 
abuso e os meios de conscientização da população quanto à existência de órgãos específicos de 
apoio a criança/adolescente violentada.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O conceito habitual de abuso sexual define-o como o ato violento cometido por indivíduo que se 
utiliza da criança para obter prazer sexual. Isto é, configura-se como toda ação em que um adulto 
em relação de poder e através de força física, coerção ou intimidação psicológica, obriga uma 
criança a praticar o ato sexual, ou a expõe a interações sexuais a fim de causar prazer ao agressor. 
Ou seja, a principal característica do abuso é a ausência de consentimento, porém, o consentimento 
só é possível se a pessoa/vítima tiver consciência sobre o que se está consentindo e tiver liberdade 
para dizer sim ou não. 
No caso das crianças e adolescentes, o que é relevante no ordenamento jurídico e nas representações 
sociais não é saber se algumas crianças consentem a relação sexual, pois elas não tem liberdade de 
dizer sim ou não a um adulto, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista psicológico. 
Legalmente, a criança está sob a autoridade de um adulto e não tem livre escolha. Psicologicamente, 
ela tem dificuldade em dizer não a um adulto, principalmente pelo fato de, na maioria das vezes, este 
deter vários recursos coercitivos: afeto, comida, dinheiro, abrigo, “segurança”. A criança transforma-
se em um refém nas mãos de uma autoridade ou instituição, neste caso, a ideia de consentimento é 
suspensa e aplica-se a noção de vulnerabilidade.
A vulnerabilidade pode ser compreendida, conforme Lowenkron (2013), tanto como uma 
incapacidade natural que impossibilita o discernimento necessário para a decisão de consentir com 
o sexo, quanto como uma relação de desigualdade que conduziria a contaminação da autonomia 
da vontade por meio da redução da capacidade de agir. De acordo com Vivarta (2003), os crimes 
sexuais contra a criança ou adolescente são nutridos através do medo das vítimas em denunciar as 
agressões, alimentam-se da omissão ou da falência pública, que não sabem enfrentar a situação e 
ganham força com o silêncio da população.
O abuso gera o comprometimento do desenvolvimento físico, psíquico e social das vítimas, que 
sofrem com a síndrome do segredo, com o sentimento de culpa, a vergonha, a dor e o medo, sequelas 
que não podem ser mensuradas, pois podem acompanhá-los por toda a  vida. Furniss (2002) salienta 
que os efeitos mais corriqueiros do abuso sexual são: a vergonha excessiva, comportamento agressivo, 
hiperatividade, a fuga dos contatos físicos, tentativa de suicídio, comportamento antissocial, falta de 
confiança nos adultos, depressão e medo. Na mesma linha, Azambuja (2004) acrescenta que a vítima, 
após a violência, poderá apresentar comportamentos que poderão se transformar em transtornos 
severos de personalidade, como, por exemplo: isolamento afetivo, uso de drogas, distúrbios de 
conduta (furtos e mentiras). 
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Essas consequências são distintas de criança para criança e de adolescente para adolescente, pois 
questões relacionadas a idade à época do abuso, o elo existente entre a vítima e o abusador, a natureza 
do ato imposto e o ambiente familiar em que vive interferem na maneira como cada um reagirá ao 
abuso. Por isso, é relevante considerar que a criança ou adolescente que sofreu violência sexual, 
principalmente se essa ocorreu dentro do ambiente familiar, é uma criança ou adolescente com 
sentimentos imprecisos; destarte, segundo Azambuja (2004, p. 122), existe a cautela no sentido de 
que, “mesmo que uma criança vítima de abuso sexual não apresente sintomas externos ou se esses 
são de pouca relevância, isto não quer dizer que ele não sofra ou não venha a sofrer com os efeitos 
desta experiência. Ela pode apresentar um sofrimento emocional muito intenso”. No entanto, essas 
consequências podem estar ocultas e talvez só se manifestem a posteriori.  
Ao ser abusada sexualmente, a criança/adolescente é desrespeitada como ser humano e, 
consequentemente, tem suas garantias constitucionais extremamente violadas. Desta forma, como 
não poderia deixar de ser, essa conduta tem consequências previstas no ordenamento jurídico, 
punindo devidamente os agressores. De acordo com o art. 130 do Estatuto da Criança, sendo 
“verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, 
a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar, o afastamento do agressor da 
moradia comum”.
Já o parágrafo quarto, do artigo 227 da Constituição Federal,  afirma que: “§ 4º A lei punirá 
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. Também 
existe previsão no Código Penal, no Título VI, que trata dos Crimes Contra a Dignidade Sexual, 
necessariamente, no capítulo I, relativo aos Crimes contra a Liberdade Sexual, e no capítulo II, que 
trata dos crimes sexuais contra vulnerável. Portanto, a violência sexual contra crianças e adolescentes 
não possui tipificação autônoma e específica, ou seja, há disposições especiais acerca da presunção 
de violência, se a vítima for menor de catorze anos, com aumento da pena.
O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda faz referência a medidas de proteção para as crianças 
e os adolescentes, além de punição para os responsáveis por crimes sexuais e de exploração sexual. 
Entre as medidas estabelecidas estão a obrigatoriedade de notificação dos casos de abuso, inclusive 
suspeita, aos conselhos tutelares; o afastamento do agressor da moradia comum; a proibição do uso 
de crianças e adolescentes em produtos relacionados com pornografia; a criminalização de pessoas 
e serviços que submeterem crianças e adolescentes à exploração sexual; e o agravamento das penas 
do Código Penal para os crimes de maus-tratos e estupro, quando cometidos contra crianças abaixo 
de 14 anos..
Desta forma, o Estado, por meio do jus puniendi, procura a responsabilizar o agressor pelo crime 
através de métodos legais. Por isso, o abuso sexual não tem tipificação específica, considerando-
se, para o despacho destes casos, as disposições especiais acerca da presunção de violência, se a 
vítima for menor de catorze anos. Devido a inexistência de um contexto legal que aprecie todas as 
espécies de violência contra a criança e o adolescente, provenientes ou não do ambiente doméstico, 
para a aplicação da lei, é primordial estabelecer a ligação entre os artigos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e do Código Penal.
Em relação ao atendimento conferido às crianças e adolescentes, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988,  nos artigos 204, incisos I e II, e 207, parágrafo 7º, deve-se levar em consideração 
o Princípio da Municipalização, que significa que a União e o Estado abdicam de uma parcela do 
poder que detinham até o momento nessa matéria, isto é, o Município passa assumir poderes até 
então privativos daquelas instâncias superiores. 
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Quando abarcado pelo ECA, o Princípio da Municipalização refere-se a centralização de políticas 
públicas assistenciais nas esferas municipais, assim como nas estaduais e federais, deixando de 
concentrar as competências da referida matéria. Neste sentido, o artigo 88, especialmente os incisos 
I a IV, elucida a intenção de estabelecer conselhos municipais que observem de perto os problemas 
da comunidade em que habitam.
Os dispositivos tratam ainda da destinação da verba pública às atividades assistenciais que visam à 
proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assim, adotou-se  uma política de descentralização 
político-administrativa, envolvendo todos os agentes – estaduais e municipais –, com o objetivo de 
buscar melhor implementação das metas pré-determinadas e com melhores resultados.
Sendo assim, torna-se imperativa a exigência de que cada município instale seus Conselhos 
Tutelares e sua Rede de Proteção, isto é, o seu conjunto articulado de ações, com a devida atuação 
do Ministério Público, fiscalizando a elaboração de leis orçamentárias, a destinação dos recursos 
públicos, assim como, a efetivação das políticas e dos programas sociais destinados ao bem estar 
das crianças e dos adolescentes.

MÉToDoS

Para a realização desta pesquisa o método de abordagem utilizado foi o da abordagem qualitativa, 
que, consoante o entendimento de Minayo (2010), responde  a questões muito particulares, buscando 
interpretações possíveis para o fenômeno jurídico em análise, que, no caso abordou as causas e 
consequências do abuso sexual contra crianças e adolescentes na cidade de Vitória da Conquista-
BA. Ainda almejando obter melhores resultados com este estudo, empregou-se o método dedutivo, 
que, de acordo com Santos (2008), consiste no tipo de raciocínio lógico que utiliza a dedução 
para obter uma conclusão a respeito de determinada premissa, sem generalizar os resultados. A 
operacionalização se deu por meio de procedimentos técnicos baseados em livros de doutrina, em 
artigos especializados, visitas a Rede Municipal de Atendimento, entrevistas com profissionais que 
atendem as vitimas do abuso sexual e coleta de dados sobre as ocorrências nesta cidade.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Para a concretização deste estudo, foram realizadas visitas ao Centro de Referência em Assistência 
Social, ao Centro de Referência Especializado da Ação Social, 10º CORPIN e ao Conselho Tutelar, 
além de entrevistas vinculadas ao tema nas mídias conquistenses. 
Foram discutidos temas acerca da Rede de Proteção no enfrentamento da violência sexual infantil, 
como se dá o acompanhamento da rede local; como está articulada, como é realizado o monitoramento 
dos casos; a existência ou não de uma base de dados, as dificuldades no enfrentamento da violência, 
como as famílias que não aceitam o acompanhamento; a alta vulnerabilidade social dos envolvidos 
e as estruturas que compõem a Rede.
Ao ser detectada a suspeita de abuso sexual, a vítima é encaminhada à Unidade de Saúde Básica, onde 
a criança é avaliada por uma equipe que providencia exames, imunizações e avalia a necessidade de 
contracepção de emergência, quando a violência ocorre no fim de semana ou nos horários em que 
a Unidade de Saúde está fechada, a criança é encaminhada para a Fundação Esaú Matos, hospital 
referência em atendimento infantil. Em seguida, é encaminhada para o atendimento psicossocial, no 
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CREAS. O Conselho Tutelar, também, encaminha a denúncia da suposta violência para a Delegacia 
de Atendimento a Mulher (DEAM), que registra a ocorrência e encaminha para a 10º Corpin, para 
dar prosseguimento às investigações. 
Após a análise das entrevistas, percebeu-se que a organização da Rede estrutura-se na articulação 
entre os diferentes equipamentos sociais, auxiliando nas dúvidas, encaminhamentos, troca de 
informações e também no estabelecimento de fluxos e contrafluxos, que faz parte da articulação. No 
entanto, não há um banco de dados para a coleta de informações e sistematização das ocorrências.
Segundo os entrevistados, a Rede de Proteção tem um papel fundamental no enfrentamento do abuso 
sexual contra as crianças. São elas que realizam o acompanhamento das famílias, providenciam, se 
for o caso, o afastamento do agressor do lar, ou encaminha a criança para uma família acolhedora 
ou instituição de acolhimento.  Segundo o Conselheiro, o ideal seria afastar o agressor da residência, 
mas existem dois fatores que impedem este ato: a demora dos processos e a família que muitas vezes 
não aceita ou não acredita que tenha ocorrido abuso. Muitas vezes, devido ao fato de agressor ser 
o provedor da casa, a mãe se posiciona contra a denúncia e a investigação. 
Tendo em vista que um dos objetivos do trabalho foi analisar os dados obtidos pela Rede de Proteção 
à Criança e ao Adolescente, referentes à violência sexual contra a criança, de modo a compreender 
as características do abuso sexual contra a criança, entendeu-se que os objetivos foram parcialmente 
alcançados. Posto que não conseguimos obter dados concretos sobre os abusos acontecidos em 
Vitória da Conquista. Os dados provenientes das fontes secundárias permitiram concluir que a 
violência sexual contra a criança, em sua maioria meninas, é perpetrada no ambiente doméstico, 
em sua maioria pelos homens. Evidenciando-se, assim, a subalternidade de gênero e geração no 
espaço doméstico. 
Além do trabalho preventivo e cotidiano da Redes Locais, responsáveis por identificar a violência 
sexual, geralmente velada, notificar e acompanhar o caso, concluiu-se a necessidade de uma política 
que visibilize de fato o fenômeno da violência para o conjunto da sociedade, que problematize a 
desigualdade geradora de violência entre os diferentes grupos sociais, e que, por fim, capacite os 
profissionais que atendem as famílias. Outra necessidade identificada é da criação de um banco 
de dados, onde estejam sistematizados os dados referentes a vítima, sua família, o abusador, 
reincidências, entre outros

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das pesquisas  realizadas, constatou-se que o grande problema existente na prevenção 
e acompanhamento dos casos de abuso sexual em Vitória da Conquista é a subnotificação e, 
consequentemente, a fragilidade de dados, que inexiste nos órgãos visitados e que acaba por 
dificultar uma maior intervenção na prevenção do abuso e enfraquecendo as políticas adotadas 
pelos programas que atuam nesse sentido. 
Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê tal obrigatoriedade da notificação, ainda 
que, nos casos de suspeita de maus-tratos contra crianças ou adolescentes. Porém, quando analisada 
a realidade, o que de fato encontra-se é uma dificuldade estrutural tanto na verificação, quanto no 
atendimento especializado dos casos. Haja vista, o número alto de casos de violência, especificamente 
no ambiente familiar. 
É importante ressaltar, que infelizmente o tabu, acerca da problemática tratada gera a não notificação 
dos casos. Nesse sentido, as vítimas se veem numa situação vexatória ou mesmo são reduzidas 
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na sua capacidade denunciativa por causa da cristalização do preconceito e dos julgamentos das 
pessoas, principalmente dos familiares, que encobrem seus violentadores. 
Uma vez tomada a posição de omissão, diante do caso identificado, o que ocorre é a negligência. 
Dado que, a criança, passa a atuar no polo da desproteção, e sendo, com isso, punida. Enquanto 
que o agressor passa a figurar como o protegido. Sem contar da imensa burocratização no trabalho 
realizado na área judicial, em que a garantia de proteção integral deveria ser célere. o que acarreta 
numa restrição e limitação ao processo legal e burocrático. 
Para que na sociedade sejam adotadas medidas eficazes na tomada de providências, quanto aos 
problemas de abusos, é necessário que haja uma maior comunicação e parceria entre o Poder 
Judiciário, Poder Executivo e a própria sociedade. 
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RESUMo

O feminicídio como fenômeno social se encontra presente em todas as sociedades, atingindo 
proporções significativas da população feminina em todo o mundo.caracteriza-se como uma 
modalidade de violência extremada consubstanciada por uma cultura de dominação e de 
inferiorização da condição de mulher. Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma reflexão teórica, 
de caráter sócio jurídico, acerca do feminicídio no Brasil, e na América Latina realizada, a partir 
dos conceitos de violência de gênero e dominação masculina. A tipificação do crime de feminicídio, 
por intermédio da Lei nº 13.104/2015, expressa o indício de uma mudança na consciência coletiva 
e um instrumento protetivo da violência contra as mulheres. 
 
Palavras-chaves: Violência de gênero; Feminicídio, Qualificadora

ABSTRACT

Femicide as a social phenomenon is present in all societies, reaching significant proportions of the 
female population throughout the world. This, in turn, is characterized as a form of extreme violence 
consubstantiated by a culture of domination and inferiority of the condition of woman. This research 
has as objective to realize a theoretical reflectio
n, of socio-juridical character, about feminicide in Brazil, and in latin america made from the concepts 
of gender violence and male domination. The typification of the crime of feminicide, through Law 
13.104 / 2015, expresses the sign of a change in collective conscience and a protective instrument 
of violence against women.

Key-words: gender violence; feminicide, qualifier

INTRoDUÇÃo

Em 9 de março de 2015 foi publicada a Lei 13.104/2015, que incluiu ao rol de qualificadoras do 
artigo 121 do Código Penal o homicídio cometido “contra a mulher por razão da condição de sexo 
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feminino”, também conhecida como qualificadora do feminicídio, sendo que, segundo o §2º-A do 
mesmo artigo, considera-se razões de condição de sexo feminino o crime que envolve: “I violência 
doméstica e familiar; II menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  A Lei foi criada a partir 
de uma recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher 
(CPMI-VCM), que investigou a violência contra as mulheres nos Estados brasileiros entre março 
de 2012 e julho de 2013. No mesmo período foi alterada a lei n°8.072/90(lei dos crimes hediondos) 
incluindo o feminicídio, o estupro, genocídio, latrocínio entre outros, no rol de crimes hediondos, 
A qualificadora do feminicídio, ao impor uma sanção mais severa ao homicídio praticado contra a 
mulher por razão da condição de sexo feminino, pretende inibir a violência de gênero. No entanto, 
embora a intenção da tipificação do feminicídio seja a contenção da violência de gênero, o que se 
observa da redação da lei é, de fato, a proteção ao gênero feminino. 
Nomear a morte de mulheres é um gesto político que revela e faz existir este fenômeno escondido 
na neutralidade do verbo “homicídio”, È uma forma de apreender ou tornar invisível a morte de 
mulheres como uma violência de gênero. 
Considerando que o vocábulo feminicídio, a princípio, causa estranheza a muitos, será feita uma 
retrospectiva histórica sobre o papel da mulher na sociedade, demonstrando como foi construída 
a dominação do gênero masculino sobre o feminino, o qual sempre gozou de um status de 
inferioridade. Da mesma forma, serão conceituados os diversos tipos de violência que a mulher sofre 
cotidianamente, não somente a física, mas também as de caráter moral que muitas vezes culminam 
em sua morte. O intuito é evidenciar, sobretudo, a importância de se nomear um fenômeno que se 
produz em um contexto específico, contra vítimas também determinadas.

oBJETIVoS

A proposta que se apresenta tem como objetivo analisar, a aplicabilidade da qualificadora do 
feminicídio, no nosso ordenamento jurídico. E a violência sofrida pelas mulheres herança de uma 
sociedade patriarcal.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O termo feminicídio foi usado pela primeira vez por Diana russel escritora e ativista feminista, foi 
a primeira pessoa a utilizar publicamente o termo “feminicídio”, quando prestou seu depoimento 
sobre estes crimes misóginos no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, na Bélgica 
em 1976.  Nesta ocasião, Russell afirmou que parte dos homicídios é, de fato, um “feminicídio” 
O conceito exposto naquele tribunal englobaria uma variedade de violências contra as mulheres 
que resultam em morte, desde a prática de queimar mulheres consideradas bruxas no passado aos 
infanticídios de meninas, ou os casos de homicídios justificados por motivos de honra. A ativista 
tinha como objetivo demonstrar que este tipo de crime tem sido praticado ao longo do tempo, e 
por diferentes justificativas. Para (Russel,2011)  ficam evidentes duas formas de feminicídio, uma 
direta, especificamente os homicídios de mulheres por homens, e outra indireta, que seriam as outras 
formas de violência patriarcal que termina em morte, sobretudo as formas institucionais, como a 
proibição do aborto e outras políticas de controle de sexualidade e corpo feminino que termine em 
morte, assim como a negligência dos Estados em coibir, punir e erradicar as formas diretas, pois a 
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negligência deste promove a violência e o senso de segurança e justiça se desloca da esfera pública 
dos direitos para se tornar uma responsabilidade individual. 
Em 1992, Diana Russell e Jill Redford lançaram diversos artigos escritos por pesquisadoras e 
ativistas dos Direitos Humanos das mulheres sobre o tema dos feminicídios, ocorridos entre os anos 
1980 e 1990. As autoras analisaram a ocorrência do fenômeno nos Estados Unidos, Reino Unido e 
Índia, acrescentando discussões como o racismo, a violência sexual sistemática como dimensões 
importantes a serem consideradas. (RUSSELL e RADFORD, 1992).
Jill Redford, coeditora da obra, define os feminicídios da seguinte maneira: Feminicídio (femicide) 
é o assassinato misógino de mulheres por homens, ele é uma forma de violência sexual. Como 
definido por Liz Kelly, (1988) a violência sexual pode ser considerada como “qualquer tipo de ato 
físico, visual, verbal ou sexual experimentado por mulheres ou meninas que tenha gerado qualquer 
efeito que fira, degrade ou tire as habilidades de controlar contatos íntimos. ”
Esta definição está no livro Surviving Sexual Violence (1988) em que Kelly (1988) estabeleceu o 
conceito do “continuo de violência”, marco para o desenvolvimento do conceito de feminicídio que 
evidencia um desencadeamento de violências que pode resultar na morte da mulher. Interno a esta 
definição está o reconhecimento da dissonância entre as percepções e experiências de mundo social e 
da violência sexual entre mulheres e homens, a visão dá prioridade às experiências e entendimentos 
das mulheres sobre as intenções dos homens, assim como é consistente com uma das bases do 
feminismo: o direito da mulher em nomear suas experiências (RADFORD, 1992).
A partir da década de 90 começou a ser aplicado o conceito de feminicídio no México e, então, 
a ser disseminado para outros países da América Latina. Dentre as vozes surge a da antropóloga 
e congressista mexicana Marcela Lagarde, que influenciada pelos estudos de Russell e Radford 
(1992), traduziu o termo do inglês para a forma castelhana feminicídio para compreender e intervir 
politicamente nas mortes de mulheres. Marcela Lagarde foi a principal estudiosa feminista mexicana 
a se pronunciar sobre feminicídios, ela atualizou o conceito feminicídio para denominar o conjunto 
de violações aos Direitos Humanos das mulheres nas mortes e desaparecimentos de mulheres no 
México, além de entendê-los como crimes que lesa a humanidade (LAGARDE, 2008). Segundo 
Lagarde, (2008) o conceito de feminicídios endereça os crimes contra crianças e mulheres ao 
patriarcado, considerando que eles expressam o fim extremo da dominação de gênero contra as 
mulheres. Ela identifica vários tipos de agentes desta violência, que podem ser pessoas de vários 
tipos de relação com as vítimas e ressalta aspectos da motivação ligada ao ódio, como parceiros, 
ex-parceiros, namorados, esposos, acompanhantes, familiares, e companheiros de trabalho; também 
é relatada a existência de grupos mafiosos de delinquentes ligados ao crime e suas linguagens. Uma 
marca destes crimes é o alto teor de crueldade e de fato serem crimes de ódio contra mulheres 
(LAGARDE, 2008).
Para a autora, o “feminicídio demonstra a desigualdade estrutural entre mulheres e homens e 
como a dominação dos homens sobre as mulheres encontra na violência de gênero um mecanismo 
de reprodução da opressão de mulheres” (LAGARDE, 2008, p228) Quando o Estado e suas 
autoridades designadas para prevenir e erradicar estes crimes age de maneira negligente, ineficiente 
e preconceituosa, e coexiste na sociedade uma cegueira de gênero ou preconceitos sexistas e 
misóginos sobre as mulheres. 
A adoção do conceito de feminicídio no Brasil: no âmbito acadêmico e político a primeira publicação 
brasileira sobre feminicídios foi o livro Femicídio: algemas do (In) visível de autoria da pesquisadora 
Sueli Almeida, 1998. No livro é desenvolvida a argumentação sobre a categoria “feminicídio íntimo”, 
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o termo feminicídio foi utilizado para explicar o caráter sexista dos crimes conjugais, “desmascarando 
a aparente neutralidade dos termos homicídio e assassinato”, além de revelar o fenômeno que integra a 
política sexual de apropriação das mulheres. A discussão sobre o gênero nos possibilita a compreensão 
teórica sobre o conceito, rompendo com o determinismo biológico chegando ao entendimento da 
identidade de como se constitui o “EU” influenciados por aspectos econômicos sociais, culturais e 
sexuais. Por gênero entende-se como a construção social como se constitui ser homem e mulher tendo 
o processo de socialização como um fator muito forte no que tange as relações de gênero. A abordagem  
da construção social do feminino como uma precursoras da temática Simone de Beauvoir que considera 
o gênero não restrito ao sexo (biológico), podendo ser compreendido em sua famosa frase ”ninguém 
nasce mulher mas torna-se mulher” as atribuições são construídas socialmente do masculino para o 
feminino possibilitando a melhor compreensão destas representações sociais,(SAFFIOTI,2004),sendo 
assim para identificar ser homem ou mulher necessita de outro para se reconhecer, a reciprocidade e 
alteridade são importantes para a construção do “Eu.”Com isso, percebemos mais do que está ligado 
a papeis masculinos e femininos está ligado a identidade dos sujeitos. 
A categoria atrelada ao gênero, o patriarcado.
 Segundo (Saffioti 2011) a discussão sobre gênero não pode estar dissociada do patriarcado, pois o 
primeiro surge com a humanidade (construção social dos sujeitos masculino-feminino) e o segundo 
é recente e está ligado à opressão, desigualdade, dominação e poder, Dentro desta perspectiva, 
a reflexão de poder em Foucault (1985) contribui para a análise da violência de gênero. Em sua 
percepção, o poder se concebe em rede, em que os indivíduos que o exercem também sofrem a 
ação, ou seja, os que estão submissos reagem a esta ação, não estão passivos, gerando uma luta, a 
construção de um contra poder. 

MÉToDoS

A presente pesquisa tem natureza qualitativa, tendo sido utilizada nessa primeira etapa material 
bibliográfico para analisar as hipóteses levantadas foi realizada abordagem em perspectiva que 
perpassa por análises históricas e sociais.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A violência imposta às mulheres é histórica e sua origem remonta a um sistema de dominação-
subordinação que determina os papeis de cada sexo em sociedade, a partir de subjetividades, 
representações, comportamentos que devem ser obedecidos e que se alicerçaram, por muito tempo, 
em discursos essencialistas como se, por uma determinação biológica, a forma de sentir, pensar e 
perceber o mundo fosse predefinida a priori, portanto, incontestável e definitiva. Às mulheres restaria 
apenas a obediência em nome de um familiar e social, muitas vezes internalizado e reproduzido 
pelas próprias mulheres. Por consequência, desta herança patriarcal. Suposto equilíbrio 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do levantamento histórico e social proposto na presente, pesquisa foi possível demonstrar 
como se dá a relação entre a inferioridade imposta socialmente à mulher e a violência de gênero 
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que dela decorre. Nesse sentido, evidenciou que a construção histórica do gênero feminino como 
subordinado à autoridade masculina culminou na aceitação social da violência contra as mulheres, 
que não é problematizada, mas sim naturalizada. Produto do sistema patriarcal de organização 
social, esta violência se manifesta das mais diversas
Formas e não respeita barreiras sociais, políticas, religiosas, étnicas ou econômicas. Por consequência, 
este modelo social importou violações de direitos e impôs às mulheres a condição de inferioridade 
em relação aos homens, exteriorizada principalmente por meio de vastos tipos de violência, desde a 
subjugação física e sexual até a efetivação da morte. O feminicídio. Foi apresentado o contexto em 
que nasceu a proposta de tipificação do fenômeno no Brasil, uma iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. Ao tipificar o feminicídio no Código Penal 
brasileiro, o legislador não somente coloca a ideia necessária de proteção, mas também reconheceu 
que a violência de gênero é uma realidade emergencial, sob a qual o Estado Democrático de Direito 
não pode se omitir, principalmente pela necessidade de proteção das garantias fundamentais e da 
concretização dos direitos humanos. Com isso, não se quer dizer que o novo diploma legal resolverá 
sozinho o problema da desigualdade estrutural verificada na sociedade brasileira, que ainda submete 
a mulher e viola os seus direitos e fere a dignidade humana.
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RESUMo

Os meios de resolução de conflitos garantidos no NCPC, dentro do artigo 3º, garante a sociedade uma 
nova possibilidade de recorrer ao litigio assegurado seus direitos e de forma legal, onde as decisões 
proferidas tem valoração judicial, as propostas e acordos ali expressos geram efeitos para ambas 
partes, e auxiliam aos cidadãos a se  autoregrarem em face dos seus conflitos sem a necessidade de 
intervenção por um processo judicial.
 
Palavras-chaves: arbitragem; mediação; conciliação; isonomia.

ABSTRACT

The means of conflict resolution guaranteed in the NCPC, under Article 3, guarantees the company 
a new possibility of resorting to litigation secured their rights and in a legal way, where the decisions 
rendered have judicial appraisal, the proposals and agreements expressed therein have effects 
for both sides, and help citizens to self-regulate in the face of their conflicts without the need for 
intervention by a judicial process.

Key-words: arbitration; mediation; conciliation; isonomy.

INTRoDUÇÃo

Os novos meios alternativos para solução do litigio trazidos pelo NCPC, tem como objetivo 
reduzir  a litigiosidade e acelerar o andamento dos processos no judiciário brasileiro, diminuindo 
consideravelmente a quantidade de causas que excedem a capacidade de vazão dos orgãos, que 
antes se encontravam tardios e prolongados, porém os meios alternativos do art. 3 não excluem o 
mérito da decisão do poder judicial nem tão pouco delimita as sentenças de um juiz de mérito, os 
processos julgados pelo juiz arbitral traz uma sentença legal a ação proposta  entre as partes e a 
garantia aos litigantes. As decisões proferidas dentro do processo de conciliação e mediação também 
ajudam a manter o diálogo e dar procedimento, garantido um equilíbrio e autorregulando de forma 
pacifica, os processos conseguem se manter no prazo razoável de definição, como garantido no inc. 
LXXVIII do art. 5º da CF. 
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oBJETIVoS

O presente resumo tem como objetivo esclarecer acerca dos meios alternativos para a solução do 
litigio, trazidos pelo novo Código de Processo Civil, dentro do art. 3º, § 1º garante a vigência da 
arbitragem para a apreciação do conflito, assegurada pela lei n. 9.307/96, de 23 de setembro de 1996, 
onde o modelo se utiliza do método arbitrário, o juiz quem decide, sem intervenção estatal, trata-se 
de uma convenção privada, esse meio se utiliza da heterocomposição para a solução, quando um 
terceiro apto quem decide. No § 2 o Estado assume a responsabilidade de promover uma prática 
pacificadora para a solução dos conflitos, assegurando uma imparcialidade no julgamento e igualdade, 
dentro do § 3 aponta que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial.”. Segundo Theodoro Júnior:

“Não se trata de desacreditar a Justiça estatal, mas de combater o excesso de litigiosidade 
que domina a sociedade contemporânea, que crê na jurisdição como a única via pacificadora 
de conflitos, elevando a um número tão gigantesco de processos aforados, que supera a 
capacidade de vazão dos órgãos e estruturas do serviço judiciário disponível”.

Esse modelo se utiliza da autocomposição, o terceiro ali presente tem apenas a função de mediar a 
solução do conflito, não cabendo a ele decidir, apenas colaborar na criação de um consenso entre 
as partes. (DIDIER JR, 273) 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O sistema arbitral em nosso regimento atua com uma força de sentença para todos efeitos, garantidas 
pela lei, segundo Theodoro Júnior:

“A Lei nº 9.370/1996 abraçou “a teoria publicística da natureza jurídica da arbitragem”, ao 
imprimir à sentença arbitral força obrigacional, com os mesmos efeitos da sentença proferida 
pelo judiciário, inclusive o condenatório” (Lei de arbitragem, art.31)”.

Enquanto a conciliação e mediação se utiliza do autorregramento da vontade e da informalidade da 
decisão, o mediador e conciliador podem atuar com liberdade, em interferência externa, podendo 
suspender, interromper sessões ou se recusar a negar decisões ilícitas, regido pelo art. 1º, §5º, do 
Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais. (DIDIER JR. 275).

MÉToDoS

O estudo aqui apresentado se construiu em sua maior parte na doutrina, onde se obteve a maior 
compreensão do tema e a discussão entre as principais medidas que foram abordadas, que se 
referenciam dentro do art. 3º § 2 e 3, se utilizando do NCPC e também da lei nº 9.307/1996 onde se 
assegura por lei toda oficiosidade de competência da arbitragem. 
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

O presente trabalho exposto se apresentou de grande importância para a reflexão dos meios 
alternativos para solução do litigio, nem todos são relativamente novos, como no caso da arbitragem, 
mas suas formas ainda se encontra obscuro dentro da sociedade, os resultados obtidos através desse 
método traz uma segurança e conveniência entre os litigiosos, que dentro da mediação e conciliação 
além de decidirem a ação também gera um efeito social onde as partes começam a entender e a se 
conciliarem sem a determinação expressa de um processo ajuizado por um juiz de mérito. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O novo código apresenta uma proposta de solução para autocomposição, onde traz as partes ao polo 
da ação para a mediação do conflito, estimulando assim a autocomposição, não é somente tendo em 
vista a diminuição de processos dentro do judiciário a sua criação, ela tem em vista a asseguração da 
liberdade dos indivíduos de proporem de forma livre suas decisões, cabe ao mediador ou conciliador 
apenas garantir a igualdade na celebração, sem lesão as partes, os acordos proferidas pelo juiz não 
conseguem alcançar sempre a satisfação das partes, tendo em vista que ele não atua como mediador 
ou conciliador, sendo um fator importante no julgamento o conhecimento da causa para que não 
exista a possibilidade de vantagem indevida de poder e recursos econômicos mediante as partes.
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RESUMo

A discussão sobre o ensino jurídico é pertinente e sempre atual, pelo papel que este exerce na 
formação dos aplicadores do Direito, uma vez que, nos diversos tempos e espaços históricos, há 
que se observar o procedimento utilizado nas universidades/faculdades para viabilizar a formação 
acadêmica eficaz para a atuação na sociedade. Nesse sentido, observa-se que o ensino jurídico no 
Brasil, por longo tempo, foi considerado um curso de elite, destinado aos filhos da sociedade abastada, 
o qual trazia do centro europeu discussões liberais e libertárias, mas com pouca repercussão social. 
Assim sendo, o Direito exerceu a função de poder entre aqueles que conheciam a lei e os detentores 
de direitos e de deveres, por vezes desconhecidos.
 
Palavras-chaves: Ensino Jurídico; Religião; Laicidade.
 
ABSTRACT

The discussion about legal education is pertinent and always current, due to the role it plays in the 
training of law enforcers, since, in the various times and historical spaces, it is necessary to observe 
the procedure used in universities / colleges to enable formation effective for acting in society. In 
this sense, it is observed that legal education in Brazil has long been considered an elite course for 
the children of the wealthy society, which brought from the European center liberal and libertarian 
discussions, but with little social repercussion. Thus, law exercised the function of power between 
those who knew the law and the holders of rights and duties, sometimes unknown.

Key-words: Legal Teaching; Religion; Laicity.

INTRoDUÇÃo

É sabido que o homem é um ser social, desde seus primeiros passos, tendo no seio familiar as 
primeiras impressões da organização social com as quais deverá conviver cotidianamente, numa 
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relação de reciprocidade, com direitos e com deveres assegurados para que, assim, exista um mínimo 
de harmonia no grupo (micro e macro) com o qual conviverá até os últimos dias de existência 
corpórea. O ser social compreenderá, então, que as suas ações deverão atender aos ditames sociais, 
no cumprimento de regras: familiares, morais, religiosas e jurídicas, percebendo-se como ser atuante 
e colaborador na efetividade destas. Alcançando este compreensão, atingiremos a memória social 
do curso de Direito.
Assim, compreende-se a relação direta entre justiça e saber, uma vez que, quanto mais avançado 
for o conhecimento do grupo, em que pese o olhar crítico das disposições sociais e a aplicação das 
regras, mais justa tenderá a ser essa sociedade. Por esse motivo, é fundamental a compreensão da 
importância de um ensino jurídico voltado para o cumprimento efetivo dos direitos fundamentais, 
bem como da Lei 9.394/96 , em especial ao previsto no artigo 43, VI.

oBJETIVoS

Investigar a contribuição do saber religioso e laico no bacharelado em Direito no Brasil. Traçar 
uma trajetória histórica do curso de Direito no Brasil sopesando as influências do saber religioso 
e laico na estrutura pedagógica dos planos curriculares, identificar os atores sociais/mediadores 
responsáveis pela formação do curso e por fim, analisar as contribuições sociais desenvolvidas pelas 
atividades de extensão do curso de Direito e suas repercussões na comunidade.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O tempo, a história e a memória sempre foram temas de relevantes debates entre os estudiosos das 
ciências humanas, e muito provavelmente, percorrerão todo processo histórico de uma sociedade. 

Matéria fundamental da história é o tempo; portanto, não é de hoje que a cronologia 
desempenha um papel essencial como fio condutor e ciência auxiliar da história. O 
instrumento principal da cronologia é o calendário, que vai muito além do âmbito do 
histórico, sendo mais que nada o quadro temporal do funcionamento da sociedade. O 
calendário revela o esforço realizado pelas sociedades humanas para domesticar o tempo 
natural, utilizar o movimento natural da lua ou do sol, do ciclo das estações, da alternância 
do dia e da noite. (LE GOFF: p.8)

A história, diferente do que se afirmava amiúde, não tem como objeto de estudo o passado em si, 
mas o estudo da história dos homens no tempo, defendida por Marc Bloch. É o homem, ou melhor, o 
grupo social, que faz o movimento cronológico ter sentido, é a ação humana em suas mais variadas 
possibilidades que torna a natureza em meio de convivência e desenvolvimento. Ademais, “a história 
seria não só a projeção que o homem faz do presente no passado, mas a projeção da parte mais 
imaginária do seu presente, a projeção no passado do futuro que ele escolheu, uma história-ficção, 
uma história desejo às avessas” (LE GOFF:p. 22)

Primeiro, a história só é conhecimento pela relação que estabelece entre o passado vivido 
pelos homens de outrora e o historiador de hoje. O conjunto dos procedimentos da história 
fez parte da equação do conhecimento. Daí resulta que o passado realmente vivido pela 
humanidade só pode ser postulado, tal como o número kantiano, na origem do fenômeno 
empiricamente conhecido. Ademais, se o vivido passado fosse-nos acessível, não seria objeto 
de conhecimento porque, quando era presente, esse passado era como nosso presente, 
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confuso, multiforme, ininteligível. Ora, a história visa a um saber, a uma visão ordenada, 
estabelecida sobre cadeias de relações causais ou finalistas, sobre significados e valores 
(RICOEUR, 1994: p. 142).

Assim, a história se constitui de um fazer entre ações passadas e presentes, permitindo criar e recriar 
significados individuais e coletivos compondo identidade social, coletiva.
O conceito de memória também tem sido objeto de reflexões ao longo do tempo. Na Grécia, a 
memória era sobrenatural, um dom a ser exercitado, protegida pela deusa Mnemosine, mãe das 
Musas. Responsável pela arte e história, possibilitava aos poetas lembrarem do passado e transmiti-
lo aos mortais. Em Roma, a memória era indispensável à retórica, ação humana de significativa 
relevância no Direito, destinada a convencer e emocionar os ouvintes por meio da linguagem. No 
período medieval, ganhou importância a imagética ligada à memória dos santos. Assim, o tempo é 
marcado por comemorações litúrgicas, louvam-se santos e mártires, seus milagres são lembrados 
em datas precisas.
Assim, transita-se de uma sociedade oral para novas ocupações relacionadas, especialmente, à vida 
nas cidades, exigindo aparelhos cada vez mais sofisticados para guardar e disseminar a memória 
em textos, vozes e imagens.
Segundo Halbwachs (2006), a memória mais particular remete a um grupo. O sujeito, apesar 
de carregar em si mesmo a lembrança, está sempre interagindo com a sociedade, seus grupos e 
instituições. Assim, a rememoração individual nasce da ocorrência das memórias dos variados 
grupos com os quais nos relacionamos. O autor considera ainda que as lembranças se alimentam 
das diversas memórias oferecidas pelo grupo, a que o autor denomina ‘comunidade afetiva’. E, 
dificilmente, nos lembramos fora deste quadro de referências. Tanto nos processos de produção da 
memória como na rememoração, o outro tem um papel fundamental.
A perspectiva da memória coletiva assume uma importante função de contribuir para o sentimento 
de pertinência a um grupo de passado comum, que compartilha memórias. Ela garante o sentimento 
de pertencimento do indivíduo acalcanhado numa memória dividida não só no campo histórico, do 
real, mas, no campo simbólico.

O dever de memória não se limita a guardar o rastro material, escrito ou outro, dos fatos 
acabados, mas entretém o sentimento de dever a outros, dos quais diremos mais adiante 
que não são mais, mas já foram. Pagar a dívida, diremos, mas também submeter a herança 
a inventário (RICOEUR, 2007: p. 101).

Neste sentido,

Para Deleuze, a memória, neste ínterim, e seu par, a história, tiveram, pois, um importante 
papel de “resgate” das relações do homem consigo mesmo Memória é o verdadeiro nome 
da relação consigo, ou do afeto de si por si. Segundo Kant, o tempo era a forma pela qual 
o espírito se afetava a si mesmo, assim como o espaço era a forma pela qual o espírito era 
afetado por outra coisa: o tempo era então “auto-afecção”, constituindo a estrutura essencial 
da subjetividade mas o tempo como sujeito, ou melhor, subjetivação, chama-se memória. 
Não esta “curta memória” que duplica o presente, que reduplica o lado de fora e que não se 
distingue do esquecimento, pois ela é ela própria e é sempre esquecida para se refazer sua 
dobra (pli), com (repli), porque este permanece presente naquela como aquilo que é dobrado. 
Só o esquecimento (desdobramento, dépli) encontra aquilo que está dobrado na memória (na 
própria dobra) (DELEUZE, 1988: p. 113).

O recorte proposto nas pesquisas que envolvem a memória é por si só inesgotável, sendo 
possível elencar diversos elementos que contribuem para pesquisar e apurar este objeto de estudo 
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epistemológico. Assim, dentre as possibilidades de estudo é possível considerar que a linguagem 
afirma-se como caráter social da memória, pois a interação, as experiências de um grupo se fazem 
por meio de linguagem. O ato de lembrar e a narrativa necessitam da linguagem, é um instrumento 
socializador. Assim, as memórias individuais e coletivas se relacionam e mantêm relação próxima 
com a memória histórica guardando informações relevantes para os sujeitos garantindo coesão do 
grupo e seus sujeitos e, consequentemente, constituindo a memória histórica.
Diante de tal arrazoado, nesta pesquisa será por demais relevante a compreensão de lugar de 
memória, conceito defendido por Nora. Segundo o mesmo “(...), os lugares de memória nascem e 
vivem do sentimento, de que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar 
celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque estas operações 
não são naturais”.(Nora, 1993, p. 20)
Esta ideia faz compreender que os lugares de memória se configuram como espaço onde a ritualização 
de uma memória-história pode fazer nascer uma lembrança. Nora (1993) afirma, assim, que os 
lugares de memória restam definidos por entender que só pode ser lugar de memória se for tomado 
de uma espécie de aura simbólica, objeto de ritual.
Assim, para buscar uma resposta sobre a influência de um curso de bacharelado em Direito na 
formação de um saber jurídico local é possível ter como perspectiva, além da história, tratar de 
um lugar de memória, pois está envolto nos elementos constituintes da ideia de lugar, de memória.
Contudo, é substancial para este recorte de pesquisa fazer algumas considerações sobre a história 
da educação no Brasil. Assim, é sabido que na prática pedagógica, o Brasil, sofreu forte influência 
jesuítica a qual difundiu, nas classes populares, a atitude subserviente em relação àqueles que 
exerciam poder social, econômico e religioso. Tais características podem ser vislumbradas até 
a atualidade, e apresentam vestígios na relação entre educador e educandos, especialmente pelo 
hábito – ainda usado – de se ter o educador como detentor da verdade absoluta e inquestionável, 
dificultando a troca de experiências e de saberes entre os indivíduos envolvidos na relação de ensino 
e aprendizagem.
Percebe-se em Rui Barbosa o gérmen de uma educação que pregava a liberdade de ensino, bem 
como a instrução obrigatória de responsabilidade do Estado. Obviamente essa proposta de Rui 
Barbosa origina-se das discussões e das metodologias já adotadas, no Velho Mundo, com a difusão 
do conhecimento iluminista.
No início do século XX, a educação brasileira aliou-se à concepção dos interesses dos movimentos 
anárquicos, os quais preceituavam a necessidade de mudança profunda de mentalidade das pessoas, 
saindo da postura subserviente e vitimista para ações que fizessem o indivíduo se perceber como 
ser atuante e relevante no cenário sócio-político. 
O pensamento positivista exerceu influência significativa no desenvolvimento da educação no Brasil, 
especialmente por inspirar a República Velha e o Golpe Militar de 1964, sob a ideologia da ordem 
que desvincularia o país de governos que utilizavam as paixões políticas para a gestão pública, 
passando, agora, a ser governado pelos tecnocratas, que fariam uso da racionalidade dos cientistas 
desinteressados e eficientes. 
É nesse contexto que se observa o discurso de Paulo Freire1, que, numa postura humanista e 
crítica, defendia uma teoria pedagógica, a qual envolvia a pesquisa participante e os métodos de 

1 Paulo Reglus Neves Freire (1921 - 1997) foi um educador e filósofo brasileiro. É Patrono da Educação Brasileira. Considerado um 
dos pensadores mais notáveis na história da Pedagogia  mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. 
A sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática 
dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante: o educando criaria 
sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não seguindo um já previamente construído; libertando-se de chavões 
alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. 
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ensinar. Outros pensadores da educação no Brasil, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e alguns 
educadores católicos pugnaram na primeira metade do século XX, geralmente se inspirando nas 
correntes pedagógicas europeias e/ou americanas em voga no mencionado período. Daí, observamos 
que a educação brasileira foi polarizada em tendências gerais: a tradicional, marcada pelo ensino 
confessional de base religiosa; a liberal, que defende a liberdade de ensino; e a progressista, que 
defende uma formação crítica e atuante do aprendiz.
Delimitando o tema ensino jurídico, é sabido que a preocupação com a instalação de cursos jurídicos 
no Brasil ocorreu após a tão questionada emancipação política do território brasileiro do Reino 
Unido de Portugal. Esse interesse surgiu diante da necessidade da construção do Estado Nacional, 
especialmente na formação de uma identidade sociocultural

MÉToDoS

Para que seja possível responder ao questionamento central da pesquisa será utilizado o método 
histórico porque não é possível desprezar as contribuições dos acontecimentos do passado para as 
atuais formas de vida social (MARCONI; LAKATOS, 2003). 
Esta pesquisa é uma investigação num espaço de memória que é transformada constantemente. 
Carregado de identidades, significados e símbolos, a partir da qual se tem novos olhares, novos 
modos de ver o mundo e os seus objetos e sujeitos. Por isso é importante compreender essa realidade.
A investigação desenvolvida nessa proposta se caracteriza como uma pesquisa de abordagem 
qualitativa de cunho documental e exploratória, é qualitativa, pois, o que se quer é compreender a 
totalidade do processo, e não apenas se ater aos resultados, pois, é necessário analisar as condições 
de formação do profissional do Direito, as concepções das atividades de pesquisa e extensão 
desenvolvidas no curso, bem como delinear os caminhos percorridos pelos egressos e sua atuação 
no cenário jurídico. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Em meio à expansão dos cursos jurídicos, no território brasileiro, voltado, em termos, para uma 
prática econômica fordista de produção em larga escala, nesse caso a produção de bacharéis em 
Direito, observa-se que essa expansão não foi seguida de uma prática pedagógica crítica. Apesar do 
discurso da liberdade docente, observou-se que os cursos jurídicos seguiram um formato de ensino 
tradicional, de reprodução do conhecimento técnico. E, assim, a preocupação maior concentrava-se 
na importância de conhecer os artigos e alíneas do código civil para utilizar na prática retórica – a 
qual não se limitava no instante do exercício da função de bacharel, mas eram usados nos diálogos 
cotidianos como forma de afirmar a superioridade intelectual.
Para a História, os fenômenos de ordem social, econômica e política tendem a uma mudança 
contínua, desde que o status quo não mais atenda aos interesses normatizados. Por esse motivo, 
com a perda do prestígio das oligarquias agrícolas e o avanço de uma nova classe dominante a qual 
agora residia nos centros urbanos, aumenta a preocupação com o crescimento industrial. Ainda, o 
contexto mundial, especialmente por influência norte-americana, exigia-se uma atuação do Estado 
como garantidor do bem estar-social, e controlador da economia.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos, nas últimas décadas, um maior acesso ao curso de Direito , o que não significa dizer que 
essa expansão esteja associada à maior atuação crítica da sociedade, ou mesmo, à sensibilização do 
dever público e do dever privado. Notamos uma sociedade mais interessada na realização de interesses 
individuais, do que na efetividade dos direitos coletivos. Neste ponto, observamos como o conceito de 
“memória social” parece eficaz para observar o crescimento do curso e suas eventuais conexões com 
a sociedade e com as alterações mais recentes sobre o Direito no Brasil. Com o conceito “memória 
coletiva” podemos verificar se existem concordâncias ou contradições sobre o que se diz acerca do 
Direito no Brasil. Ao avançarmos na proposta deste projeto, observamos que as opiniões podem ser 
movimentadas a partir de ações políticas e, quiçá, individuais.
Entretanto, é óbvio que, ainda que não se tenha atingido o que se entende como dever-ser da atuação 
do profissional de Direito, é notório os avanços adquiridos, especialmente após a Carta Magna, que 
dispõe em capítulo específico das funções essenciais à justiça, e legitima a atuação do advogado 
como condição indispensável à administração da justiça. Da mesma forma que o ensino jurídico, 
após diversas alterações curriculares, desde sua criação, no período imperial, busca uma relação 
de ensino e de aprendizagem que atenda às necessidades da sociedade, de forma justa e ética, 
garantindo a neutralidade da ciência jurídica e sua efetividade.
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RESUMo

O presente trabalho visa analisar a possibilidade de reconhecimento das uniões poliamorosas como 
uniões estáveis, para tanto fará uma analise da teoria da integridade de Ronald Dworkin. A pesquisa 
se torna relevante, pois é um fato social que provoca o judiciário e não encontra fundamentação 
legal, ficando ao livre arbítrio dos juízes. Por conseguinte, os operadores do Direito se preocupam 
com a necessidade de tutela jurídica que o caso merece. O artigo levanta a possibilidade jurídica de 
absorver tais relações, uma vez que é um fato social existente, que embora, fuja a regra da fidelidade, 
constitui um núcleo familiar com base em princípios democráticos do direito. Com efeito, tem-se 
um estudo baseado na pesquisa teórica e documental, uma vez que fará o reexame da teoria visando 
a obtenção de uma nova interpretação para os casos de poliamor.

Palavras-chaves: Poliamor. Direito fundamental. Teoria da integridade.

ABSTRACT

The present work aims at analyzing the possibility of recognition of polyamorous unions as stable 
unions, to do an analysis of the theory of integrity of Ronald Dworkin. The research becomes 
relevant, because it is a social fact that provokes the judiciary and does not find legal grounds, being 
at the discretion of the judges. Therefore, legal operators are concerned about the need for legal 
protection that the case deserves. The article raises the legal possibility of absorbing such relations, 
since it is an existing social fact, which, although it escapes the rule of fidelity, constitutes a family 
nucleus based on democratic principles of law. In fact, there is a study based on theoretical and 
documentary research, since it will reexamine the theory in order to obtain a new interpretation 
for polyamory cases

Key-words: Polyamory. Fundamental right. Theory of integrity.

1 Relatora
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INTRoDUÇÃo

O presente artigo intitulado “A teoria da integridade em defesa do poliamor”, aborda a questão do poliamor 
sob o enfoque da teoria de Dworkin. O poliamor é um relacionamento formado por três ou mais pessoas, 
desde que os seus partícipes aceitem-se uns aos outros, em uma relação múltipla e aberta.  
Embora a teoria de Dworkin não esteja voltada para o problema do poliamor, nem tampouco para 
o constitucionalismo brasileiro, é possível utiliza-la tendo em vista o tom universal que a teoria 
apresenta. O poliamor é uma realidade social existente e cada vez mais o judiciário é provocado para 
que se manifeste sobre o assunto, já que a doutrina majoritária e as legislações tendem a ignorá-lo. 
Nessa perspectiva as decisões devem encontrar fundamentos corretos, visando obter uma decisão 
coerente e consistente em princípios democráticos de direito, com o fim precípuo de atingir uma 
sociedade livre, justa e igual.
È relevante o estudo sobre o poliamor, haja vista que o Direito visa abranger as situações que 
ocorrem de fato na medida em que são apresentadas e aceitas pela sociedade. O poliamorismo é 
uma realidade social existente e cada vez mais o judiciário é provocado para que se manifeste sobre 
o assunto, já que a doutrina majoritária e as legislações tendem a ignorá-las. Ademais, é necessário 
que se perceba que as formações familiares são diversificadas e não estão unidas exclusivamente 
pelo matrimônio, mas principalmente pelo afeto.

oBJETIVoS

O trabalho em questão tem por objetivo analisar a possibilidade jurídica do ordenamento jurídico 
absorver as relações poliamorosas, tendo por base a teoria da integridade de Dworkin. 
Diante disso, levantam-se possibilidades do ordenamento jurídico absorver tais relações familiares 
dispensando-lhes tutela correspondente aos direitos ora vigentes, no que couber, ou a denegar a 
produção de efeitos tendo em vista preceitos de monogamia arraigados no próprio ordenamento.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Posta a problemática do poliamor e considerando que não pode o juiz se esquivar de seu dever de 
julgar, ainda que haja lacuna na lei. Neste sentido, observe os termos do artigo 140 do NCPC  dispõe:

O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. 
No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

Por outro lado, a lacuna na lei não pode ser motivo para o julgamento ser discricionário. Se o juiz 
optar por aplicar ao caso concreto princípios, analogia, ou costumes, deverá fazê-lo corretamente. 
Nessa lógica Dworkin com o compromisso de defesa da integridade procura um ideal para nortear 
as práticas jurídico-politicas de uma sociedade, preocupado em dar às praticas, tanto do judiciário 
quanto do legislativo, a melhor orientação e leituras possíveis. Sua tese fundamental seria, em 
resumo, o raciocínio jurídico é uma forma de exercício de um tipo de interpretação denominada 
construtiva, o que significa que o direito deve constituir-se na melhor justificativa possível das 
práticas jurídicas. (PEDRON; OMMATI, 2017). 
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Para melhor aclarar, faz-se importante apresentar o conceito de Dworkin (1999, p. 202) para a 
integridade:

A integridade torna-se um ideal politico quando exigimos o mesmo do Estado ou da 
comunidade considerados como agentes morais, quando insistimos que o Estado aja segundo 
um conjunto único e coerente de princípios mesmo quando seus cidadãos estão divididos 
quanto à natureza exata dos princípios de justiça e equidades corretos.

Para Dworkin o direito não é algo restrito aos tribunais e órgãos legislativos, ele está presente 
constantemente na vida da sociedade. O ataque que faz ao positivismo jurídico e ao realismo jurídico, 
se deve justamente a ideia de que a natureza da interpretação encontra melhor interpretação na 
moral das práticas sociais existentes.
O direito não se reduz aos fatos, pois seria apenas aquilo que as instituições jurídicas decidiram no 
passado. Desse modo, qualquer controvérsia poderia ser resolvida com uma consulta em arquivos. 
Dworkin critica a teoria semântica do direito, segundo a qual existe um critério para estabelecer 
sentido para determinada palavra, logo, toda discussão jurídica estaria reduzida a conceitos jurídicos e 
não consideraria todos os avanços que o giro linguístico trouxe. Conclui que a verdadeira divergência 
sobre o direito é de cunho retórico, e que, para compreende-lo, os participantes da prática jurídica 
devem assumir uma atitude interpretativa. Deve-se afastar a ideia positivista de um observador 
neutro e voltar-se para a prática e a tradição. (PEDRON; OMMATI, 2012).
Dworkin defende que deve haver parâmetros mínimos para o processo interpretativo. Para tal, 
propõe três pressupostos. O primeiro é a equanimidade, que levanta exigências por encontrar os 
procedimentos políticos que distribuam o poder político de maneira adequada; segundo, a justiça, 
na qual as decisões políticas devem procurar ser justas; terceiro, por fim, o devido processo legal, 
que diz respeito a procedimentos corretos para julgar o cidadão. (PEDRON; OMMATI, 2017).
Nessa esteira, para ilustrar melhor esse processo de interpretação legal, Dworkin utiliza 
hipoteticamente a figura do “romance em cadeia” e do “Juiz Hercules”.  Dworkin, (1999, p. 276), no 
qual cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo capítulo, 
que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por diante.
No “romance em cadeia, o intérprete, assim como o romancista, deve criar a melhor interpretação 
possível como se fosse a obra de um único autor. Trata-se de um processo continuo. Algo como 
escrever um romance em série, no qual cada autor deve interpretar os  romances anteriores e a 
partir desses, construir um novo capitulo. O juiz participa de um complexo processo em cadeia, 
no qual um imenso número de decisões e práticas formam o seu convencimento. A ele caberá dar  
continuidade com coerência a esta história. (DWORKIN, 2005, p. 238)
Traçando um paralelo entre o romance em cadeia e a atividade jurisdicional, Dworkin (1999, p. 
286) sustenta que: 

O direito como integridade [...] pede ao juiz que se considere como um autor na cadeia 
do direito consuetudinário. Ele sabe que outros juízes decidiram casos que, apesar de não 
exatamente iguais ao seu, tratam de problemas afins; deve considerar as decisões deles como 
parte de uma longa história que ele tem de interpretar e continuar, de acordo com suas 
opiniões sobre o melhor andamento a ser dado à história em questão. (Sem dúvida, para 
ele a melhor história será a melhor do ponto de vista da moral política, e não da estética.) 
[...] O veredito do juiz - suas conclusões pós-interpretativas – deve ser extraído de uma 
interpretação que ao mesmo tempo se adapte aos fatos anteriores e os justifique, até onde 
isso seja possível. 
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Dworkin explora esse processo interpretativo realizado pelo julgador a partir do “Juiz Hércules”.  A 
figura de Hércules, conhece a letra da lei e a história de sua comunidade, toma decisões adequadas 
e justificadas.  O juiz perfeito e ideal não existe, mas se justifica para demonstrar qual a postura 
desejável.  Dworkin (1999, p. 113).

O voto de qualquer juiz é, em si, uma peça de filosofia do direito, mesmo quando a filosofia 
está oculta e o argumento visível é dominado por citações e listas de fatos. A doutrina é a 
parte da jurisdição, o prólogo silencioso de qualquer veredito. 

Conforme demonstrado, os princípios jurídicos não nascem do nada, nem são criados pelo judiciário, 
mas fixados nas práticas da comunidade e incorporados na própria Constituição.
O ideal político será definido por um “corpo de princípios”, capazes de assegurar um Estado que 
não distingue os cidadãos, tratando-os com igualdade e liberdade.
Nessa toada, considerando que as Constituições são compostas por princípios amplos e abstratos, 
mas que representam um campo de moralidades políticas que justificam um direito constitucional. 
Logo, não haverá distinção entre direitos numerados (expressos no texto da lei) ou direitos não 
numerados (não expressos no texto da lei).
A teoria da integridade exige que o magistrado identifique o principio que melhor justifique 
sua decisão, além de fundamenta-la coerentemente nos precedentes e no arranjo constitucional. 
(PEDRON; OMMATI, 2017).

MÉToDoS

Trata-se de pesquisa bibliográfica que terá como base teórica e metodológica a matriz Dworkiana.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A CRFB consagrou a diversidade de entidades familiares admitindo-se a  união estável. Logo, o 
STF admitiu a união estável de pessoas do mesmo sexo. Ora, como dissimular e negar a existência 
das relações poliamorosas, que batem a porta do judiciário? Se existe durabilidade, estabilidade, 
afetividade e publicidade, não há como negar o reconhecimento como uniões.
Não se trata de defender qualquer caso de traição, qualquer aventura amorosa, mas de conferir 
direitos aos casos que atenderem as características mínimas de união estável. Embora polêmico, o 
poliamor  possibilita um relacionamento com liberdade, sem ciúmes e cobranças. Não se trata de 
uma trama cuja finalidade seja acabar com o instituto do casamento, mas, tão somente, adicionar 
mais uma forma de amar. 
Alegar apenas que não é possível com base na monogamia não é suficiente. Pois, se o Estado não 
pode interferir na vida conjugal, não pode, também, impor o dever de fidelidade. Nesse sentido, a 
melhor decisão deverá partir das práticas sociais, respeitando sempre os princípios fundamentais.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das ideias trazidas por Ronald Dworkin sobre a teoria da integridade, é possível demonstrar 
a possibilidade jurídica de reconhecimento das relações poliamorosas no que concerne aos direitos 
de família.
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Diante do exposto, é possível perceber que o poliamor é fato social existente, que bate a porta do 
judiciário à procura de chancela. Contudo, esbarra em decisões, muitas vezes, discricionárias de 
juízes, haja vista a ausência de normas que regulam o assunto.
A teoria da integridade de Dworkin colabora para solucionar o problema. Uma vez que, ao admitir 
que o direito não é algo restrito aos tribunais e órgãos legislativos, mas, sim, um espelho da sociedade. 
A melhor decisão deverá partir das práticas sociais, respeitando sempre os princípios da igualdade 
e liberdade.
Pelos motivos expostos, o poliamor tem fundamentos jurídicos constitucionais para ser reconhecido 
como união estável. Se a Constituição brasileira reconheceu a pluralidade familiar, não deverá 
marginalizar as relações, tendo em vista apenas a monogamia arraigado em nossa cultura, sob pena 
de desrespeito aos princípios fundamentais do direito.
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RESUMo

Diante das novas configurações sociais, o presente artigo tem como objetivo central apresentar as 
discussões referentes ao cumprimento de pena das mulheres no sistema prisional brasileiro, mais 
especificamente da mulher transgênero. Para isso será feita uma breve explicação do conceito de 
transexualidade consoante médicos e psicólogos e de como ela foi retirada do rol de doenças. Será 
mostrado também como a Constituição Federal garante direitos para essa parcela da população, 
mas ao mesmo tempo elas têm suas garantias violadas duplamente, primeiro pela forma desumana 
que é a prisão, e segundo, por não ter respeitada sua identidade psicológica na penitenciária.  
 
Palavras-chaves: Mulher; Transgênero; Prisão; Direitos Fundamentais.

ABSTRACT

In view of the new social configurations, the present article has as main objective to present the 
discussions regarding the fulfillment of women’s sentences in the Brazilian prison system, more 
specifically of the transgender woman. For this, a brief explanation of the concept of transsexuality 
will be made according to doctors and psychologists and how it has been removed from the list of 
diseases. It will also be shown how the Federal Constitution guarantees rights for this part of the 
population, but at the same time they have their guarantees violated doubly, first because of the 
inhuman form of imprisonment, and second, because they have not respected their psychological 
identity in the penitentiary.

Key-words: Woman; Transgender; Prison; Fundamental Rights.

INTRoDUÇÃo

As transexuais encarceradas são submetidas diariamente a tratamentos vexatórios e desumanos, 
embora existam direitos que devam ser respeitados pelo poder público e sociedade. Diante disso, é 
notório um crescente questionamento acerca da identidade da mulher transexual, posto que estas 
se auto definem enquanto “uma mulher no corpo de homem”. 
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Na esteira do presente raciocínio, evidencia-se que o gênero no qual se identifica psicologicamente é 
incompatível com a sua morfologia corporal. Além disso, a mulher trans tem empenhado uma luta 
constante em busca do seu reconhecimento e da legitimidade de seus direitos de reconhecimento 
de sua identidade enquanto mulher na sociedade e no mundo jurídico.
Considerado este um segmento socialmente vulnerável, eles não têm suas características respeitadas 
quando em cumprimento da pena privativa de liberdade, pois as prisões não foram criadas para 
respeitar a individualidade da mulher, e ainda mais da mulher transexual. As pessoas nessa condição 
são encaminhadas a unidades prisionais masculinas, sem a consideração à sua identidade de gênero. 
No trabalho mostrar-se-á os conceitos de transexualidade e a diferença entre orientação sexual e 
identidade de gênero. A Constituição prevê direitos e garantias para essa parcela marginalizada da 
população, contudo, eles não respeitados, fazendo com que se criasse a Resolução Conjunta nº 1, 
em 2014. 

oBJETIVoS

Este artigo se propõe a criticar a situação em que as mulheres transexuais encarceradas se encontram. 
Para isso mostrando como a Constituição com seus princípios fundamentais é desrespeitada e como 
o sistema prisional brasileiro é falho para abrigar esse recorte da sociedade.  

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

1. Transexualidade e identidade de gênero

Feminismo é o movimento organizado de mulheres que discutem, reivindicam, contestam e que 
objetivam o fim da opressão e desigualdade entre os sexos, consequente da sociedade capitalista e 
patriarcal que subalterniza as mulheres. Esse movimento deu os primeiros grandes passos em direção 
a busca por igualdade e afirmação da mulher nos espaços públicos e privados, e no desenrolar de 
sua luta ao longo da história começaram a fazer uso do conceito de gênero.
A partir das críticas ao determinismo biológico e das críticas feministas, na psicologia o conceito de 
sexo foi substituído pelo conceito de gênero, utilizado atualmente. Essa mudança política tornou-se 
importante porque deixa de compreender a diferença como determinada biologicamente, e por isso 
mesmo, imutável, passando a considerá-la do ponto de vista psicossocial e, dessa forma, como algo 
passível de mudança, conforme afirma Hollway (1994, apud NOGUEIRA, 2001). É por meio do 
gênero que o sujeito se identifica. Dessa forma, a análise do sujeito se faz levando em conta o gênero 
em que ele está inserido. Para Azeredo (1998 apud OLIVEIRA; KNÖNEN, 2005), na psicologia, 
utilizar o gênero faz uma grande diferença, porque permite compreender o sujeito a partir da ideia 
que ele faz de si mesmo, como homem ou mulher.
Identificar-se com o gênero que não é o de origem biológica é um quadro que as ciências, sejam as 
naturais ou as humanas, ainda não sabem explicar. Médicos, biólogos e psicólogos procuram encontrar 
as respostas para entender a conjuntura de pessoas trans e, principalmente, para proporcionar 
melhores condições de vida para essa parcela da população.
A situação da população transexual no Brasil é urgente. Neste sentido, somos o país que mais 
mata no mundo. Segundo o relatório Trans Murder Monitoring, entre janeiro de 2008 e dezembro 
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de 2015, exatas 2016 pessoas trans foram assassinadas em 65 países. O Brasil foi responsável pela 
morte de 802 delas.
A “transexualidade é uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas 
de gênero”. As pessoas transexuais são as que “ousam reivindicar uma identidade de gênero em 
oposição àquela informada pela genitália, e ao fazê-lo podem ser capturados pelas normas de gênero 
mediante a medicalização e patologização da experiência” (OLIVEIRA, 2014 apud BENTO, 2008). 
Trata-se de uma realidade que deve ser observada muito mais no plano antropológico e psicológico 
do que no campo médico, vez que esse último serve apenas como mecanismo para possibilitar, por 
meio do processo transexualizador (hormonização e cirurgia de transgenitalização), a composição 
de uma identidade psicologicamente consolidada em um gênero diverso do sexo biológico constatado 
no momento do nascimento.
Recentemente, a transexualidade foi retirada do rol de distúrbios mentais da Classificação Internacional 
de Doenças (CID). Ela, no entanto, não saiu totalmente da CID-11, ela foi movida para a categoria 
“condição relativa à saúde sexual”. A OMS admite que mantê-la na Classificação Internacional de 
Doenças pode reforçar estigmas, mas diz que a medida ainda é necessária. De igual modo, algumas 
pessoas concordam que despatologizá-la pode fazer com que as pessoas percam tratamento oferecido 
pelo SUS, já que obriga o Estado a oferecer amparo médico, hormonal e psicológico.
Ressalta-se também a diferenciação entre orientação sexual (heterosexualidade, homossexualidade 
e bissexualidade) e identidade de gênero (cisgênero e transgênero). Uma definição não se confunde 
com a outra, tanto é que existem muitos casos de travestis e transexuais lésbicas (no caso de trans 
mulheres que sentem desejo e atração sexual por mulheres) ou gays (no caso de trans homens que 
sentem desejo e atração sexual por homens).
O feminismo possui em uma de suas vertentes o feminismo Interseccional. Este diz respeito a 
intersecção entre diversas opressões, como de gênero, raça e classe social. Tal corrente adota em 
sua matriz a inclusão da mulher transexual. Para Vieira (2015), a partir das discussões acerca de 
identidade de gênero e sexualidade, é que se começa a pensar a travestilidade, a transexualidade 
como uma experiência de gênero, a transfeminilidade como uma forma de mulheridade. Essa 
compreensão é importante, consoante a autora, quando se depara com discursos essencializadores 
do ser mulher. É neste sentido que a vivência das mulheres trans, das travestis, das pessoas não-
binárias que se identificam com a feminilidade podem ser compreendidas como vivências femininas, 
e que devem ser respeitadas como tal. 
Trans feminino ou Mulher Transgênero se define como sendo a pessoa que se identifica como 
sendo do gênero feminino, embora tenha sido designada biologicamente como pertencente ao 
gênero masculino. De maneira geral, essas pessoas sentem um grande desconforto com seu 
corpo por não se identificar com seu sexo biológico. Por isso, têm a necessidade de adotar roupas 
características do gênero com o qual se identificam, se submetendo a terapia com hormônios e 
realizando procedimentos para a modificação corporal. Em contrapartida, existem as pessoas 
cisgênero, que são aquelas que se identificam com o sexo no qual pertencem biologicamente. 
Para o caso em apreço, tendo como contribuição de Simone de Beauvoir, a sua célebre frase do livro 
Segundo Sexo, no qual afirma que “não se nasce mulher, torna-se mulher”, o que implica dizer que 
o conceito de mulher é uma determinação cultural, e como tal, foi construída de forma histórica. De 
forma análoga, transporta-se esse entendimento à discussão em apreço, estendendo-o a possibilidade 
do se forjar ou se fazer mulher à pessoa trans, visto que o enquadramento puramente biológico não 
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dita o ser social, ele é sim, fruto de uma construção. Assim, denota-se que o conceito de mulher é 
englobante, visto que pode ser relacionado estritamente no campo biológico, ou seja, de acordo com 
o sexo, ou pode ainda ser interpretado de acordo com a construção social da identidade de gênero.
Deste modo, é notório que a transexualidade é a construção de uma nova identidade por meio da 
construção social da conformação de gênero, superando conceitos até então estabelecidos para 
definir o ser mulher. Nessa perspectiva é que surge a problematização acerca do acolhimento da 
mulher trans no sistema prisional brasileiro. 

2. Direitos humanos e direitos fundamentais

Direitos humanos fundamentais são entendidos como sendo direitos inerentes à condição humana 
e anteriores ao reconhecimento do direito positivo. São direitos oriundos de consequências ou de 
reivindicações geradas por situações de injustiça ou de agressão a bens fundamentais do ser humano. 
Para Herkenhoff (1994, p. 30):

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos aqueles 
direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria 
natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de 
uma concessão da sociedade política, pelo contrário, são direitos que a sociedade política 
tem o dever de consagrar e de garantir.

Já pela ótica de Moraes (2011, p. 2), os direitos humanos fundamentais, “se colocam como uma das 
previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à 
dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana”.
No campo dos princípios constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana, são 
denominados como direitos fundamentais aqueles direitos protegidos pelo Estado. “Ou seja, enquanto 
tutelados pelo Estado, a população trans está protegida pelo guarda-chuva constitucional.” (SOUZA; 
FERREIRA, 2016, p. 27). Nossa Lei Maior apresenta direitos que são assegurados a todos os 
cidadãos, inclusive os encarcerados. Necessita, portanto, uma adequação para efetivar esses direitos 
às mulheres transgêneros. Em seu art. 1º, inciso III, está presente o princípio da dignidade da pessoa 
humana, fundamental para o Estado Democrático de Direito, garantidor do respeito à identidade 
e integridade, sendo exigido que todos sejam tratados com respeito e cabendo ao Estado garantir 
melhores condições para isso.
No caso do princípio da igualdade, está expresso no art. 5° da Constituição Federal que “Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. O tratamento igualitário entre homens 
e mulheres, previsto no inciso I do mesmo artigo, no entendimento de Souza; Ferreira (2016, p. 27),

[...] pressupõe que o sexo não possa ser utilizado como discriminação com o propósito 
de desnivelar substancialmente homens e mulheres, mas pode e deve ser utilizado 
com a finalidade de atenuar desníveis social, político, econômico, cultural e jurídico. A 
normatização formal entende que o conceito de igualdade está destinado ao cumprimento 
de lei formulada de modo que não haja privilégios e desníveis julgamentosos.

Sendo assim, exclusões por raça/etnia, sexo/gênero, classe social, origem econômica, convicções 
religiosas e políticas também estão expressas no art. 3°, inciso IV da Constituição. Já a igualdade 
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material está prevista no art. 5° da Constituição Federal a medida que impõe que para que haja a 
igualdade entre os indivíduos, quando tratados de forma desigual, a lei e o Estado deverão intervir 
de maneira ativa para sanar possíveis violações aos termos expressos na Carta Magna. Assim afirma 
Lenza (2010, p. 679): 

O art. 5º, caput, consagra que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza. Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade formal (consagrada 
no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade material, na medida em que a 
lei deverá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas 
desigualdades. Isso porque, no Estado social ativo, efetivador dos direitos humanos, imagina-
se uma igualdade mais real perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada 
perante a lei

Desse modo, a população transgênero carcerária merece um tratamento diferenciado, vez que, 
pertencem a uma classe social que é estigmatizada duplamente, pelo fato de ser presidiário e 
transgênero. No entanto, o Estado e a sociedade são omissos perante as desumanidades a qual esta 
parcela da população é submetida.
Ademais, a Lei de Execução Penal tem como uma de suas garantias a humanização da pena, que 
encontra respaldo na Constituição Federal, derivada do princípio da dignidade da pessoa humana, 
já exposto anteriormente. Nosso ordenamento pátrio, em seu art. 5º, incisos XLVII e XLIX, veda 
integralmente as penas cruéis e preza pela integridade física e moral do preso. Nas palavras de Távora; 
Alencar (2017, p. 1708), “a Constituição Federal alberga um modelo constitucional de processo, que 
se aplica não só ao direito penal e processual penal, mas também ao direito de execução penal”. 
Em 2007, as Nações Unidas adotaram os Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da legislação 
internacional de Direitos Humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Esses 
princípios, consoante Belato (2016, apud ROSA, 2016) “na verdade, não são em si novos. O que 
foi feito foi a ressignificação de princípios já consagrados de Direitos Humanos, muitos desde a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre o prisma da sexualidade”. 
“Os Princípios de Yogyakarta caracterizaram um grande avanço social na luta pelos direitos desse 
segmento social, porém, embora o Brasil tenha sido um dos signatários de tais princípios é também 
como um dos maiores violadores do referido.” (COSTA, 2018, p. 22). 

3. Mulheres trans e o sistema prisional 

Sendo encaminhadas para presídios divergentes de sua identidade de gênero, às transexuais são 
impostas a regras e padrões de um gênero com o qual não se identificam, estando vulneráveis a 
serem submetidas a violências físicas e psicológicas. A Organização Mundial de Saúde define a 
violência como “o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra 
pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, 
dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.” (DAHLBERG, KRUG 2007, p. 3).
Em entrevista a Vitor Necchi, Ferreira (2017) aponta que: 

a situação das mulheres nas prisões reflete as desvantagens que elas já experimentam no social 
“extra-muros”, mas a prisão também particulariza e especializa essas vantagens. A privação 
da liberdade é erguida tendo por referência a dominação masculina como estrutura, isto é, 
todas as pessoas consideradas femininas por esse sistema vão encontrar mais dificuldades 
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para cumprir a pena. E é interessante que, nesse sentido, não apenas as mulheres cisgênero 
(aquelas que se identificaram com o gênero designado a elas desde o nascimento, ou seja, 
que não são transgênero) vão experimentar processos maiores e mais refinados de controle, 
violência e punição, como também as travestis e transexuais e os homens homossexuais.

Pensando nesse recorte populacional das pessoas transgêneros, uma resolução conjunta, assinada 
pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e pelo Conselho Nacional 
de Combate à Discriminação CNCD/LGBT, determinou novos parâmetros para o acolhimento 
de pessoas do grupo LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) em privação de 
liberdade no Brasil. A norma passou a valer a partir da sua publicação, em 17 de abril de 2014 e 
detalha mudanças na forma de tratamento dos componentes do grupo LGBT presos nas unidades 
penitenciárias do Brasil. Esse texto teve como base documentos de âmbito internacional em seu 
preâmbulo, estabelecendo uma nova realidade dentro do sistema carcerário nacional. 
Antes disso, em 2009, foi criada a primeira “ala gay” em Minas Gerais, no presídio de São Joaquim 
de Bicas II. Em 2013, também foi destinado um pavilhão específico no presídio de Vespasiano. A 
segunda experiência, em 2012, foi no Rio Grande do Sul, no Presídio Central de Porto Alegre. E 
em 2013, os Estados da Paraíba e Mato Grosso também implementaram a separação de algumas 
alas específicas. (ROSA, 2016)
Com a Resolução em vigor, ela prevê, entre outras coisas que travestis e transexuais em privação 
de liberdade tenham direito de serem chamados pelo seu nome social, de acordo com o seu gênero. 
Travestis e gays que cumprem pena em unidades prisionais masculinas, considerando sua segurança 
e especial vulnerabilidade, deverão ter espaços de vivência específicos e sua transferência para esses 
locais deverá considerar sua expressa vontade. 
Entretanto, é necessário, de acordo o §2º do artigo 3º, a necessidade da exteriorização da manifestação 
de vontade, por parte do sujeito apenado, a ser direcionado a tal ala específica. Sendo assim, 
facultativo, não de caráter vinculante, a destinação da classe LGBT às especificidades abordadas.
Por outro lado, apesar de a resolução ser destinada ao público LGBT como um todo, incluindo 
o público “L”, ou seja, lésbico, os transexuais masculinos não têm o direito de serem presos em 
um estabelecimento direcionado a homens. Isso se dá em razão da proteção da dignidade sexual, 
prevendo estupro e atos libidinosos forçados (art. 213, CP), dos apenados. 
A legitimação, por parte do Estado quanto ao ser transexual, bem como suas necessidades de 
tratamento exógenas ao seu sistema endócrino, é vista como direito do cidadão em virtude de 
sua opção de gênero. O artigo 6º, por sua vez, defere o direito à visita íntima à população LGBT, 
conforme a portaria de nº 11902008, do Ministério da Justiça, em conjunto com a resolução de 
nº4 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (órgão instituído pelo capítulo II da 
LEP). Materializa-se, então, a legitimidade da união homoafetiva, uma vez que união estável (ou 
casamento) é requisito para o direito a visita íntima.
Entretanto, apesar desse avanço legal, a Advocacia Geral da União, por meio da ADPF 527, entende 
que permitir que travestis cumpram pena em presídio feminino viola a Constituição Federal, que 
estabelece a segmentação espacial da população carcerária segundo o sexo do preso, dentre outros 
critérios. 
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MÉToDoS

O artigo servirá do método da revisão bibliográfica, como forma de enfrentamento do problema, 
para isso fazendo uso de legislações, tais como a Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e 
a Resolução Conjunta nº 1 de 2014. Ademais, usará de literatura acerca desse tema e de revisão de 
artigos e periódicos. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Como demostrado, deve o Estado, em prol do bem estar social da população transgênero, criar 
estabelecimentos específicos ou alas específicas para que essa parcela populacional possa cumprir 
sua pena privativa de liberdade sem violações a suas garantias fundamentais.
A Lei de execução penal prevê que o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica 
ameaçada permanecerá em um local distinto dos demais. Sendo assim, à pessoa transgênero em 
pena privativa de liberdade deverão ser oferecidos espaços de vivência específicos. 
No entanto, apesar de ser uma importante conquista, não são suficientes para a solução do problema 
da homofobia, da transfobia, do preconceito e da discriminação. É necessária também a implantação 
de uma estrutura e de uma cultura favorável aos Direitos Humanos em todo o sistema penitenciário 
brasileiro, como forma de resgatar a dignidade humana. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Denota-se que o conceito de mulher é extremamente complexo, e a compreensão da identidade 
de gênero é baseada na construção social e individual de cada um, admitindo-se, portanto, que as 
mulheres transexuais, apesar da sua condição biológica, socialmente identifiquem-se como mulheres, 
sendo, desta forma, objeto da tutela estatal.
Há de se considerar então, a intenção do legislador em tutelar de forma mais eficaz pessoas que se 
encontram em condição de vulnerabilidade em decorrência do gênero, necessitando assim de maior 
proteção por parte do Estado. No entanto, os novos contextos sociais dão ensejo a questionamentos 
de que pessoas que não nasceram mulheres, mas que se veem e se comportam como tal, necessitam 
de tratamento diferenciado no sistema prisional. 
A Constituição Federal de 1988 trouxe um rol de garantias fundamentais. Tais garantias estão 
relacionadas intrinsecamente a condição de ser humano, devendo a sociedade e o Estado respeitar 
a identidade de todos os cidadãos sem distinção de qualquer característica. No que se refere aos 
indivíduos encarcerados, o estado brasileiro garantiu na Constituição que o indivíduo cumprirá 
pena privativa de liberdade em estabelecimento de acordo com seu sexo, natureza do delito e idade 
do apenado, devendo esta garantia ser interpretada de uma forma extensiva para que a pessoa 
não seja apenas definida por seu sexo biológico, mas sim seu sexo psicológico e sua identidade 
de gênero.
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RESUMo

A concretização do direito à saúde depende de ações do Estado para a efetividade de políticas 
públicas que garantam a infraestrutura e os serviços que são demandados pelos respectivos 
grupos populacionais. Destarte esta investigação objetiva analisar como o direito à saúde vem 
sendo contemplado em comunidades quilombolas de uma região geográfica baiana. Para obtenção 
das informações foram aplicadas entrevistas estruturadas aos representantes das diretorias das 
Associações de Moradores de 14 comunidades quilombolas da região geográfica de Guanambi/Bahia 
sobre a presença de infraestrutura e/ou serviços públicos de saúde. Foi identificada negligência e/
ou ausência de infraestrutura e disponibilidade restrita de serviços de saúde, limitada ao Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde. Assim, o direito à saúde não é contemplado na população 
quilombola participante.

Palavras-chave: População negra. Direito à Saúde. Direitos Humanos.

HEALTH RIGHT: LIMITS AND NEGLIGENCE IN QUILoMBoLA
 (INHABITANTS oF BLACK CoMMUNITIES) PoPULATIoN

ABSTRACT

The realization of the right to health depends on State actions for the effectiveness of public policies 
that guarantee the infrastructure and services that are demanded by the respective population groups. 
Thus, this research aims to analyze how the right to health is being contemplated in quilombola 
communities of a geographical region of Bahia. In order to obtain the information, structured 
interviews were applied to the representatives of the directorates of the Residents’ Associations 
of 14 quilombola communities of the Guanambi / Bahia geographical region on the presence of 
infrastructure and / or public health services. Negligence and / or lack of infrastructure and limited 
availability of health services were identified, limited to the Program of Community Health Agents. 
Thus, the right to health is not contemplated in the participating quilombola population.
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INTRoDUÇÃo

O direito à saúde é reconhecido como direito humano fundamental, devido sua conexão com a 
integridade física e/ou psíquica próprias à vida, e universal, por ser dirigida à todas as pessoas 
indistintamente (RAMOS; ESQUIVEL, 2015). A ideia do direito universal à saúde no Brasil emerge 
formalmente na terceira Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1963.
Apesar desse importante prenúncio, a Ditadura Militar brasileira impediu o avanço legal e estrutural 
em prol das garantias do direito à saúde (CARVALHO, 2013). Apenas após a saída dos militares o 
debate foi retomado. Na constituição de 1988 ocorreu a indicação legal que a “Saúde é Direito do 
Cidadão e Dever do Estado”, tendo como diretriz o “atendimento integral com prioridade para as 
atividades preventivas” (BRASIL, 1988).
No começo do século XXI ocorreu o reconhecimento do Brasil como maior nação negra não africana 
do mundo (BRASIL, 2011) e, que a persistência das disparidades étnico-raciais, evidenciam maior 
incidência de adoecimento e mortalidade precoce em negros (BATISTA et al, 2005). A Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra (BRASIL, 2010) representa marco legal que 
pretende ressaltar a importância da equidade no processo de atendimento das demandas relativas 
ao adoecimento e agravos que acometem de maneira específica esse agrupamento étnico-racial.
É possível inferir que o direito à saúde e a citação da necessidade da equidade nas proposições 
de políticas públicas não parecem suficientes para assegurar à presença e/ou ampliação da 
infraestrutura e serviços para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social em determinados 
grupos populacionais. O exercício da equidade implica no fortalecimento social de maneira plural, 
respeitando as características identitárias e representativas locais em comunidade eminentemente 
negra (SILVA, 2007).
A Pesquisa Nacional de Saúde brasileira indicou a discriminação racial como fator de impacto 
negativo quanto ao acesso e utilização dos serviços de saúde (BOCCOLINI et al., 2016; BOCCOLINI; 
SOUZA Jr., 2016). No mesmo sentido, inquéritos epidemiológicos demonstraram elevadas 
prevalências de fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) em quilombolas 
Mineiros (OLIVEIRA; CALDEIRA, 2016) e Baianos (MUSSI; PETROSKI, 2017). Destarte, torna-
se importante investigar a situação de saúde de grupos populacionais minoritários, como os negros 
quilombolas, ainda não cobertos pelos sistemas de informações de saúde (BEZERRA et al. 2014).
Os quilombos são compostos por coletivo de sujeitos com ancestralidade negra, com características 
sociais, culturais e religiosas próprias, eminentemente ruralistas e geograficamente isolados, 
que enfrentam precárias condições de vida, com impacto na saúde de seus residentes (MUSSI, 
QUEIROZ, PETROSKI, 2018). A década de 1980 representou marco importante de luta das ações 
políticas dos movimentos sociais negros ao conquistarem o marco legal em que toda comunidade 
negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo de uma cultura de subsistência e onde 
as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado poderiam se autorreconhecer como 
quilombolas (BRASIL, 1988).
Desde então, ocorreu fortalecimento afirmativo da identidade negra por todo o território nacional. 
Comunidades de todas as regiões solicitaram certificação junto à Fundação Palmares, especialmente 
na região Nordeste e no Estado da Bahia. Ressalta-se que o processo histórico de autoidentificação 
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quilombola, considera centralmente a identidade para afirmação de ser e viver em um território 
(ALMEIDA, 2002). No entanto, o processo histórico, sob forte influência do modelo racista 
escravocrata, de constituição das comunidades quilombolas as expõem a um contexto regular de 
vulnerabilidade social, agravadas pelas sua constituição e permanência, prioritariamente, em espaços 
rurais, regularmente sem a presença de unidades de saúde em suas proximidades, agravando o seu 
processo de exclusão (GOMES et al, 2013)
Então, é fundamental que seja mais e melhor discutido a questão do direito à saúde considerando a 
disponibilidade de serviços e infraestruturas, as condições socioeconômicas e étnicas-raciais dos 
diversificados grupos populacionais.

oBJETIVo

Neste sentido, o objetivo deste texto é analisar como o direito à saúde vem sendo contemplado em 
comunidades quilombolas de uma região geográfica baiana.

MÉToDoS

Esta análise é recorte do estudo transversal de base populacional intitulado “Perfil Epidemiológico 
dos Quilombolas baianos”, estudo autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da Universidade do Estado da Bahia, sob o parecer n0 1.386.019/2016, desenvolvido entre fevereiro 
e novembro de 2016.
O campo empírico foi representado pela microrregião geográfica de Guanambi/Bahia, que contava 
com 42 quilombos contemporâneos certificados pela Fundação Palmares, distribuídos em 10 
municípios no período da execução do levantamento (BRASIL, 2016).
O desenho amostral da pesquisa maior consistiu em duas etapas: sorteio dos quilombos (conglomerado) 
e, em seguida, coleta censitária. Neste sentido, foram realizados sorteios dos quilombos que seriam 
convidados a participar do estudo. Das 17 comunidades sorteadas, por meio de autorização das 
suas respectivas associações de moradores, 14 unidades permitiram visitações para a realização da 
pesquisa, três não consentiram a realização das atividades.
Para fins da presente análise a obtenção das informações ocorreram mediante aplicação de entrevista 
estruturada a um integrante de cada Associação de Moradores das Comunidades Quilombolas, com 
perguntas relativas à presença de infraestrutura física e/ou serviços públicos de saúde presentes/
desenvolvidos no espaço dos respectivos quilombos.

RESULTADoS/DISCUSSÃo

Os municípios da região geográfica de Guanambi com quilombos certificados pela Fundação 
Palmares até o ano de 2016 apresentam Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) variando de 
baixo (0,562) à médio (0,673). Todos os quilombos contemporâneos participantes do estudo estão 
localizados em espaços rurais, portanto, mais vulneráveis a disparidades e iniquidades na oferta e 
efetivação de políticas de saúde.
Apenas uma das comunidades quilombolas participantes do estudo contava com infraestrutura para 
atendimento em saúde, caracterizada por uma sala que poderia ser utilizada pela equipe/profissional 
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durante atendimentos básicos à comunidade. No entanto, o quilombo não recebe visita da equipe/
profissional para prestação de qualquer atendimento havia algum tempo. Esse quadro situacional 
indica a ampla presença de vazios locais/regionais relacionados a infraestrutura para o atendimento 
em saúde dos quilombolas.
Assim, cabe destacar a importância do desenvolvimento da rede de atenção à saúde populacional, 
com o investimento na implantação, manutenção e ampliação da infraestrutura emergindo como 
pauta relevante (CARVALHO, 2013). Mas, a presença de instalação não é suficiente, há necessidade 
da presença de profissionais de saúde para a atenção e cuidado das demandas individuais e coletivas. 
Por exemplo, uma investigação identificou a percepção da melhoria da qualidade do atendimento 
em comunidade quilombola paraense após implantação do Programa Mais Médicos (PEREIRA; 
SANTOS, 2018).
A possível ausência de critérios para o planejamento regional de saúde desencadeia consequências 
negativas, como a dificuldade do diálogo entre os níveis de governo (Municipal, Estadual e Federal), 
e consequente problemas no acesso aos serviços pela população devido a desorganização dos 
serviços de saúde e/ou subutilização das instalações incapacitando assim a redução das desigualdades 
territoriais (GADELHA, 2011).
A garantia ao direito à saúde demanda, além da disponibilidade de espaço físico apropriado, a 
presença de profissional/equipe com habilitação para a execução dos serviços demandados pela 
população adstrita. Ao considerarmos que existem demandas emergenciais e longitudinais para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde nas comunidades quilombolas, a ausência da presença 
física e na indisponibilidade de serviços configura um grave descumprimento da função do Estado 
na garantia dos direitos dessa população.
A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe a implantação de modelo de atenção à saúde a partir de 
mediações entre família, comunidade e profissionais (COSTA et al, 2013). Nesse arranjo estrutural, 
o agente comunitário de saúde (ACS) assume protagonismo na aproximação dos saberes populares 
de saúde e conhecimentos médico-científicos (SANTOS et al, 2011). O ACS é o responsável pela 
transmissão das necessidades da população à equipe de saúde e adequa as informações de saúde 
para melhor acesso comunitário (COSTA et al, 2013).
Desde a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários à Saúde ocorrida em 1978, em 
Alma-Ata (República do Cazaquistão), destacou a importância da garantia universal à atenção 
primária fundamental, desenvolvidas próximas ao local de moradia dos sujeitos (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE, 1979). No entanto, apenas quatro quilombos citaram a presença de ACS 
residentes na própria comunidade. Outros sete quilombos tinham ACS que visitavam a comunidade, 
mas que eram moradores em comunidades rurais vizinhas, ou mesmo, no perímetro urbano. E, três 
comunidades restantes relataram não possuírem cobertura dos serviços de ACS.
Ao entendermos e aceitarmos a integralidade enquanto conjunto de ações relativas à prevenção, 
promoção, terapia e recuperação da saúde, com a participação dos diferentes sujeitos (SILVA et al., 
2015), nota-se um importante descumprimento em sua efetivação nos quilombos baianos. Não foram 
identificadas nem mesmo a presença de ações relativas à atenção básica, visto que até a presença 
dos ACS é restrita e/ou precarizada.
Quando a negligência relacionada à saúde é predominante, os demais direitos também são afetados, 
visto que o direito à saúde se encontra decisivamente interligado com outros bens igualmente 
fundamentais, o que pode ser vislumbrado através de uma análise da Constituição Federal: 
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É de observar-se, nesse rumo, que, no rol dos direitos e das garantias fundamentais do 
homem, está consagrado, no preâmbulo do artigo 5° da Carta Política, o direito à vida, 
valor supremo intimamente ligado ao direito à saúde, dele necessariamente decorrente. 
Dessa maneira, o direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, incluído na mesma 
categoria jurídica do direito à vida, constitui pressuposto desta e ressai como um direito 
absoluto, irrenunciável e indisponível, sendo possível afirmar que a vida e a saúde são bens 
jurídicos essenciais à existência humana (RAMOS; ESQUIVEL, 2015, p. 15). 

Outrossim, para a efetivação do direito à saúde e, em consequência, do próprio direito à vida, é 
mister que se verifiquem as condições mínimas para usufruí-la. Essas condições mínimas de vida 
repercutem em uma existência digna, igualmente reconhecida no texto constitucional. Por outro 
lado, o exercício desses direitos somente é possível em um Estado Democrático de Direito, que 
centraliza e unifica todos os direitos e garantias arrolados no texto constitucional, de modo que não 
há direito à saúde, à liberdade, à vida, ou qualquer outro direito sem que se atinja, diretamente, a 
dignidade da pessoa humana.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado e discutido percebe-se que, mesmo o direito à saúde sendo considerado 
algo fundamental e constante como obrigação do Estado na Constituição brasileira, há importante 
negligência deste direito às comunidades quilombolas da Região de Guanambi. A presença efetiva de 
políticas públicas de saúde nos quilombos visitados é bastante restrita, quando presentes se limitam 
à presença e/ou cobertura do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
Enquanto resultado adjacente ao presente estudo, acredita-se que possa colaborar com melhoria do 
planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde para a população quilombola 
da região, especialmente no sentido de melhorar a atenção básica à saúde, porta de entrada no 
sistema, importante nas ações de promoção, prevenção e rastreio da situação de saúde dos grupos 
populacionais.
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RESUMo

O presente artigo busca fazer uma análise crítica do instrumento da súmula vinculante, buscando 
compreender suas consequências na sociedade e, consequentemente, no direito. Para tanto, será 
avaliada a legitimidade de tais súmulas, seja em relação à tripartição de poderes, como o impacto 
que a mesma causa principalmente nos juizados de primeira instância. Com tal objetivo, serão 
analisadas as opiniões de juristas acerca do tema, evidenciando as incoerências no que diz respeito 
aos fundamentos de tal mecanismo do direito. 
 
Palavras-chaves: Súmula vinculante; Sociedade; Judiciário; Constituição.

ABSTRACT

This article makes a critical analysis about the instrument of binding precedent, searching to 
understand your consequences in society and, consequently, in law. Therefore, will be evaluate the 
legitimacy of such precedents, be regarding at the tripartite separation of powers, as the impact that 
it cause mainly on first instance court. With such objective, will be analysis jurist opinions about 
this theme, showing inconsistencies with regard to fundamentals of this law mechanism. 

Key-words: Binding precedent; Society, Judiciary; Constitution.
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INTRoDUÇÃo

Em 30 de dezembro de 2004, foi aprovada a Emenda Constitucional nº45/2004, conhecida amplamente 
como a reforma do judiciário, que trouxe consigo uma novidade ao ordenamento jurídico brasileiro: 
ao adicionar o artigo 103-A à Constituição, criou-se o instrumento da Súmula Vinculante, sendo que 
tais de observância obrigatória nas decisões dos tribunais inferiores ao entendimento majoritário 
do Supremo Tribunal Federal. 
Tal medida tem como foco agilizar processos que tratem de matéria idêntica, promovendo assim a 
celeridade do judiciário, que atualmente se encontra sobrecarregado, com um número de processos 
muito maior do que seria possível lidar. Acerca de tal ponto, aduz Welsch (2008) o seguinte:

Os motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de 
garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a prestação da 
tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não deve ser apenas “prestada” 
pelo Estado como decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve 
ser efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo 
(Welsch, 2008).

 
Contudo, a edição de tais súmulas trouxe diversas controvérsias. Alguns discordam do seu caráter 
imperativo e coercitivo, visto que ao ser observado seu descumprimento, é cabível reclamação à 
Corte Superior, onde, caso seja a reclamação julgada procedente, acarretará no cumprimento do 
enunciado da súmula. Há ainda os que questionam a constitucionalidade de tal instituição. Esses 
últimos afirmam que, ao editar uma Súmula Vinculante, o Poder Judiciário agiria no papel do 
legislador, pois estaria dando força semelhante à de lei aos seus entendimentos, ferindo assim a 
tripartição dos poderes e, por consequência, a Constituição.
Deve se ressaltar, porém, a preocupação mais pertinente acerca de tal tema: a estagnação do direito. 
Serão analisados neste artigo os efeitos das Súmulas Vinculantes na sociedade, palco dos conflitos 
que movimentam e transformam o direito e a maneira como tais súmulas impactam principalmente 
nos tribunais de primeira instância, os quais têm um contato maior com as partes envolvidas nos 
vários processos.
Dessa forma, buscar-se-á apresentar uma visão crítica acerca do tema, fazendo uso das visões de 
diversos juristas, de modo a fomentar o debate não apenas no campo acadêmico, mas em toda a 
esfera social.

oBJETIVoS

A Súmula Vinculante possui função unificadora, na medida em que, a partir da sua edição, torna-
se de observância obrigatória a todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública. Dada a 
força a ela concedida, emerge a necessidade de se discutir a sua posição face a Constituição Federal 
de 1988 e os princípios salvaguardas da ordem jurídica e da construção de novos direitos. Partindo 
de tal pressuposto, objetiva o presente estudo realizar tal imersão, a partir de uma análise crítica 
da Súmula Vinculante e suas principais consequências no campo do direito.  
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

De início, cumpre esclarecer o conceito de súmula, o que aqui se faz através das palavras de Enéas 
Castilho Chiarini Júnior, que assim dispõe:

Súmulas são, portanto, entendimentos firmados pelos tribunais que, após reiteradas decisões 
em um mesmo sentido, sobre determinado tema específico de sua competência, resolvem por 
editar uma súmula, de forma a demonstrar qual o entendimento da corte sobre o assunto, e 
que servem de referencial não-obrigatório a todo o mundo jurídico (Chiarini Júnior, 2003).

 
Sendo assim, vê-se que desde antes a instauração da súmula vinculante, sendo a mesma espécie do 
gênero súmula, já havia um mecanismo pelo qual o STF era capaz de expressar seu entendimento, 
servindo o mesmo como norte em decisões dos tribunais inferiores. A inovação trazida, porém, é 
a sua vinculação às decisões de tais tribunais.
De acordo com Khouri e Tavares (2014), a criação de uma súmula vinculante pressupõe a existência 
de reiteradas decisões acerca da matéria constitucional, consubstanciando-se na expressão do 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo feita em linguagem prescritiva acerca da validade, 
interpretação e eficácia de determinadas normas. Ainda na direção da doutrina retro, tem-se que a 
proposta inicial desde a criação do instituto era de vincular a experiência constitucional brasileira 
a critérios de homogeneidade, segurança jurídica, celeridade processual e simplificação. 
Dessa forma, com o advento da súmula vinculante, é aberta a possibilidade da criação de 
entendimentos que não são apenas guias, mas verdadeiras normas que devem ser seguidas pelos 
magistrados, sendo o seu descumprimento passível de reclamação no STF, que poderá cassar a 
decisão contrária e determinar uma nova que a observe.
Ocorre, porém, que desde a tramitação da Emenda Constitucional que resultou em sua origem, tal 
instituto vem sendo alvo de críticas de diversos juristas. As principais delas, giram em torno da 
ideia de ter o magistrado o seu posicionamento vinculado a um entendimento do STF, o que iria de 
encontro a diversos princípios da Constituição. Em tal linha de intelecção, Khouri e Tavares (2014) 
apontam que a discussão principal gira em torno dos princípios e regras inerentes a sua aplicabilidade, 
vez que não parece viável, na atual ordem democrática, que as súmulas possuam força vinculante 
absoluta, se sustentando em seus próprios enunciados, de modo a ultrapassar a própria Lei, fazendo 
as vezes desta. Diante de tal quadro, é necessária a análise da compatibilidade de tal mecanismo 
com alguns princípios do ordenamento jurídico.
O primeiro princípio aqui observado é o da tripartição de poderes. Baseando-se num modelo de 
inspiração montesquiana, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 2º expressa que “São Poderes 
da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Tal 
enunciado traduz a síntese da teoria da tripartição de poderes, que possui como objetivo central, 
entre outros, o de impedir a concentração de poderes em uma única pessoa ou entidade, de modo 
a evitar a ocorrência de abusos gerados pela posse única do poder. 
Confrontando tal separação com o instituto da Súmula Vinculante, Neves (2006) indica que a 
primeira consequência da inserção da Súmula Vinculante no sistema jurídico brasileiro é a afronta 
ao princípio da separação dos poderes, o qual possui status constitucional, promovendo, de um 
lado, a hipertrofia dos poderes dos órgãos judiciários colegiados (especialmente o STF), e do outro 
a atrofia dos demais poderes, mormente o Legislativo.
O jurista Streck (2005) se manifesta em similar sentido, ao afirmar que:
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Com o poder de editar súmulas, os Tribunais passam a ter um poder maior do que o 
Legislativo. Se se impedir que –das decisões exaradas em conformidade com as súmulas –
sejam interpostos recursos, o Poder Judiciário estará acumulando as duas funções (legislativa 
e judiciária), petrificando o sentido do texto (e da norma exsurgente desse texto.) Daí que, 
examinando o sistema jurídico brasileiro como um paradoxo, é possível dizer que, do ponto 
de vista autopoiético, a vinculação sumular reforça o poder da auto reprodução do sistema. 
Com a vinculação, o STF “fecha” o sistema. (STRECK, 2005, p.113).

Nessa intelecção, vê-se que, ao se instituir a separação dos poderes, não foi dado ao Judiciário o poder 
de criar interpretações com força semelhante à das leis, ou ainda maior, visto que mesmo as leis podem 
ter sua inconstitucionalidade questionada frente aos casos concretos de acordo com o controle de 
constitucionalidade difuso, possibilidade que não se observa frente às súmulas vinculantes.
Dessa maneira, o termo utilizado por Neves (2006), “hipertrofia do judiciário”, é perfeito para 
demonstrar o que ocorre com a edição de tais súmulas. O Judiciário abocanha poderes que não 
o pertencem, violando o princípio da separação dos poderes e, consequentemente, a norma 
constitucional.
Outro princípio em que inibe face ao instituto da súmula vinculante é o do livre convencimento 
motivado do juiz. Ainda que não esteja expresso de maneira explícita dentro do texto constitucional 
brasileiro, tal princípio é de grande importância na proteção das garantias processuais, considerando 
o mesmo como um desdobramento do princípio do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da 
CF), além de ter sua base formada por diversos outros artigos espalhados pelo ordenamento jurídico.
Santos (2008) define pelo poder concedido ao magistrado de formar livremente a sua convicção 
quanto à verdade derivada dos fatos constantes nos autos, desde que respeitados os ditames legais. 
Complementando tal conceito, Caribé afirma que:

O juiz deve obediência somente à lei, sendo livre na formação do seu convencimento 
e na observância dos ditames de sua consciência. Vê-se que este princípio faz valer a 
independência dos magistrados em relação aos Tribunais Superiores, motivo pelo qual está 
ele ligado à garantia de independência dos juízes, que tem assento constitucional (Caribé, 
2010, p. 13).

 
Com base nessas ideias apresentadas, fica clara a incoerência do princípio do livre convencimento 
motivado do juiz com o instituto da súmula vinculante, na medida em que este subordina a decisão 
do magistrado a um entendimento de um tribunal, fazendo com que o juiz se perca do caso 
concreto, se tornando um mero aplicador do entendimento sumulado, ainda que o mesmo possua 
um entendimento contrário a ele. 
Neste ponto, Garcia (2007) aponta que a decisão que se utiliza de uma súmula vinculante tem sua 
fundamentação adstrita à mera indicação da subsunção lógica do fato ao entendimento sumulado, 
pouco importando as conclusões obtidas pelo magistrado após a análise dos argumentos trazidos 
aos autos e de examinar a lide em todas as suas vertentes.
 O princípio da legalidade também encontra entraves face à existência da súmula vinculante. Diz 
o texto constitucional em seu art. 5º, inciso II que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Daí deriva o chamado princípio da legalidade, que tem 
como objetivo impedir que o Estado haja de maneira arbitrária e inescrupulosa, como era comum 
nas Monarquias Absolutistas e até pouco tempo atrás, durante o período da Ditadura Militar no 
Brasil (1964-85).
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Rege tal princípio que qualquer pessoa só será obrigada a se submeter àquilo que a lei manda, 
não podendo ser coagida a fazer nada além disso. Porém, ao se dar para o STF o poder de criar 
interpretações obrigatórias que possuem o mesmo peso das leis do nosso ordenamento, concede-se 
ao mesmo a capacidade de ditar a forma como se dão os processos e as atividades judiciais em todo 
o país, capacidade essa que não deveria ser a ele delegada, mas sim ao poder Legislativo, legitimado 
pelo povo a fazê-lo.
Em mesma linha de raciocínio, segue a opinião de Caribé, que em seu artigo diz:

Determinando a interpretação obrigatória da lei e, muitas vezes, dando a ela sentido além do 
que está expressamente previsto, a súmula vinculante torna-se uma superlei, concentrando 
efeitos que nem a lei editada pelo Parlamento é capaz de produzir. A súmula com efeito 
vinculante faz concentrar no Poder Judiciário poderes que nem mesmo o Legislativo detém, 
já que este não pode impor interpretação obrigatória às normas disciplinadoras das relações 
humanas (Caribé, p. 14).

 
Em igual intelecção, Rocha (1997) informa que, ao contrário de todos os princípios e direitos políticos 
salvaguardados no nosso sistema jurídico, a instituição da Súmula Vinculante não observa aspectos 
essenciais de validade, dentre os quais destaca-se: a) fonte legítima de representação popular, que 
traduz-se no direito fundamental constitucionalmente previsto de o cidadão participar na formação 
do direito; b) garantia do processo legislativo democrático, discutido, aberto e participativo para a 
criação de norma jurídica.
Cumpre ainda destacar outra consequência do instituto das súmulas vinculantes, apontada por diversos 
autores. Parte da doutrina entende que de tal instituto decorre uma estagnação da inovação judiciária 
na solução de seus litígios. Segundo Rocha (2013), há um verdadeiro engessamento do poder Judiciário, 
gerando um efeito colateral que talvez seja mais perverso que o problema que buscou-se solucionar. 
Isto porque, se por um lado as divergências ocasionam um entrave à celeridade processual, por outro, 
não se pode negar que de tais embates surgem interpretações inovadoras. É dizer: o direito se constrói 
também no dia a dia no judiciário, de modo que as divergências promovidas pelos tribunais inferiores, 
diante de casos concretos, são essenciais à sua evolução, dada a sua proximidade com a diversidade 
dos litígios instaurados entre as partes.
Acerca do tema, informam Maués, Fonseca e Rego:

Essa evolução é marcada não apenas pelo surgimento de novas interpretações gerais do 
direito, mas pelo aparecimento de casos cuja originalidade impõe ao intérprete refletir 
criticamente sobre suas concepções. Tais casos difíceis, portanto, trazem à tona os 
pressupostos que o intérprete utiliza na aplicação do direito, exigindo-lhe rever sua validade 
para a decisão do caso (Maués, Fonseca e Rego, 2006, p.198).

Khouri e Tavares (2004) também concordam nesse aspecto, reafirmando a ocorrência de um 
engessamento nas decisões judiciais provocado pelas súmulas vinculantes, tendo em vista que elas 
retiram a possibilidade de um julgamento independente pelos magistrados das instâncias inferiores. 
Segundo os autores, isso se deve, especialmente, ao fato de o rol de legitimados a aprovação, revisão 
ou cancelamento de tais súmulas ser extremamente limitado, o que revela, novamente, seu caráter 
antidemocrático.
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MÉToDoS

O estudo em tela se desenvolveu a partir de uma abordagem exploratória, sendo esta uma técnica 
que, segundo Gil (1999), busca aproximar a visão do pesquisador acerca de determinado fato, 
esclarecendo e modificando conceitos e ideias. 
Atrelado a isso, foi utilizado o levantamento bibliográfico acerca da matéria, sendo tal método 
caracterizado pelo levantamento de estudos já realizados, como forma de garantir a cobertura de 
várias perspectivas acerca de um mesmo fenômeno, aumentando assim a amplitude e relevância 
do estudo.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Nesse cenário problemático, a existência do instituto da súmula vinculante chama atenção por quatro 
questões centrais: I) a afronta ao princípio da separação dos poderes; II) a afronta ao princípio do livre 
convencimento do juiz; III) a afronta ao princípio da legalidade; IV) a inibição à inovação jurídica. 
Rocha (2014) atesta tais questões, afirmando o seguinte: 

A adoção de “súmula vinculante” rompe a tradição constitucional republicana brasileira 
e os princípios constitucionais atuais brasileiros, tolhe direitos dos cidadãos, compromete 
o princípio da legitimidade democrática e o princípio da separação de poderes, segundo o 
modelo adotado na Lei Fundamental da República, afronta o princípio da independência 
do juiz, sem o qual o direito fundamental à jurisdição vê-se restringido, e não é dada como 
certo para a correção de rumos na eficiente e tempestiva prestação jurisdicional que é 
buscada. (Rocha, 2014, p. 18)

Ademais, observa-se ainda que a súmula vinculante acaba, por vezes, tolhendo o poder de decisão do 
magistrado, que não mais poderá decidir, tendo em vista que a matéria já fora previamente analisada 
por outra instância judiciária, não devendo a decisão do magistrado destoar do entendimento firmado, 
sob pena de responder pela discordância. 
Dentre as questões temerárias aqui mencionadas, Khouri e Tavares (2014) asseveram que até 
se admite a função atípica do Judiciário inovar na ordem jurídica, precipuamente se fundada na 
hermenêutica dos direitos fundamentais, o que não parece aceitável é que tal exercício se enquadre 
como uma de suas funções típicas e comuns, como ocorre quando lhe é prevista a competência 
para editar permanentemente enunciados com peso de lei.
Diante de tal contexto, vê-se que o instituto que fora inicialmente criado como uma alternativa para a 
crise no judiciário, acaba possuindo como efeito central o extermínio de direitos constitucionalmente 
assegurados. Daí, sopesando os benefícios e prejuízos trazidos por tal ferramenta, fica evidente 
que sua adoção resulta no surgimento de problemas mais relevantes que suas alegadas vantagens.
Ademais, entende-se que é um dos deveres do Judiciário pacificar as disputas que existem na 
sociedade como forma de manter a ordem social. Entretanto, não se pode negar que esta mesma 
sociedade é palco de fervorosos embates que, pouco a pouco, vão transformando o modo como é 
visto e formado o direito. Sendo assim, frente a esses embates, é dever do Judiciário fornecer não 
respostas que emudeçam as pessoas, mas sim meio para que todas as suas vozes sejam ouvidas. 
Dessa forma, ao inibir a livre apreciação pelo magistrado dos argumentos trazidos pelas partes, 
a súmula vinculante acaba por engessar a atuação jurídica, e, por consequência, a sua evolução.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Como demonstrado, o instituto da súmula vinculante vai de encontro a diversos princípios do nosso 
ordenamento jurídico, além de inibir a inovação jurídica, dada a sua observância obrigatória. É 
de se estranhar que em uma ordem constitucional tão avançada em questão de garantir os direitos 
individuais e coletivos, primando sempre pelo acesso à justiça a todos, como é a Constituição Federal 
de 1988, se admita um mecanismo que priva as partes de um processo individualizado, ao inibir a 
livre apreciação da lide pelo magistrado, em benefício da aplicação de uma súmula abstrata.
A um Estado de Direito, concebido numa ordem democrática e republicana, não se compatibiliza a 
usurpação de funções entre os órgãos que formam a organização estatal, muito menos o desacato 
a princípios constitucionais. 
Não se nega, aqui, a vantagem primordial atribuída a tal instituto: a pacificação de divergências 
nas instâncias inferiores e a celeridade processual. Todavia, há que se pensar que a melhor solução 
para tais questões talvez não resida na afronta à própria funcionalidade e organização do sistema 
jurídico, mas sim numa reforma profunda na própria estrutura do poder judiciário. Isto porque, os 
prejuízos e afrontas constitucionais promovidos pelo referido instituto superam as suas alegadas 
vantagens, num revelado desrespeito à ordem democrática e à soberania popular. 
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RESUMo

Conceitualmente falando os direitos fundamentais possuem uma eficácia alastrante, que a priori 
guarda em si o manto da fundamentabilidade e que cria condições de existência de requisitos e 
preceitos básicos para uma vida digna e livre. Esses fundamentos se estendem sobre a coletividade, 
não apenas para alcançá-la em direitos, mas também em seus efeitos e deveres. A sociedade e não 
apenas o estado torna-se responsável desse modo por avivar esses princípios deontológicos e aqueles 
que outrora agiam com discriminação devem acolher, os que excluíam devem estender os braços 
na forma de integração, as maiorias devem caminhar lado a lado com as minorias respeitando-
as e preservando-lhe os direitos, isto é, os direitos fundamentais têm sua forma subjetiva, mas 
também objetiva. Nesse sentido, Constituição Federal da República teve papel indispensável para 
assegurar às minorias esquecidas e por vezes vistas como inúteis à sociedade ou como um peso 
a ser arrastado como no caso das pessoas com deficiência, o acesso aos direitos fundamentais e 
humanos, visibilidade e integração social.

Palavras-chaves: direitos fundamentais; pessoa com deficiência; minorias; garantias constitucionais.

RESUMEN

Conceptualmente hablando los derechos fundamentales poseen una eficacia irradiante, que a priori 
guarda en sí el manto de la fundamentabilidad y que crea condiciones de existencia de condiciones 
y preceptos básicos para una vida digna y libre. Estos fundamentos alcanzan la colectividad, no sólo 
para alcanzarla en derechos, sino también en sus efectos y deberes. La sociedad y no sólo el estado 
se hace responsable de este modo por avivar esos principios deontológicos y aquellos que otrora 
actuaban con discriminación deben acoger, los que excluían deben extender los brazos en la forma 
de integración, las mayorías deben caminar lado a lado con las minorías respetando y preservando 
los derechos, es decir, los derechos fundamentales tienen su forma subjetiva, pero también objetiva. 
En ese sentido, la Constitución Federal de la República desempeñó un papel indispensable para 
asegurar a las minorías olvidadas ya veces vistas como inútiles a la sociedad, o como un peso a ser 
arrastrado como en el caso de las personas con discapacidad, el acceso a los derechos fundamentales 
y humanos, visibilidad e integración social.
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Palavras Clave: derechos fundamentales; persona com discapacidad; minorias; garantias 
constitucionales.

INTRoDUÇÃo

Alguns dos princípios fundamentais e essenciais na construção do direito em sociedade são 
reconhecidamente a cidadania, a liberdade, a dignidade da pessoa humana e a igualdade (isonomia). 
A respeito dos princípios, Daniel Sarmento diz:
   

[...] os princípios representam as traves-mestras do sistema jurídico, irradiando seus efeitos 
sobre diferentes normas e servindo de balizamento para a interpretação e integração de 
todo o setor do ordenamento jurídico, irradiando seus efeitos sobre diferentes normas e 
servindo de balizamento para a interpretação e integração de todo o setor do ordenamento 
em que radicam.

Os princípios, pois, são os fundamentos do sistema jurídico, as bases que lhe fundamentam, integram 
e complementam o direito. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 
inaugurou sobre todas as anteriores um olhar humanizado sobre o indivíduo como nenhuma outra, 
principalmente pelo avanço no âmbito do reconhecimento das garantias individuais, o que propiciou 
os cuidados, a legitimação de direitos e a acessibilidade às pessoas com deficiência, resultando em 
legislações ainda mais completas para propiciar equidade e justiça social a essas pessoas. Ainda assim 
a efetividade de direitos da pessoa portadora de deficiência no Brasil frequentemente são rechaçados 
e lhes é tolhido o direito de exercer cidadania ou manifestarem sua liberdade. 
A feitura de uma legislação especial para acolher as necessidades e perseguir o cumprimento dos 
direitos dessas pessoas representa um avanço e surge como uma proteção adicional, mas é preciso 
transpor as dificuldades reais e práticas no dia a dia, é necessário sair da proteção subjetiva da lei para 
a garantia objetiva, é preciso transpor o positivismo da letra e avançar rumo ao neoconstitucionalismo.

oBJETIVoS

O intento desse trabalho é demonstrar a relevância do movimento neoconstitucionalista para a 
efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. Os direitos fundamentais foram elaborados com 
base em elementos éticos, de equidade e justiça, por isso tendem a ser percebidos como materialmente 
obscuros ou confusos, por isso sua subsunção não é tarefa fácil, só pode-se dizer que ocorre de fato 
se e quando houver possibilidade de concretização do direito fundamental e for de fato aplicado no 
caso fático, o que só pode ocorrer com a superação do positivismo jurídico ou na reformulação do 
positivismo via movimento de garantismo constitucionalista. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Na Grécia antiga qualquer criança que nascesse “disforme” era exposto, abandonado ou eliminado 
atirado do alto de uma cadeia de montanhas, como sugere Platão em sua obra “A República”. Na 
Roma antiga os pais também eram autorizados a exterminar os seus filhos que nascessem com 
alguma deficiência, afogando-os. Na Idade Média as pessoas com deficiência eram estigmatizadas 
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como portadoras do infortúnio, má sorte, carregam em si o castigo divino. No século XV Martinho 
Lutero afirmava que pessoas com deficiência mental não possuíam a natureza humana e que eram 
portadores de maus espíritos, sendo utilizados por bruxas, demônios, duendes... o meio de lidar com 
essas pessoas para o reformador era a morte por afogamento. Com o Renascimento hospitais de 
apoio e assistência a essas pessoas começaram a serem criados, nessa época Philippe Pinel levanta 
a bandeira de que o método de tratamento dessas pessoas deveria ser equivalente ao tratamento de 
qualquer outro doente e condenou as práticas discriminatórias e violentas vigentes à época.
Os ideais de fraternidade que surgiram após a Revolução Francesa ainda não foram suficiente 
para extinguir o preconceito e a objetificação a que esse grupo de pessoas esteve exposto por tanto 
tempo, até que finalmente o tema foi legalmente positivado na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos em 1948:

Art. 1º: Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.

E o artigo 25º da mesma declaração faz menção expressa à pessoa considerada à época como 
“inválida”:

1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde 
e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.

A Constituição nacional de 1988 veio assegurar garantir que a pessoa com a deficiência fosse 
beneficiária de garantias como a igualdade material no que dispõe os seus artigos 7º, inciso XXXI; 
artigo 23º, inciso II; artigo 24º, inciso XIV; artigo 37º, inciso VIII; artigo 203, incisos IV e V; artigo 
208º, inciso III; artigo 224; artigo 227, parágrafo 1º, inciso II e artigo 244. Também garantiu a 
igualdade formal no que dispõe no artigo 5º e inaugurou uma proteção inédita na legislação pátria ao 
incorporar em seu corpo de ordenamento jurídico a proposição do tratado internacional da Convenção 
Internacional da Pessoa com Deficiência no 3º desse artigo, o primeiro tratado internacional com 
força de norma constitucional, da seguinte forma:

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:
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

A proteção contra a discriminação é presunção do próprio princípio da igualdade, pois a depreciação 
encontrada no ato discriminatório consiste em tentar diferir e diminuir o outro, o que a constituição 
torna defeso em especial à pessoa com deficiência no artigo 7º, incisos XXX e XXXI. 
A Constituição de 1988 tornou a dignidade da pessoa humana como um valor constitucional tão 
relevante que o trouxe no artigo 1º, III o chamando de “fundamento do Estado Democrático de 
Direito”. Já no ano Seguinte a promulgação da Constituição, também foi promulgada a Lei nº 7.853 
de 24 de Outubro de 1989 que trouxe as previsões:
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Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que o exercício dos direitos individuais e sociais 
das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta 
Lei. § 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos 
da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da 
pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos 
princípios gerais de direito. § 2º As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras 
de deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais 
disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações e os 
preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação nacional a cargo 
do Poder Público e da sociedade.

Em 2015 foi sancionada a Lei 13.146 que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência e inegável 
a proteção que a lei pôde trazer, mas também é conhecido o fato de a lei por si só não é hábil para 
mudar a realidade fática.

MÉToDoS

Adotou-se um viés zetético do direito fundado em pesquisa bibliográfica da constituição pátria, 
literatura jurídica e trabalhos científicos correlatos. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O Brasil possui uma proteção legislativa ampla à pessoa com deficiência, com salvaguarda aos 
seus direitos fundamentais amplamente positivados, no entanto esses direitos são sistemática e 
continuadamente violados. A forma de fazer e exercer o direito e assegurar e estabelecer a paz social 
no Brasil certamente vem falhando e revela de modo ardil que não é a mera existência de uma norma e 
o estabelecimento de uma cominação de pena a prerrogativa de que os seus aspectos serão respeitados 
e que não ocorrerão infrações as mesmas. Acontece que em grande parte, a prevenção de determinadas 
condutas dependem em um grau ainda maior da atuação social com relação a ela do que em razão da 
existência da lei, ou seja, as pessoas agem mais por causa da rejeição da conduta, em sua reprovação 
que muitas vezes é moral, do que por medo de uma sanção.
Isso revela que não há um respeito social e percepção de equivalência dos direitos para com a 
pessoa com deficiência no dia a dia, a sociedade pormenoriza as suas necessidades e os direitos, 
são tratados como uma minoria, isso não em decorrência de seu número já que de acordo com o 
último censo do IBGE (2010), 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, mas 
porque grupos economicamente mais frágeis são considerados usualmente como minorias, talvez 
a pobreza seja a intersecção entre todas as minorias. 
Historicamente as pessoas com deficiência sempre tiveram tratativas de vedação ao mercado de trabalho, 
têm dificuldade e negligência em relação aos serviços de educação, saúde para que tivessem plenas 
condições de ingresso nos ambientes laborais e por isso mais comumente encontram-se em situação 
de pobreza e à margem. Outro aspecto muito importante é que como disse, Steve Biko: “A maior 
arma do opressor é a mente do oprimido”, muitos desconhecem a legislação, desconhecem meios de 
defesa e proteção de suas mazelas, muitos foram ratados tanto tempo à margem que se percebem como 
incapazes e se contentam com um benefício qualquer de seguridade social, se conseguirem recebê-lo. 
As próprias famílias estabelecem os limites e impõem as pessoas com deficiência, desde a infância, 
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lhe tolhendo um mundo de potencialidades que poderiam ser desenvolvidas, por pura ignorância e 
preconceito, a agressão vem do berço, do primeiro laudo médico, da percepção e estigma social que 
não está além do muro, mas também dentro do lar.    

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Instituir leis que resguardem os direitos da pessoa com deficiência é verdadeiramente importante, 
mas enquanto uma cultura de ignorância como a que está aferrada à sociedade atual, perversa que 
faz cair o ético em nome de costumes vetustos, cediços e sem nenhuma razão de ser, sem nenhuma 
percepção humanística do outro, egóica e avarenta, então persistirá a cegueira sobre os direitos e as 
garantias do outro, e continuará a se constatar a inocuidade, porque essa é fruto de uma deficiência 
intratável, uma deficiência da alma dessa sociedade. 
Um único alento subsiste, o de que o judiciário abandone o ativismo e a parcialidade para abraçar 
a leitura da realidade não à vista de seus interesses pessoais e de sua moral, mas à vista de um 
neoconstitucionalismo, à vista do resgate dos valores éticos e saudáveis que venham superar o 
positivismo e revitalizar os valores e princípios desse estado democrático de direito.
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RESUMo

O presente Resumo propõe-se expor a degradante realidade do sistema carcerário brasileiro, 
em decorrência da punição concomitante com a não ressocialização, mostrando como isso afeta 
diretamente a sociedade, pois desde o surgimento das prisões como meio de punir, a ideia de redimir 
o delituoso ainda não é efetivada da maneira como foi idealizada na Lei 7.210/84 em seu artigo 
1º, assim como na teoria mista adotada pelo Código ou pela lei de Execulção Penal que salientam 
o ideal perfeito da aplicação das penas através da influência exercida pelo pensamento de Michel 
Foucault e pela aspirada filosofia de Beccaria.
 
Palavras-chaves: Sistema carcerário brasileiro; não ressocialização; punição; aplicação das penas;

ABSTRACT

The present summary intends to expose the degrading reality of the Brazilian prison system, due 
to the concomitant punishment with the non resocialization, showing as that, affects the society 
directly, because from the appearance of the prisons as middle of punishing, the idea of redeeming 
the delituoso still is not executed in the way as it was idealized in the Law 7.210/84 in his/her article 
1st, as well as in the mixed theory adopted by the Code or for LEP, that point out the perfect ideal 
of the application of the feathers through the influence exercised by Michel Foucault’s thought and 
for Theodor aspirated philosophy of Beccaria.
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INTRoDUÇÃo

O estabelecimento prisional como meio de pena surgiu no Código Penal Frances em 1791, e logo 
em seguida, por influência, os demais países aderiram tal meio de apenar. Esse novo modelo 
de legislação foi criado para punir os indivíduos, logo, o Direito de destinar a alguém punição 
por determinada conduta tem sido cada vez algo mais natural. Michel Foucault 1987 foi um dos 
estudiosos que analisou esse Direito em algumas de suas obras. Vigiar e punir, por exemplo, ressalta 
a punição como forma de exercer poder por parte do Estado, desta forma, citando caso análogo, 
nos séculos em que a execução pública era precedida por suplícios, o destino dado aos criminosos 
era a manifestação física da vingança do rei sobre seus súditos. 
No artigo 1º da lei 7.210/84, é possível encontrar a finalidade da execução penal brasileira que se 
fundamenta na teoria mista, segundo a qual a pena tem caráter retributivo como também reeducativo 
(MESQUITA Junior, 2005, p.47). Entretanto, o que se encontra explicitado na realidade cotidiana 
do sistema prisional brasileiro é o mesmo ideal de punição que há nos pensamentos de Foucault, 
uma vez que o Estado atualmente possui o Jus Puniendi que é o “direito de castigar”, direito este 
que também era praticado à época em que surgiu o ideal de pena. 
Foucault (1987, p. 196) diz que a prisão tem como fundamento a “privação de liberdade”, ressaltando 
que esta liberdade é um grande bem para todos e que pertence a cada um a sua liberdade, assim, 
perde-la, para todos, custará o mesmo preço. Ainda de acordo com ele, “retirando tempo do 
condenado, a prisão parece traduzir concretamente a idéia de que a infração lesou, mais além 
da vítima a sociedade inteira”. O objetivo comum da privação de liberdade seria, ainda segundo 
Foucault, o disciplinamento do individuo e não a sua reinserção na sociedade. 
Uma das inúmeras dificuldades enfrentadas para se obter a reintegração do indivíduo na sociedade 
que impende salientar é a crescente superlotação das prisões brasileiras. Tal fato ocorre vez 
que o Estado exagera no poder que possui de punição e se esquece do princípio basilar que é a 
ressocialização do indivíduo. A população carcerária do Brasil cresceu 83 vezes em setenta anos 
segundo o que mostram os dados do mapeamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública com o apoio do Ipea. O total de apenados condenados no sistema prisional passou de 3.866 
pessoas em 1938 para 321.014 em 2009. 
Antes de tratar sucintamente acerca da ressocialização dentre outros pontos, se faz mister citar dois 
pensadores de ideais distintos. Foucault e Beccaria possuem pensamentos muito distintos quanto se trata 
de penas e sistema penal. Contudo, se conectam quando admitem que há grandes falhas nesse sistema. 
Michel Foucault (2012 p.252) no seguinte trecho de sua obra Vigiar e Punir atesta tal elemento que diz: 
O sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das causas que mais podem tornar 
indomável seu caráter. Quando se vê assim exposto a sofrimentos que a lei não ordenou nem mesmo 
previu, ele entra em um estado habitual de cólera contra tudo que o cerca; só vê carrascos em todos os 
agentes da autoridade: não pensa mais ter sido culpado; acusa a própria justiça. 
Pode-se notar que tais injustiças e desproporcionalidades de aplicação de penas para seus crimes 
vêm ocorrendo desde a antiguidade, conforme pode ser visto nos relatos nas obras de Vigiar e Punir 
de Foucault e dos Delitos e das Penas de Beccaria. 
Portanto, essa decadência existente e enraizada no sistema jurídico brasileiro como um todo acaba por 
afetar também o sistema prisional, além de omitir e fazer tremenda violação aos Direitos Humanos. Ora, 
a ressocialização tem como premissa reconstruir, restaurar, moldar o indivíduo delituoso e devolvê-lo a 
sociedade para que assim possa começar essa nova jornada em busca de um recomeço. Mas esse mesmo 
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indivíduo já ingressa na esfera penal descrente, quer seja pelo próprio modo precário de vida que possuía 
na sociedade, quer pelas questões de cunho cultural, ou, ainda, pela maneira como são tratados de forma 
reprovável pelo Estado e pela sociedade que o condena.
É de bom alvitre estabelecer, também, a diferença entre Beccaria e Foucault. Beccaria, não 
conformado com o modo perverso e cruel que as penas utilizavam, segue um viés humanitário, 
além de fazer sugestões de reformas no sistema penal tendo em vista as inúmeras e tamanhas 
injustiças que nele sucedem. Ele propõe que as penas sejam proporcionais aos delitos, para que 
não haja, de certo modo, punições demasiadas e injustas para os delitos praticados. Ao contrário de 
Foucault, Beccaria propôs que a esfera jurídica como um todo seja mais humanitária, próxima e de 
fácil compreensão a todos. Assim sendo, as pessoas se tornariam esclarecidas e, por conseguinte, 
estariam distantes do cometimento de atos danosos que trazem consequências não somente para o 
indivíduo, mas também para a sociedade como um todo.
Para muitos crimes, a prisão poderia ser um último recurso. Ocorre que, na maioria das vezes, ela 
tem sido utilizada para tirar do convívio social pessoas que por ventura possam ser enquadradas 
como perigosas, mantendo tal indivíduo à margem da sociedade. É importante que, em casos como 
esse, o indivíduo preso receba efetivo auxílio por parte da instituição que detém sua custódia. Só 
assim será, de fato, ressocializado, podendo voltar para o seio social livre, apto a trabalhar, estudar, 
produzir e conviver em harmonia com as demais pessoas. É possível verificar, por conseguinte, que 
há eficácia na ressocialização, mesmo sendo a passos lentos, sobretudo quando se trata do projeto 
da remição da pena pelo estudo, ou seja, por meio do incentivo à leitura. Previsto na Lei Federal 
nº 12.433, de 29 de junho de 2011, o referido projeto tem como finalidade diminuir a inatividade 
do detento e também despertar o interesse e curiosidade em desbravar novas possibilidades e 
perspectivas, fazendo a população carcerária praticar e incentivar estas condutas.

oBJETIVoS

Por meio da pesquisa, pretende-se identificar os meios de atuação do controle formal desenvolvido 
pelo estado com relação à criminalidade, a fim de avaliar a sua efetividade e resultados produzidos.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A respeito dos fundamentos ultilizados foram necessários a analise da obra Vigiar e Punir de Foucault 
como também a analise de partes da obra de dos Delitos e das penas de Beccaria, e para maior 
aperfeiçoamento se fez preciso a leitura de leis e dispositivos e a observância de artigos cientificos 
apresentados posteriormente.

MÉToDoS

Trata-se de uma pesquisa exploratória, feita com o objetivo de facilitar o entendimento e localização 
do conteúdo apresentado.
Por fim, empregamos ao longo da pesquisa a metodologia de pesquisa bibliográfica crítico-reflexivo 
com intermédio de pesquisas nas bibliotecas do poder judiciário, bem como na biblioteca da 
Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR, como também artigos científicos onde tratam sobre 
o tema. De igual forma, buscamos a realidade tal qual é, ou seja, construída socialmente, razão que 
justifica o emprego do método fenomenológico.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

Parcialmente os resultados obtidos ainda são preliminares, visto que a pesquisa não foi concluída, 
portanto os dados obtidos até então mostram o grande abandono para com as vidas existentes no 
sistema punitivo, o que era bem discutido pelo filosofo Foucault. Fugindo totalmente do seu maior 
objetivo de socializar indivíduos novamente, as nossas prisões têm se tornado lugares onde pessoas, 
após terem suas ações rejeitadas pela população e pelo sistema de leis, são levadas para “livrar” a 
sociedade de sua presença, ou para puni-las, destruindo, assim, a subjetividade do homem, no sentido 
de não lhe oferecer nenhuma possibilidade de racionalização da situação em que se encontra. Desse 
modo, faz-se necessário trazer a luz o pensamento de Beccaria, o qual acreditava no sistema jurídico 
como um todo, mais atrelado aos direitos humanos e não tão somente motivado pela vontade de punir.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível em um Estado Democrático de Direito, em que há em sua base estrutural de todo o 
sistema jurídico, o princípio da dignidade da pessoa humana, pelo qual se teria a garantia de que 
todos os seres humanos devem ser tratados de forma igual e fraterna, firmando-se em um mínimo 
inviolável que todo regimento jurídico tem o dever resguardar. 
Entretanto, pode-se inferir, a partir de inquietações, que muitos detentos se encontram em condições 
de tratamento sub-humanas, que nos levam a questionar como haveria a tão almejada ressocialização, 
pois se não existe, por exemplo, espaço físico para que se abriguem uma quantidade suficiente de 
pessoas. É neste sentido que todo ser humano merece respeito e que seja cumprida de forma efetiva 
a garantia constitucional de mais alto valor jurídico existente, para que embora preso, o detento 
tenha a sua dignidade resguardada, considerável função, nesse sentido, está reservada ao Estado.  
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RESUMo

As brincadeiras são uma das práticas mais antigas e, sobretudo, presentes no universo infantil e 
infanto-juvenil. A presente pesquisa tem por objetivo principal analisar a importância do brinquedo 
no desenvolvimento sócio-cultural da criança a partir de uma abordagem acerca dos papéis de 
gênero na sociedade, a fim de promover uma relação com os fatores influenciadores da dominação 
masculina. Para tal, foi utilizada uma pesquisa de levantamento de campo na cidade de Vitória 
da Conquista-BA. Dessa forma, o primeiro estudo foi desenvolvido em uma Creche de Educação 
Infantil, o segundo foi realizado em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental e o terceiro foi 
realizado em uma Escola Estadual de Ensino Médio. A partir deste estudo, ao analisar crianças 
de diferentes idades, foi possível verificar que a escolha dos tipos de brinquedos e brincadeiras, 
possui, majoritariamente, uma relação direta com o gênero, afirmando o discurso da dominação 
masculina, a partir de uma visão acerca dos Direitos Humanos previstos na Constituição Federal.
 
Palavras-chaves: Atividades lúdicas; infância; desigualdade sexual.

ABSTRACT

Play is one of the oldest practices and, above all, present in the universe of children and children. 
The main objective of this research is to analyze the importance of the toy in the socio-cultural 
development of the child based on an approach about gender roles in society in order to promote a 
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relationship with the factors influencing male domination. For this, a field survey was used in the 
city of Vitória da Conquista-Ba. Thus, the first study was developed in a kindergarten, the second 
was carried out in a Municipal School of Elementary Education and the third was carried out in a 
State High School. From this study, when analyzing children of different ages, it was possible to 
verify that the choice of the types of toys and jokes, has, mainly, a direct relation with the gender, 
affirming the discourse of the male domination, from a vision about the Rights provided for in the 
Federal Constitution.

Key-words: Play activities; childhood; sexual inequality.

INTRoDUÇÃo

As brincadeiras são uma das práticas mais antigas e, sobretudo, presentes no universo infantil e 
infanto-juvenil, com o suporte de brinquedos que se assemelham à realidade do contexto adulto. 
Apesar do mundo da criança ser um universo abençoado, como compôs Toquinho, em sua música 
O mundo da Criança, o firmamento ingênuo acriançado é carregado de paradigmas simbólicos e 
ideológicos, que indicam uma trajetória linear, da qual se constrói um padrão social. (BROUGÈRE, 
2000). 
Diante dessa realidade excludente, é de grande relevância analisar os modelos pré-estabelecidos 
socialmente no desenvolvimento cognitivo e social no processo da formação de opinião crítica, desde 
a infância até suas consequências na vida experiente. Partindo da prerrogativa “o brinquedo é um 
diálogo mudo da criança com o seu povo” (Benjamim, 1984, p.74), o presente referencial científico 
buscou-se em evidenciar a problemática entre: as consequências da influência dos brinquedos nas 
primeiras faixas etárias, os papéis de gênero na sociedade e a obra “A Dominação Masculina” 
de Pierre Bourdieu, a partir de uma perspectiva acercas dos Direitos Humanos, evidenciados na 
Constituição Federal.  Para tal, foi utilizada uma pesquisa de levantamento de campo, qualitativa, 
quantitativa e de método indutivo, com aplicação de questionários e observações lúdicas no 
ambiente escolar público, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Ademais, foram analisadas obras 
relacionadas ao tema.

oBJETIVo GERAL

A presente pesquisa tem por objetivo principal analisar a importância do brinquedo no desenvolvimento 
sócio-cultural da criança a partir de uma abordagem acerca dos papéis de gênero na sociedade, a 
fim de promover uma relação com os fatores influenciadores da dominação masculina.

oBJETIVoS ESPECÍFICoS

● Analisar a influência dos brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento infanto-juvenil;
● Examinar a estereotipização dos brinquedos e brincadeiras de acordo o sexo;
● Promover uma relação entre os brinquedos, os papéis de gênero, da dominação masculina 

a partir de uma perspectiva acerca da Constituição Federal;
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● Abordar as diversas dimensões do brinquedo no contexto sócio-cultural da criança;
● Verificar os fatores influenciadores dos brinquedos e brincadeiras em função dos papéis 

de gênero na sociedade.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Bourdieu (2012), ao tratar da temática desenvolvida em seu livro “A Dominação Masculina”, afirma 
que esta se desenvolve a partir de uma forma particular de violência simbólica. Segundo o autor, 
esse tipo de violência é o resultado de um processo em que a classe dominante, se impõe de forma 
imperceptível, e se infiltra no pensamento e nas concepções de mundo das pessoas. Dessa forma, 
para comprovar sua abordagem, o francês relata existir um modo de pensar pautado em dicotomias 
e oposições ao se falar em sexo masculino/feminino, que, inconscientemente, é o que se opera, 
de forma análoga em alto/baixo, claro/escuro, etc. Ademais, para o autor, a diferença biológica é 
utilizada como justificativa para a manutenção e naturalização das desigualdades entre os sexos. 
Assim os corpos como espaços de dominação do poder, são disciplinados desde a infância, de modo 
que as crianças, de acordo seu sexo, são preparadas para reproduzir o artefato social do que é ser 
um homem viril ou mulher feminina. 
Segundo Bujes (2004, p.206) “[...] o brinquedo e de forma correlata as brincadeiras, enquanto 
manifestação da cultura vivida, estão envolvidos no processo de produção e imposição de 
significados. Isto significa dizer que a cultura, está eivada de relações de poder que pretendem 
conduzir o processo de representação”. Assim, na medida em que determinam as preferências de 
acordo com os sexos e disciplinam os corpos, ao construir uma identidade do que é ser homem 
ou mulher, podem controlar, regular as crianças e direcionar a função social que desenvolverão 
quando crescer. 
A reprovação social do comportamento provocado pelo descumprimento de moldes de brincadeiras, 
prioritariamente, atribuídas ao sexo e não aos indivíduos simpatizantes com o prazer recreativo, gera 
uma repulsa fruto de uma construção de discurso: o Fato Social que, é toda ação mutável ou não, 
estabelecida na sociedade que estabelece valores morais. Porém, o desvio desse padrão gera uma 
espécie de repulsa, da qual a não aceitação pelos indivíduos inseridos em ambiente que reproduz, 
portanto, uma ação constrangedora ao comportamento anômalo, a fim de que os hábitos sociais 
voltem à normalidade.

MÉToDoS

A etapa inicial do estudo se destinou a realizar um levantamento bibliográfico a respeito da temática 
analisada. Esta fase foi desenvolvida através do estudo de inúmeros artigos, alguns deles citados 
no referencial deste trabalho, e, especialmente, pela leitura do livro “A Dominação Masculina” de 
Pierre Bourdieu. 
Ao analisar as influências de brincadeiras e brinquedos na construção social dos papéis de gênero, 
e, ao tentar entender essa realidade de uma forma ampla, traçou-se neste trabalho uma abordagem 
de pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, tendo em vista que tais métodos permitem uma 
análise e uma descrição do fenômeno em sua forma complexa. Além disso, esta pesquisa utilizou 
como procedimento técnico para coleta de dados, o estudo de campo. 
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A coleta de dados foi dividida em três estudos. O primeiro foi desenvolvido em uma Creche de 
Educação Infantil na cidade de Vitória da Conquista-BA, com crianças de idade entre três a cinco 
anos, sendo cinco meninas e três meninos. Este estudo foi desenvolvido por meio da observação das 
crianças ao brincarem, além de serem realizadas conversas a respeito de seus gostos e preferências 
de brincadeiras, objetivando analisar seus respectivos discursos. 
O segundo estudo foi realizado em uma Escola Municipal da cidade de Vitória da Conquista-BA, 
com 24 crianças, entre 10 a 14 anos de idade, sendo nove meninos e quinze meninas, do Ensino 
Fundamental. O método da coleta de dados foi semelhante ao primeiro estudo, no momento em que 
também se destinou a analisar os discursos das crianças ao serem questionadas sobre seus gostos 
e preferências de brincadeiras.
O terceiro e último estudo foi realizado em uma Escola Estadual de Ensino Médio, com estudantes 
entre 15 e 18 anos de idade, sendo 13 meninos e 10 meninas. Neste estudo foi aplicado um questionário 
aos estudantes, com o intuito de conhecer seus posicionamentos a respeito da temática supracitada.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Ao realizar o estudo na Creche, percebeu-se que as educadoras, ao orientarem as crianças em suas 
atividades, deixavam-nas livres para brincar com os brinquedos de suas preferências. Uma das 
educadoras, afirmou que todas as crianças brincam livremente na casinha de boneca e, salientou 
que todas as atividades desenvolvidas na creche não buscam a divisão entre os sexos, mas sim, 
objetivam estimular o raciocínio lógico e a coordenação motora de todas as crianças. Assim, após 
as conversas realizadas com as crianças da creche, todas afirmaram gostar de brincar de casinha, 
carrinho e futebol. Quando observadas, as crianças brincavam todas juntas, compartilhando seus 
brinquedos, como bonecas e carrinhos. 
Em contrapartida ao que é imposto pela sociedade, neste primeiro estudo, foi possível analisar uma 
ruptura com os modelos comportamentais esperados pela cultura social dominante em nossa época, 
ao passo que, meninos e meninas brincavam juntos e/ou entre si, na casinha de boneca e um dos 
meninos brincava de boneca. Dessa forma, a partir dessa observação, pode-se afirmar que tanto 
garotas como garotos não possuem comportamentos predefinidos naturalmente para cada um dos 
gêneros e que, assim como escreveu Campos (2014), ambos podem se relacionar de formas não 
sexistas no seu cotidiano, facilitando, assim, uma construção mais igualitária nas relações de gênero.  
No estudo realizado com as crianças do Ensino Fundamental, quando perguntadas sobre suas preferências 
de brincadeiras, as meninas responderam que gostam de brincar de bonecas, pega-pega, dentre outras. Já 
os meninos, afirmaram que gostam de futebol, andar de bicicleta, jogar vídeo game, entre outras. Quando 
questionados sobre suas escolhas de profissões, alguns dos meninos queriam ser policiais, jogadores de 
futebol, engenheiros civis, dentre outras profissões. Já as meninas, tinham preferência pela advocacia, 
medicina, cozinha, dentre outras áreas de trabalho. 
Ao analisar, as preferências de brincadeiras das crianças e de suas profissões, percebe-se que para 
os meninos há uma dominância daquelas tendencialmente construídas para o sexo masculino. No 
caso das meninas, suas brincadeiras não concentram aquelas destinadas especificamente para o sexo 
feminino, dado que a maioria dessas brincadeiras envolve o ato de correr ao ar livre. Em relação a 
suas profissões, a maioria das meninas desejava seguir carreira na área da medicina e advocacia, 
áreas que são destinadas e mais valorizadas socialmente para o sexo masculino. 
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Assim, pode-se afirmar que, no geral, as crianças estão rompendo com os padrões impostos pela 
sociedade, e buscam, seja nas suas brincadeiras ou nas suas escolhas vocacionais, aquilo que as 
fazem felizes, independentemente de seus sexos. Isso pode ser observado na fala de um garoto de 
11 anos de idade ao afirmar que “brincadeira não tem rótulo, brincadeira é para criança”. Para 
Brougère (2006), olhar para o brinquedo é se confrontar com o que se é ou, ao menos, com a imagem 
do mundo e da cultura que se quer mostrar à criança. 
No entanto, foi mais evidenciado nos discursos dos garotos, um posicionamento estereotipado acerca 
dos brinquedos e das funções do homem e da mulher na sociedade. Um dos alunos, referindo-se aos 
papéis de gênero, afirmou que “arrumar a casa tem que ser só pra mulher”. Tais discursos refletem 
a concretização da imposição comportamental para os sexos masculino e feminino, agregando 
sempre uma posição de inferioridade para as mulheres. 
Com referência ao estudo desenvolvido com os alunos do Ensino Médio, a partir da aplicação de 
um questionário, foi evidenciado que quatro meninos concordam com a divisão de brinquedos 
e brincadeiras entre os sexos masculino e feminino, e dois deles acreditam ser algo natural. Um 
menino e três meninas relataram ter sofrido alguma espécie de limitação em sua vida, atrelada 
principalmente ao acesso a vagas de emprego e aos esportes, por causa da predefinição dos papéis 
de gênero imposta na sociedade. A respeito das consequências desse fenômeno, seis meninos e 
cinco meninas afirmaram ser a mulher mais prejudicada, um menino e duas meninas afirmaram 
ser o homem, e o restante dos alunos relatou que são ambos os sexos. 
Apesar de alguns alunos se posicionarem de forma estereotipada a respeito das brincadeiras e dos 
papeis de gênero na sociedade, estes são minoria, e, portanto de uma forma geral, os estudantes 
acreditam que esta divisão trata-se de uma construção social, imposta a seus participantes desde 
sua infância, através dos brinquedos e brincadeiras. 

EDUCAÇÃo, FAMÍLIA E RELIGIÃo

A educação escolar e familiar tem a incumbência instituída de proporcionar o desenvolvimento 
cognitivo do ser humano, desde nos primeiros anos de vida até a vida adulta. São, portanto, nesses 
espaços que se formam os princípios de socialização e formação do pensamento crítico, que, 
invariavelmente, traduzem-se em comportamento. É, exatamente, nesse ponto que a problemática 
configura-se, uma vez que a dualidade em objetos de recreação escolar e domiciliar (carrinho ou 
boneca), esportes (futebol ou ballet), espaços (sala ou cozinha) que se instala o discurso impregnado 
nos objetos e/ou hábitos aprendidos, ainda que suavizados. Assim, o mundo infanto-juvenil está 
impregnado de estereótipos institucionalizados, os quais selam e atribuem conceitos de masculinidade 
e feminilidade a instrumentos de diversão. (Brougère, 2000).
O educador, componente do núcleo escolar, é um dos principais agentes totalmente capaz de aniquilar 
os resquícios do discurso de dominação masculina. Para mais, é ele quem irá contrapor a divisão de 
brinquedos e/ou brincadeiras entre meninos e meninas na unidade educacional. Um bom exemplo 
disso foi dado pela professora do ensino fundamental I. Ao ser questionada sobre lidar com as 
diferenças dentro da sala de aula, relatou que é papel da escola trazer conversas de desconstrução da 
divisão de objetos de entretenimento e diversão intrínseca ao sexo. Apesar do esforço da docente, a 
mesma notificou de que muitos discursos de intolerância são trazidos do ambiente familiar, provando, 
sobretudo, que o lar também é formador primário de opinião. 
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Segundo Brougère (2004), os estereótipos provêm dos pais e das pessoas que cercam as 
crianças, posto que elas já nascem imersas num ambiente projetado de acordo o seu sexo/
gênero. A partir desse estágio, são dadas as regras do permitido e do não permitido. É neste 
contexto, que tais escolhas vão produzindo o gênero.  

Para Bourdieu, as instituições religiosas cooperam para essa divisão de gênero das coisas, visto que 
o aparato ideológico sacramental traz em suas consoantes a prerrogativa da submissão feminina 
como característica louvável a comunidade judaico-cristã. A ideia teológica, de acordo o autor:

Longe de afirmar que as estruturas de dominação são a – históricas, eu tentarei, pelo 
contrário comprovar que elas são produto de um trabalho incessante e, como tal, histórico 
de reprodução para o qual contribuem agentes específicos entre os quais os homens, com 
suas armas como a violência física e a violência simbólica, e instituições, famílias, igreja, 
escola e Estado. (Bourdieu. 2012, p. 46)

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo, ao analisar crianças de diferentes idades, foi possível verificar que a escolha 
dos tipos de brinquedos e brincadeiras, possui, majoritariamente, uma relação direta com o gênero, 
afirmando o discurso da dominação masculina. Para mais, foi perceptível a diferença da concepção 
dessas crianças, visto que, ao passo que alternava-se o alvo da pesquisa de acordo a idade, o 
pensamento, concomitantemente, também se modificava, permitindo verificar que, o processo de 
doutrinação de crianças em relação aos papéis de gênero na sociedade é um processo paulatino e 
de construção social. 
É válido ressaltar que, esta pesquisa não se destina a promover a inversão do brinquedo, mas romper 
com as normatizações de masculinidade e feminilidade evidenciadas nos brinquedos usados na 
cultura ocidental atual, posto que estes refletem o papel que homens e mulheres ocupam na sociedade. 
As consequências desse fenômeno são gravíssimas, pois ao reproduzir uma dominação masculina em 
todos os meios da sociedade, eleva a inferioridade da função da mulher nesse contexto, impedindo que 
estas consigam uma ascensão social, seja pela limitação na educação ou nas carreiras profissionais, 
e, com isso, contribui para a violência verbal, doméstica, física e sexual, que nos casos mais graves 
cominam o feminicídio. Faz-se o questionamento: Será que homens e mulheres poderão conviver de 
uma forma justa, em que as mulheres tenham seus direitos respeitados no que se refere a uma vida 
digna, à igualdade de salários, à proteção da sua integridade física, dentre muitos outros direitos, 
previstos pela Constituição Federal, que ratifica em seu Art. 5º, inciso I, que homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações, numa sociedade em que nitidamente é construída numa lógica 
da dominação masculina? 
Torna-se, portanto, a necessidade de ruptura com esse fenômeno, que deve começar a partir da 
educação infantil. Esta deve priorizar atividades lúdicas que promovam o mesmo desenvolvimento 
das capacidades físicas e psicológicas independente dos sexos, além disso, deve buscar a erradicação 
da existência de uma superioridade masculina, a fim de que tanto meninas como meninos possam 
crescer com liberdade, sem limitações em qualquer atividade da vida, seja ela esportiva ou 
educacional. Desse modo, será possível construir uma sociedade justa e igualitária, fundamentada 
na aplicação efetiva dos direitos e garantias fundamentais, pautados na Constituição Federal.
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RESUMo

O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. Diante desse quadro, pode-
se observar a precariedade do sistema carcerário, que, somado a problemas de ordem estrutural 
e social, além de causar a desumanização dos detentos, pode influenciar em sua subjetividade. 
Entende-se por subjetividade a produção incessante de maneiras diferentes de perceber o mundo e 
nele agir. As experiências, o contato do ser humano com seus semelhantes e as descobertas fazem 
com que o sujeito viva em constante transformação. Isso porque o indivíduo percebe o mundo de 
acordo com quem ele é, e, ao mesmo tempo, essa percepção promove uma alteração dele como 
sujeito. Por isso diversos fatores como a convivência entre criminosos ocasionais com “criminosos 
profissionais”, bem como o choque de ter sua liberdade cerceada e o estigma social de ser um 
presidiário influenciam decisivamente nas mudanças dos indivíduos como sujeito Tais circunstâncias 
evidenciam a importância de se buscar soluções que assegurem a efetividade dos direitos humanos 
para os detentos, de forma que se garanta que os mesmos tenham sua saúde, tanto mental como 
física, mantida. E, além disso, que o objetivo da pena privativa de liberdade não seja distorcido, 
prejudicando o fim ressocializador.
 
Palavras-chaves: subjetividade; mentalidade criminosa; pena privativa de liberdade.
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ABSTRACT
 
Brazil has one of the largest prison populations in the world. In view of this situation, one can observe 
the precariousness of the prison system, which, coupled with structural and social problems, as well 
as causing dehumanization of detainees, can influence their subjectivity. Subjectivity is understood as 
the ceaseless production of different ways of perceiving the world and acting in it. The experiences, 
the contact of the human being with his fellow beings, the discoveries, make the subject live in 
constant transformation. This is because the individual perceives the world according to who he is, 
and at the same time, this perception promotes a change in him as subject. For this reason, several 
factors such as the coexistence between occasional criminals with “professional criminals”, as well 
as the shock of having their freedom restricted and the social stigma of being a prisoner, influence 
decisively on the changes of individuals as subject. Such circumstances highlight the importance 
of finding solutions which ensure the effectiveness of human rights for detainees, so as to ensure 
that they have their health, both mental and physical, maintained. And, moreover, that the purpose 
of the custodial sentence should not be distorted, thereby harming the resuscitating purpose.

Key-words: subjectivity; criminal mentality; custodial sentence.

INTRoDUÇÃo

O presente trabalho trata das influências da pena privativa de liberdade na subjetividade do preso. A 
população carcerária existente no Brasil tomou grandes proporções, isso ocasionou o momento de 
falência do sistema carcerário atualmente, por problemas graves em sua estrutura, que promovem 
a violação dos direitos humanos constantemente. 
Essa situação impacta a vida do preso e gera transformações em sua subjetividade, sua relação 
com o mundo e consigo próprio.  Isso porque o detento perde sua individualidade, vendo sua 
personalidade e suas necessidade serem padronizadas e uniformizadas pelo sistema. Além disso, 
ocorre o processo de desculturação, o qual consiste na diminuição do senso de realidade do mundo 
durante o cumprimento da pena. Isso pode ocasionar uma revolta com o mundo exterior, medo 
do julgamento da sociedade e desmotivação para a possibilidade de mudança. O tempo na prisão 
também faz com que o interno absorva traços da cultura carcerária, ocorre a aprendizagem e a 
identificação com o comportamento dos que os cercam. Isso acontece em vista da necessidade de 
inclusão comunitária, já que o preso foi excluído da sociedade exterior. Nesse sentido, aduz Muñoz 
Conde: “O recluso adapta-se às formas de vida, usos e costumes impostos pelos próprios internos 
no estabelecimento penitenciário, porque não tem outra alternativa” (1987, p. 73).
Todas essas consequências podem provocar uma “mentalidade criminosa” e, em razão disso, 
distorcer os objetivos próprios da pena privativa de liberdade, principalmente, o de ressocializar.  

oBJETIVoS

O presente trabalho busca identificar as influências da pena privativa de liberdade na subjetividade 
do preso e, caso existam, suas consequências para os detentos do presídio Nilton Gonçalves em 
Vitória da Conquista. 
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Apesar da prisão não existir desde sempre, a utilização de punições como meio de coibir condutas 
consideradas como inadequadas é um elemento presente na história da humanidade. A partir do 
momento que o homem passa a conviver em grupo, esse grupo irá instituir algumas regras de 
condutas próprias, como forma de se organizarem. Seja nas organizações mais antigas, quanto nas 
mais “recentes” como a Idade Média e Estados Absolutistas, a pena utilizada como um meio a se 
causar o sofrimento das pessoas, fazendo com que o condenado sirva como um exemplo para o 
resto da sociedade, mostrando a todos o que acontece àqueles que cometem crimes. Para alcançar 
essa finalidade, eram utilizadas penas que tinham como objetivos infligir dor, a morte, humilhação, 
e diversos outros suplícios ao condenado.
Entretanto, diversos são os problemas existentes na utilização desses meios de punição. Além do 
grave fato de serem aplicados castigos que visem diretamente o corpo do indivíduo, muitas vezes 
o descaracterizando enquanto ser humano, tais penas não serviam para que a efetiva solução dos 
conflitos da sociedade. Com traz Chiaverini, “O homem primitivo não pergunta: como isso ocorreu? 
Pergunta apenas: quem fez?” (CHIAVERINI, 2009, p. 2). Dessa maneira, muito mais do que resolver 
o problema da criminalidade em uma sociedade, buscava-se o sofrimento de um único indivíduo, 
seria uma forma deste pagar por seus pecados.
Antes de ser adotada como uma pena efetivamente, a restrição à liberdade do indivíduo era utilizada 
como meio de resguardá-lo até o momento do mesmo receber seu castigo. Tal panorama começa a 
mudar quando a Igreja começa a utilizar a prisão não como simples custódia temporária do indivíduo, 
mas sim como uma pena em si. A Igreja via na prisão um meio do homem expiar os seus pecados, 
fazendo com que o mesmo se aproximasse de Deus através da solidão e do sofrimento. Porém, a 
prisão só iria adquirir os contornos que vemos atualmente no período pós-absolutista.
Apesar de ter surgido tal qual uma alternativa de punição em detrimento às penas cruéis e desumanas 
aplicadas antes de sua adoção, a pena privativa de liberdade foge dos seus objetivos e se torna um 
meio de controle de uma determinada parcela da sociedade. 
No Brasil, a prisão não apenas exclui, mas também integra o indivíduo a um ambiente onde prevalece 
a “escola do crime”. Durante o cárcere, são misturados presos primários com presos reincidentes, 
aqueles que praticaram crimes considerados “leves” como furto, posse de drogas, com aqueles que 
cometeram crimes mais graves, como homicídio e estupro. Esse contato com criminosos “de carreira”, 
não faz outra coisa que não criar um ambiente propício a influências negativas e a articulações de 
crimes a serem cometidos fora das grades, ou mesmo dentro delas.
Além do mais, o poder paralelo exercido por criminosos dentro das unidades prisionais torna difícil 
qualquer tipo de intervenção estatal que busque realizar a função ressocializadora da pena privativa 
de liberdade. Nesse sentido traz Assis:

Entre os próprios presos a prática de atos violentos e a impunidade ocorrem de forma 
ainda mais exacerbada. Homicídios, abusos sexuais, espancamentos e extorsões são uma 
prática comum por parte dos presos que já estão mais “criminalizados” dentro do ambiente 
da prisão, os quais, em razão disso, exercem um domínio sobre os demais, que acabam 
subordinados a essa hierarquia paralela. (ASSIS, 2007, p. 76)

A falta de condições de higiene, as condições degradantes a que são submetidos os presos, aliados 
aos fatores já mencionados e a exclusão social criam uma situação que pode desencadear diversos 
impactos na mente do indivíduo, inclusive em sua subjetividade.
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Apesar de a palavra em si passar impressão de algo particular, individual, a subjetividade se constitui 
e se desenvolve com o social. 

A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo 
conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural; 
é uma síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos iguala, de outro lado, na 
medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum da 
objetividade social (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 1999, p. 23).

Ela pode ser identificada como um processo dialético de constante construção, desconstrução e 
reconstrução. O sujeito é único, cada um possui sua forma de pensar, sentir, se relacionar, ainda 
que essa forma mude com o tempo. A construção desse sujeito, em determinado aspecto, se dá 
de forma individual, pois na interação com o mundo, as pessoas reagem de formas diferentes aos 
estímulos dados por ele. No entanto, o próprio contato com o mundo altera a forma de se reagir a ele, 
alterando, assim, a própria constituição do sujeito. Dessa forma, quando o indivíduo é retirado do 
contexto social no qual se constituiu e é bruscamente colocado em cárcere, longe de seu círculo de 
contatos, relações familiares, afetivas, laborativas, e, principalmente, tendo sua liberdade cerceada, 
sua subjetividade é prejudicada. O encarcerado possui princípios e valores próprios, necessidades 
próprias, elementos que são deixados de lado quando ele é transferido para um ambiente que não 
favorece a individualidade, pelo contrário, uniformiza seus componentes.
Na prisão a pessoa perde a posse de sua liberdade e da capacidade de autogestão para a instituição. 

Ocorre uma coisificação da pessoa ao ser classificada como objeto e inserida no sistema 
burocrático-administrativo do estabelecimento prisional, onde ela é transformada 
paulat inamente, levando a uma outra despersonal ização e depreciação do ego 
(BITENCOURT, 2011, p. 166-167).

MÉToDoS

Para que fossem colhidos dados e informações pertinentes aos assuntos aqui tratados, além do 
levantamento teórico realizado com as obras trazidas nas referências bibliográficas, foram realizadas 
entrevistas com a equipe administrativa, bem como com os internos do presídio Nilton Gonçalves, 
em Vitória da Conquista. 
Trata-se de pesquisa qualitativa, pois o objetivo é a compreensão dos fenômenos por intermédio da 
coleta de dados narrativos, e o estudo das particularidades e experiências individuais. A entrevista é 
um exemplo deste tipo de coleta de dados que não são codificados por um sistema numérico. É um 
método subjetivo, que busca informações sobre a questão e ajuda no desenvolvimento da hipótese 
da pesquisa.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

De acordo com o levantamento teórico em conjunto com as informações obtidas através das 
entrevistas, pode-se confirmar que a pena privativa de liberdade, por conta do ambiente criado pela 
mesma, no que se refere ao seu cumprimento atual nos presídios, acaba não alcançando o seu objetivo.
Um dos entrevistados, interno do presídio Nilton Gonçalves, ao ser perguntado sobre os problemas 
encontrados na prisão, diz: “O preso, se ele não for embora logo, a justiça está fazendo um pai de 
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família se tornar um bandido. Na realidade, não tem vaga, você tá misturado com todo mundo. 
Pessoas ruim, pessoas boa, você vê propostas boas, propostas ruins, agora você vê um pai de família 
revoltado, no meio disso saí gente ruim”.
Ainda sobre a mesma perspectiva, diz um membro do corpo administrativo do presídio: “Mas 
a psicológica (a pressão) eu acredito que exista, eles vão coagir, principalmente aqueles que são 
considerados, como eles chamam, de laranjas. Nas operações de revista a gente identifica algum 
objeto ilícito, como um celular, a gente sabe que não é da pessoa que está assumindo, então ali já há 
uma tortura psicológica em cima daquele que é considerado mais fraco, que deve alguma coisa para 
eles do tráfico, ou depende dele para cuidar da família lá fora, aquele que é considerado o menor 
da cela, não em relação a estatura física, cumpre a sanção no lugar do outro”.
Dessa forma, percebe-se que há grande influência por parte de presos sobre aqueles que são 
considerados “mais fracos” dentro da organização prisional, capaz de despertar, ou ao menos 
desenvolver, uma propensão a prática de novos crimes. Sobre o tema trata Foucalt: “A prisão 
tonar possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de delinquentes, solidários entre si, 
hierarquizados, prontos para todas a cumplicidades futuras” (FOUCALT, p. 294, 1999).
Porém, não é sempre que essa influência se concretiza de maneira negativa. Em alguns casos, após 
serem vítimas dessas tentativas de submissão, as pessoas passam a enxergar a passagem pelo cárcere 
de uma maneira positiva. Nesse sentido afirma um detento entrevistado, que exerce atividades 
laborativas, ao ser perguntado sobre os aspectos positivos da prisão: “A cadeia pra mim foi um dos 
melhores momentos da minha vida, o presídio ele se tornou uma clínica de tratamento não só de 
cabeça, mas também espiritualmente.”
Como pôde-se perceber, a experiência do cárcere é altamente subjetiva, de forma que a maneira 
como a mesma é encarada por aquele que teve sua liberdade retida muda de acordo com a percepção 
da realidade que o mesmo traz consigo. 
Entretanto, cabe-se ressaltar que não existe vasta literatura voltada nesse sentido, que corrobore 
com essa perspectiva positiva da pena de prisão, sendo que normalmente as fontes tratam sobre os 
aspectos negativos que, de fato, prevalecem nessa estrutura penal.
Importante notar que existem determinados fatores que podem tonar a passagem pela pena privativa 
de liberdade menos nociva a subjetividade do detento. A atividade laborativa, o contato com a 
família e a presença de grupos religiosos funcionam como uma base em que pode o preso se apoiar 
de modo a “suavizar” a experiência dentro da unidade.
Durante a coleta de informações, também foi verificada uma diferença entre a autoestima daqueles 
que chegam ao sistema prisional pela primeira vez, daqueles que reincidiram, como demonstra a 
fala de um dos membros da administração do presídio: “Aquele que já tem envolvimento, que já 
passou por aqui (presidio), ele vem e a autoestima dele não muda, até porque o que ele faz lá fora 
através dos crimes que ele comete é como se fosse um capital simbólico aqui dentro, quanto maior 
o crime que ele cometeu, quanto maior a violência, esse tipo de coisa, desde que não seja o estupro, 
ele consegue ter uma influência maior dentro da população carcerária. Mas quando é aquele preso 
que se envolveu pela primeira vez, que foi preso por uma crime que ele não pretendia fazer, mas 
que pelas circunstâncias ele acabou cometendo, esse sim chega com a autoestima mais baixa”.
Ainda em relação àqueles que possuem uma baixa autoestima, uma das consequências é o 
afastamento que os mesmos tem do contato com a família: “A família, eles até tem desejo, mas eles 
não pedem (…) Eles tentam fazer com que a família não venha visitar eles no modelo convencional, 
por conta da visita vexatória e tudo mais (…)”
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Dessa forma, os resultados obtidos mostram que a pena privativa de liberdade não alcança o que seria 
seu objetivo, de “ressocializar”, prevenir e punir. Pelo contrário, acaba alimentando a reincidência 
criminosa, de modo a agravar o problema.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi confirmado através das entrevistas e do levantamento teórico feito, a prisão pode exercer 
grande influência na subjetividade da pessoa que foi presa, de modo a corroborar para a formação/
desenvolvimento de uma “mentalidade criminosa”, o que vai contra ao objetivo da pena de prisão. 
Essa influência é exercida principalmente através do contato entre presos primários e aqueles que 
já são reincidentes, normalmente identificados como “criminosos de carreira”.
Há de se ressaltar que tal influência não se dá de maneira igual para todos. Não há como definir, 
de forma incontestável, características que possam demonstrar qual será a resposta da individuo 
submetido ao cárcere.
Dentro perspectiva analisada e com base nos resultados encontrados, nota-se que o melhor 
para concretizar os objetivos que se propõe a pena privativa de liberdade (prevenção, punição e 
ressocialização) seria a separação entre os presos reincidentes dos primários. Dessa maneira, seriam 
diminuídos os ataques psicológicos à pessoa que cumpre a pena.
Além disso, outro fator que pode contribuir para a solução dos problemas aqui trabalhados seria 
a transformação do modelo penitenciário encontrado na grande maioria das unidades prisionais 
espalhadas pelo Brasil. Os modelos atuais além de enfrentarem problemas estruturais como a 
superlotação, falta de higiene, alta taxa de homicídios e, em alguns casos, péssima infraestrutura, 
também pecam na maneira como cuidam dos presos, sendo os mesmos tratados de maneira violenta 
e muitas vezes em condições sub-humanas.
Como meios alternativos a esse sistema, têm se as experiência de complexos prisionais que adotam 
modelos diferentes, como o modelo APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) 
que funciona em unidades localizadas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Esse modelo 
tem como base o contato constante do preso com sua família e comunidade, além de proporcionar 
uma passagem mais humana pela experiência do cárcere, oferecendo o ensino de profissões além de 
assistência jurídica e à saúde, sempre ligando e pautando suas atividades em um direcionamento cristão. 
Além desse, há também o modelo espanhol, utilizado em unidades nos estados de Alagoas, Goiás e 
Mato Grosso do Sul, que investe no trabalho como meio de ressocialização do detento, oferecendo 
inclusive o encaminhamento daqueles que já cumpriram suas penas a convênios que tem como objetivo 
a inserção dos ex-presidiário no mercado de trabalho.
Todos esses modelos abordados, além de diversos outros, conseguiram diminuir significativamente 
as taxas de reincidência em suas áreas de atuação. Desse modo, com uma menor possibilidade de 
voltar ao sistema prisional, aliada com um tratamento que valorize sua condição humana, pode-se 
garantir uma passagem mais saudável, tanto nos aspectos físicos quanto mentais, dos presos que 
cumprem a pena privativa de liberdade.
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RESUMo

O Estado Social de Direito tem suas bases fundadas na prevalência dos direitos fundamentais 
como elemento norteador de todo o ordenamento jurídico. Nesse sentido, o Direito Penal se 
legitima a partir da observância dos direitos sociais quando da cominação e aplicação das penas. 
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No entanto, o contexto atual denota a supressão desses direitos a partir da expansão do Estado 
Punitivo, que se concentra apenas na reprovação da criminalidade por meio de respostas repressivas. 
Ademais, soma-se a isso, a ineficiência dos aparelhos do Estado de garantir o respeito aos direitos 
fundamentais dentro dos estabelecimentos penais, que se reduzem a meros reprodutores da violência 
institucionalizada. Essa disfunção está pautada na necessidade de garantir uma resposta penal para 
a sociedade de forma imediata, mas que se fundamenta na corrosão das bases sociais do Direito. 
Busca-se o encarceramento em massa como forma de dirimir os conflitos criminais, porém sem 
vinculação com as verdadeiras funções de prevenção e ressocialização da pena. Neste desiderato, o 
Direito Penal se justifica como uma prática orientada para a manutenção das desigualdades sociais, 
razão pela qual se desenvolve na atual política criminal como constitucionalmente ilegítimo. Nessa 
perspectiva, o presente estudo tem por objetivo verificar a corrosão das bases do Estado Social 
diante das práticas de expansão do encarceramento como política criminal brasileira. Para isso, por 
meio de uma abordagem bibliográfica crítico-exploratória, será analisada a construção histórica 
de formação dos direitos sociais dentro do Estado Democrático de Direito, a fim de compreender a 
sua importância para a garantia da justiça social. Com efeito, firma-se entendimento na necessidade 
de efetivação dos direitos sociais dentro da política criminal, a fim de promover a justiça e coibir 
a prática de crimes por meio da prevenção e ressocialização dos indivíduos, oportunizando-os o 
recomeço dentro do Estado Democrático de Direito.
 
Palavras-chaves: Criminalidade; Direitos Humanos; Encarceramento em Massa; Estado Punitivo; 

ABSTRACT

The Social Rule of Law is based on the prevalence of fundamental rights as guiding element of the 
entire legal system. The primary function of the State is the guarantee of access to human rights 
in a fair and equal manner in all spheres. In this sense, criminal law is legitimized based on the 
observance of social rights when committing and applying penalties. However, the current context 
denotes the suppression of these rights from the expansion of the Punitive State, which focuses only 
on the reprobation of crime through repressive responses. In addition, this is compounded by the 
inefficiency of State apparatus to ensure respect for fundamental rights within penal establishments, 
which are reduced to mere reproducers of institutionalized violence. This dysfunction is based on 
the need to guarantee a criminal response to society immediately, but that is based on the corrosion 
of the social bases of law. Mass imprisonment is sought as a way to resolve criminal conflicts, but 
without linking with the real functions of prevention and resocialization of the sentence. In this 
regard, Criminal Law is justified as a selective practice oriented towards the maintenance of social 
inequalities, which is why a criminal law that is constitutionally illegitimate is developed in the 
current criminal policy. In this perspective, the present study aims to verify the corrosion of the bases 
of the Social State in face of the practices of expansion of incarceration as Brazilian criminal policy. 
To do this, a critical-exploratory bibliographical approach will analyze the historical construction of 
social rights formation within the Democratic State of Law, in order to understand its importance 
for the guarantee of social justice. In addition, based on the construction of a critical reflection on 
the theme, the impacts of mass incarceration in the Punitive State and its inefficiency in the fight 
against Brazilian crime will be observed. In fact, there is an understanding of the need to enforce 
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social rights within criminal policy, in order to promote justice and to curb the practice of crimes 
through the prevention and re-socialization of individuals, thus enabling them to recommence within 
the Democratic State of Right.

Key-words: Crime; Human rights; Mass Impingement; Punitive State; Social State; 

INTRoDUÇÃo

O encarceramento em massa é um fenômeno de observação mundial. O Brasil, por sua vez, 
protagoniza representando o 4º lugar dentre os países que possuem o maior número de pessoas 
presas do mundo. Dentro do cárcere, o péssimo estado de conservação dos estabelecimentos penais, 
associado ao problema da superlotação, faz com que a vida atrás das grades se dê de forma degradante 
e desproporcional, sendo, tais problemas, por si próprios, um atentado aos direitos e garantias 
individuais. Embora muito se fale das consequências do neoliberalismo no plano econômico, um 
fator de grande relevância a ser observado é a construção de um Estado autoritário e punitivista. 
Dessa forma, a ampliação do direito penal como instrumento de controle social, no Brasil, está 
intrinsecamente ligada ao endurecimento das leis penais e a consequente superlotação das prisões, 
que funciona como engrenagens de um sistema que aprofunda os problemas da injustiça e da 
desigualdade, uma vez direcionadas à proteção dos interesses das classes econômicas tidas como 
dominantes e, consequentemente, a segregar o pobre historicamente estigmatizado na figura do 
bandido. Trata-se de uma política irracional, ineficiente e economicamente inviável, ainda mais em 
um país emergido em uma grave crise e sem condições orçamentárias para arcar com o alto custo 
do sistema de justiça criminal.
Outro fator que merece destaque é o sensacionalismo midiático empregado no tema. A ideia veiculada 
de que a prisão é a única saída para conter a bandidagem e a ideia da alta periculosidade, contamina 
os projetos e políticas voltadas ao enfretamento da criminalidade, colocando em xeque, inclusive, a 
própria finalidade do Direito Penal. Aliás, aí reside uma das maiores contradições do nosso sistema 
de justiça: o grosso da massa carcerária brasileira não é composto de assassinos perigos, mas de 
pessoas sem antecedentes criminais, detidas por crimes não violentos, relacionados, em sua grande 
maioria, ao tráfico de drogas. 

oBJETIVoS

Diante da realidade de expansão do Estado Punitivo, o presente estudo tem por objetivo verificar 
a corrosão das bases do Estado Social diante das práticas de expansão do encarceramento como 
política criminal brasileira. Ademais, será verificada a fragilidade do Direito a partir da supressão 
das garantias sociais em favor das políticas penais de encarceramento em massa como via de 
combate à criminalidade. Somando-se a isso, esta pesquisa também objetiva analisar os impactos 
da adoção do direito penal punitivista dentro da democracia brasileira, destacando sua ineficiência 
na aplicabilidade da justiça e paz social. 
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A Fundação do Brasil se deu de forma desigual, uma vez que, os colonizadores dizimaram as 
culturas que eram remanescentes daqui, e logo após, começou a grande vinda dos africanos para o 
trabalho escravo nas grandes lavouras, sendo assim, essa população começa a integrar de formar 
reconhecida legalmente ou não o povo brasileiro. 
Em 1807 em decorrência dos conflitos existentes na Europa por conta do avança napoleônico, a 
família real portuguesas e os nobres, precisam fugir de Portugal, como o Brasil era a colônia com 
condições mais propicia no começou do anos de 1808 eles aportaram em Salvador, com destino 
final o Rio de Janeiro, anos depois o Brasil passa a ser reino de Portugal, onde vinha sendo criados 
vários órgão para atender as demandas dos portugueses que agora residiam aqui, reafirmando 
assim a desigualdade em âmbito social, uma vez que o desenvolvimento só chegou ao Brasil com 
a mudança da corte portuguesa. 

O Brasil foi fundado sobre o signo da desigualdade, da injustiça, da exclusão: capitanias 
hereditárias, sesmarias, latifúndio, Lei de Terras de 1850 (proibia o acesso à terra por 
aqueles que não detinham grandes quantias de dinheiro), escravidão, genocídio de índios, 
importação subsidiada de trabalhadores europeus miseráveis, autoritarismo e ideologia 
antipopular e racista das elites nacionais. Nenhuma preocupação com a democracia social, 
econômica e política. Toda resistência ao reconhecimento de direitos individuais e coletivos 
(GARCIA, 2003, p.9).

Sendo assim, fica evidenciado que o desenvolvimento do Brasil desde a colonização se deu de forma 
desigual propositalmente, por se tratar de uma colônia de exploração, esses desdobramentos sociais 
ficaram tão enraiados que eles são reproduzidos e produzidos até hoje, nesse sentido discorre Maria 
Aparecida Bento e Nathalie Beghin: 

As distâncias que separam negros de brancos, nos campos da educação, do mercado de 
trabalho ou da justiça, entre outros, são resultado não somente de discriminação ocorrida no 
passado, da herança do período escravista, mas também de um processo ativo de preconceitos 
e estereótipos raciais que legitimam, diuturnamente, procedimentos discriminatórios 
(BENTO; BEGHIN.2005, p 195).

Refletindo assim em todas as esferas, principalmente na penal, onde é notório que as classes, cor e 
etnia, marcam as desigualdades no tratamento criminal, uma vez que, a vulnerabilidade é um fator 
incriminador no Brasil. 
O que há efetivamente no Brasil é a coexistência de dois Estados diferentes. De um lado, um Estado 
de Direito instituído para governar de acordo com os interesses dos economicamente incluídos. De 
outro lado, um estado de exceção que submete os territórios ocupados pela pobreza à ação repressiva 
e opressiva característica do Estado de polícia. A aparente contradição entre a impunidade dos 
crimes de homicídio e o endurecimento das penas relacionadas aos crimes patrimoniais e de drogas, 
corresponde aos interesses das elites. 
A morte sistemática de jovens negros, no Brasil, é uma realidade assombrosa. Segundo os dados 
recentemente divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), de cada 1 (um) 
mil adolescentes brasileiros, quatro vão ser assassinados antes completar 19 anos. Se nada for feito, 
serão 43 (quarenta e três) mil brasileiro entre os 12 e 18 anos mortos de 2015 à 2021, representando 
um número três vezes maior se considerado o número de brancos. 
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O número de mortes violentas é também um retrato da desigualdade racial no país, onde 71,5% 
(setenta e um e meio por cento) das pessoas assassinadas são negras ou pardas, com baixa escolaridade 
e não possuem o ensino fundamental completo. Temos uma estrutura judicial estabelecida não 
para realizar a justiça universal, dentro dos preceitos da democracia, mas sim para investigar e 
punir os crimes conforme os interesses daqueles que se encontram, de fato, sob a proteção do 
Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, o fenômeno da seletividade enraizado no 
sistema de justiça brasileiro, principalmente no âmbito da justiça criminal, em muito contribui 
para o aprofundamento das desigualdades. Nesse contexto, sujeitos com menor potencial de 
autodeterminação, em regra pelo seu distanciamento do poder, sofrem, diariamente, com os abusos 
de uma política criminal irracional e opressiva.
O Estado, dentro do contexto de solidariedade, ao invés de prestar aos indivíduos em condição de 
vulnerabilidade, afetados violentamente pelas desigualdades, um tratamento dotado de especial 
atenção e cautela, buscando, através de políticas públicas de desenvolvimento, incluir os menos 
abastados de forma mais participativa na sociedade, distancia-se desse papel-dever, transformando 
a paz social em mera utopia, e a violação constante de direitos individuais em meios necessários 
para o combate à criminalidade.
 A política criminal adotada, no Brasil, não só reforça as desigualdades sociais, como se dirige ao 
mantimento da estrutura piramidal em que a sociedade fora erigida, pautadas no favorecimento 
das minorias e na perpetuação do racismo. O dever de solidariedade existente entre Estado e 
Cidadão permanece, em muitos casos, como uma via de mão única, onde quem se encontra na 
base da pirâmide social não recebe, em contrapartida, um retorno positivo do Estado, seja acesso 
à saúde, educação, cultura etc. tornando impossível a efetivação da dignidade humana e o respeito 
aos direitos fundamentais.       

MÉToDoS

A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica. Para tanto, utilizou-se do 
método jurídico-dogmático para análise da construção histórica dos direitos sociais. Imprescindível 
também ao trabalho foi o desenvolvimento do processo hermenêutico dessas regras, valendo-se de 
aportes teóricos que dialogam com o tema proposto, analisando a efetividade dos direitos sociais 
dentro do Estado Democrático de Direito do Brasil. 
Para isso, será utilizada uma abordagem histórico-dialética, tendo como fundamento a construção 
de uma reflexão crítica do tema, por meio do estudo impactos do encarceramento em massa no 
Estado Punitivo e sua ineficiência para o combate à criminalidade brasileira, a partir da análise dos 
dados do InfoPen – Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias no Brasil e das políticas 
criminais de expansionismo do Estado Punitivo.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A presente incursão teórica concentra em analisar a relativização dos direitos sociais em favor da 
expansão do Estado Punitivo como meio de buscar a redução da criminalidade. Em uma completa 
inversão dos valores apregoados pelo Estado Democrático de Direito, tem se privilegiado a 
redutibilidade dos direitos sociais sob a prerrogativa de que o controle e à ordem societária são 
superiores. No entanto, tal justificativa se enfraquece na medida em que o Estado Punitivo não 
consegue reduzir os índices de violência e combater a prevenção de crimes.
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Percebe-se que o expansionismo das penas só deslocou o problema da violência para dentro da 
realidade dos estabelecimentos penais brasileiros, que se revelam como instituições falidas devido 
à ineficiência do Estado de garantir as premissas fundamentais para a existência humana. Com 
efeito, temos que a superlotação é um dos problemas mais latentes no cárcere. Em um ambiente que 
é caracterizado pela falta de condições mínimas de higiene, aumenta-se o problema ao se colocar 
um número muito maior de pessoas do que o máximo comportado. Segundo o INFOPEN (2017), 
a superlotação atinge cerca de 150% dos presos previstos em cada cela. 
A ideia veiculada de que a prisão é a única saída para conter a criminalidade e a ideia da alta 
periculosidade, tem se resvalado nas políticas criminais, colocando em xeque, inclusive, a própria 
finalidade do Direito Penal. Aliás, aí reside uma das maiores contradições do nosso sistema de 
justiça: o grosso da massa carcerária brasileira não é composto por pessoas que cometeram crimes 
de maior potencial lesivo e repugnantes para a sociedade, mas sim, de pessoas sem antecedentes 
criminais, detidas por crimes não violentos, relacionados, em sua grande maioria, ao tráfico de 
drogas. 
A atual lei de drogas n° 11.343 de 2006, conforme o relatório da organização Human Rights Watch, 
é a principal responsável pelo incremento da população carcerária brasileira. O relatório traz a 
informação de que, no ano de 2005, 9% (nove por cento) dos presos no Brasil haviam sido detidos 
por crimes relacionados às drogas. 
Já no ano de 2014, o número havia subido para 28% (vinte e oito por cento), o que indica que a 
imprecisão legislativa contribui, diariamente, para o aumento das condenações por tráfico. Por outro 
viés, o número de homicídios, no país, aumentou 125% (cento e vinte e cinco por cento), enquanto 
a taxa de prisões de pessoas acusadas ou condenadas pelo crime de homicídio, manteve-se na faixa 
dos 10% (dez por cento), uma vez que o sistema prioriza o combate às drogas em detrimento da 
apuração dos homicídios, atendendo a lógica de uma máquina punitivista que conta com a polícia 
mais letal do mundo.
Nesta linha de intelecção, Piovesan (2009) afirma que temos percebido a construção ideológica de 
sistemas prisionais que não alcançam a sua efetividade prática. São instrumentos penais revestidos 
dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, que deveriam ser promotores da justiça, 
mas que evidenciam, na prática, a legitimação de um Estado de caos e barbárie, marcado pelo 
encarceramento em massa, sem vinculação com as necessidades de cumprimento das funções da 
pena de ressocialização e prevenção dos delitos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Visto que o Estado Social de Direito não atinge todas as esferas, limitando os direitos humanos e 
sociais a determinados grupos, a exemplo o sistema carcerário onde as mazelas, já foram cauterizada 
a ponto de não incomodar a maioria da sociedade, que se torna inerte ao apelo de mudança, reafirma 
assim a legitimação do Estado diante da negligência de tais direitos e condições humanitária de 
convívio no cárcere, respondendo de forma imediata a expectativa de punição social, deixando 
de cumprir seu caráter de ressocialização e restruturação, criando na verdade uma grande selva 
geradora de desigualdade, invertendo o seu papel de Estado garantidor. 
Se faz necessária a observação das criações de leis penais mais duras, deixando explicito que o 
crime deixou de ser uma questão meramente delitiva, mas de caráter discriminador, uma vez que 
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passou a ser ponderado em cima do fator da vulnerabilidades dos indivíduos, trazendo assim outra 
forma de alavancar as desigualdades, e subsequentemente afastando os direitos sociais e humanos 
das esferas mais vulneráveis ao sistema, o Estado não se preocupa em estabelecer um equilibrou, 
porque essa solução se dar de forma progressiva e não imediata.  
Trazendo assim um aumento da população carcerária, criando uma crise social e financeira, a curto 
prazo, por saber que o sistema carcerário não é mantem por si só, mesmo que tenham polos de 
trabalho interno, ele demanda do Estado um gasto, que acaba sendo desperdiçado, no sentido de não 
garantir a dignidade humana e não cumprir seu papel; e vem trazendo a crise a longo prazo, uma 
vez que não efetivado o seu papel, o cárcere abre uma distância social e individual muitos grande, 
influenciando na forma como o indivíduo que não foi ressocializado vai agir, aumentando assim 
o contingente de reincidência, não sendo vinculante, mas um grande fator. A exemplo o crime de 
tráfico de drogas, que vem ganhando um aumento a entrada no sistema carcerário em relação as 
outras práticas criminosas, e que vem tendo um aumento de reincidência, por conta de todos os 
fatores de negligencia supracitados. 
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RESUMo

O feminicídio, definido por muitos como “o crime de ódio “tem matado milhares de mulheres no 
Brasil. A violência contra a mulher incluindo violências físicas e morais tem afetado gravemente 
os direitos fundamentais das mulheres e da sociedade. Com o objetivo de estabelecer uma relação 
entre os direitos e garantias expressos na Constituição Federal, iremos abordar alguns pontos 
específicos em relação a igualdade de gênero, a lei do feminicídio e suas três espécies (íntimo, não 
íntimo e por conexão).
 
Palavras-chaves: mulher; sofrimento; agressão; discriminação; crime hediondo.

ABSTRACT

Femicide, defined by many as the “hate crime” has killed thousands of women in Brazil. Violence 
against women including physical and moral violence has severely affected the fundamental rights 
of women and society. With the objective of establishing a relationship between Human Rights in 
the Federal Constitution, we will address some specific points regarding gender equality, the law 
of feminicide and its three species (intimate, not intimate and by connection).

Key-words: woman; suffering; aggression; discrimination; heinous crime.
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INTRoDUÇÃo

A mulher, desde muitos anos atrás é vista como ser inferior. Essa visão de inferioridade atribuída 
às mulheres causou e causa sofrimento até os dias atuais. Dentro os crimes caracterizados como 
hediondos no nosso ordenamento jurídico, encontramos o feminicídio: crime praticado contra 
mulheres devido a sua condição de sexo feminino. Que tem como motivação diversas razões: o 
sentimento de posse, a discriminação, o desprezo, o ódio, a perda de controle sobre a vida da mulher, 
entre outros.
O feminicídio pode ser caracterizado em três espécies:

1) Feminicídio íntimo: quando o crime é cometido por uma pessoa com quem a vítima tem 
alguma relação de parentesco ou amorosa;
2) Feminicídio não íntimo: quando não há nenhuma relação entre a vítima e o agressor mas 
na consumação do crime há abuso sexual e/ou violência;
3) Feminicídio por conexão: quando uma mulher é morta durante a tentativa de proteger 
outra e evitar que seja assassinada.

oBJETIVoS

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a Lei do Feminicídio, abordando a sua 
finalidade, a importância para a sociedade e em especial para as mulheres, as mudanças que 
ocorreram após sua entrada em vigor e os direitos e garantias conquistados a partir da sua 
vigência. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A violência contra a mulher está enraizada na sociedade, tendo em vista que o meio social no qual 
vivemos ainda é muito machista e sempre inferioriza a mulher, embora haja o feminicídio não íntimo 
e o feminicídio por conexão, o feminicídio intimo é o que ocorre com mais frequência no nosso país.
Segundo Galvão (s.d. p.2) “No Brasil, o cenário que mais preocupa é o do feminicídio cometido 
por parceiro íntimo, em contexto de violência doméstica e familiar, e que geralmente é precedido 
por outras formas de violência e, portanto, poderia ser evitado”.
Esse tipo de feminicídio tem maior ocorrência justamente pelo agressor ter um sentimento de posse 
com relação a vítima.
De acordo com Lourdes Maria Bandeira (2017, p.25) 

O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o controle da vida 
e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um 
objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro; como subjugação da intimidade e 
da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao assassinato; como 
destruição da identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como 
aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou 
degradante.
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MÉToDoS

No presente trabalho a metodologia utilizada será a pesquisa narrativa e pesquisa documental, 
analisando sites e artigos e incluindo relatos orais e histórias de vida. A escolha do tipo de metodologia 
surgiu do interesse de compreender e averiguar na prática a violência contra a mulher e o feminicídio.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Após muita luta da classe feminina, as mulheres conseguiram conquistar o seu espaço na sociedade, 
adquiriram direitos e perceberam que o seu papel vai muito além de cuidar de um lar.
É notório que hoje, mesmo após tanta luta para a conquista de direitos e igualdade a mulher ainda 
sofre com preconceitos, discriminação e violência. Isso vem acontecendo desde os tempos antigos, 
onde a mulher era vista como o sexo frágil, submissa ao homem, sendo objeto de posse do sexo 
masculino por ser considerada como ser inferior.
Infelizmente vivemos em uma sociedade machista e patriarcal que ainda vê a mulher como ser 
inferior, o que faz com que as mulheres da atualidade sofram com os abusos do sexo masculino. 
O feminicídio não é algo instantâneo, maioria das vezes, antes de acontecer a mulher sofre com a 
violência, seja ela física, verbal, emocional etc. 
A violência contra a mulher nos dias atuais, é algo que contribui para a tentativa ou consumação da 
morte. As violências sofridas, ao contrário do que muitos pensam, não foram apenas física, além 
dessa, há também a violência verbal e/ou emocional: o agressor insulta, grita, considera a vítima 
como louca ou inútil; econômica e patrimonial: controla o trabalho e salário da vítima, subtrai ou 
destrói bens e/ou documentos com a intenção de causar dano e ter controle sob a vítima; social: 
impede a vítima de ter relações exteriores ao casal, não permite que o acompanhe em atividades 
ou a obriga a ir, se faz de vítima em público; sexual: coage a vítima para manter relações sexuais, 
humilha a vítima por conta da sua conduta sexual. 
Quando a vítima toma a iniciativa de denunciar o agressor inicia-se aí um dos processos fundamentais 
para que esse ato tenha um fim, acontece que, em muitos casos a mulher tem um certo receio em 
denunciar o agressor, seja por medo de que ele lhe cause um mal maior após a separação, por 
esperança de que ele mude, por causa de agressões e/ou chantagem que são comuns nesses casos, 
principalmente quando o casal possui filhos. Muitas mulheres dependem financeiramente de seus 
companheiros e acreditam ser incapazes de se manter sem um marido ao lado e sustentar seu(s) 
filho(s) sozinha, por conta disso acabam aceitando viver em um relacionamento abusivo.
O artigo 226, § 8º da CF/88 traz o seguinte texto: “O Estado assegurará a assistência à família na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações”
Os direitos e garantias citadas na constituição federal e a efetivação dos mesmos, impulsionou uma 
melhor qualidade de vida e sobrevivência humana. É notório que os projetos políticos e sociais tem 
como objetivo proporcionar uma qualidade de vida para o gênero feminino no que se diz a violência 
que muitas delas sofrem no trabalho e na sua vida diária com seus companheiros.
Desde 1988, após o Brasil passar por um período de ditadura militar, que foi um difícil processo 
de redemocratização que resultou a elaboração da atual constituição federal, há uma garantia 
constitucional de que o estado deve impedir a violência na esfera familiar, porém essa garantia, que 
poderia acolher principalmente as mulheres, que na maioria das vezes são quem sofre esse tipo de 
violência, foi negligenciada muito tempo pelo Estado.
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Após o surgimento de leis destinadas a proteção à mulher, muitas garantias foram conquistadas, foi 
dado as mulheres vítimas de violência, o direito de denunciar, de não se calar diante das agressões, 
desde então muitas campanhas foram criadas, para impulsionar essas mulheres a denunciarem seus 
agressores. Porém ainda é muito grande o número de mulheres que tem medo de denunciar, talvez 
por medo de não haver uma segurança efetiva e esses agressores possam vir com violências piores. 
Ainda há uma luta árdua para evoluir a nossa sociedade e livrá-la do machismo que é muito presente, 
que está enraizado no meio em que vivemos, homens que colocam as mulheres, na maioria das 
vezes sua companheira em uma posição de inferioridade e submissão e tem a crueldade de agredi-
las diariamente, causando diversos transtornos até chegar ao ponto de matá-las. 
Por isso, em 10 de março de 2015 entrou em vigor a Lei do Feminicídio, com o objetivo de diminuir 
esse tipo de crime contra a mulher, essa lei caracteriza o feminicídio como homicídio qualificado, 
e o insere na lista de crimes hediondos.
E foi criada uma causa de aumento de pena (um terço até a metade) para os casos em que o feminicídio 
tenha sido praticado:
Durante a gestação, nos três meses após o parto, contra pessoa menor de quatorze anos, contra 
pessoa maior de sessenta anos, contra pessoa com deficiência, na presença de descendente ou 
ascendente da vítima.
O que motivou a criação da Lei do Feminicídio foi o aumento no índice de assassinatos contra 
mulheres, sendo em maior parte cometidos dentro de suas respectivas residências e por pessoas 
com quem mantinham ou manteve por algum tempo alguma relação.
Os direitos e garantias citadas na Constituição Federal e a efetivação dos mesmos, impulsionou 
uma melhor qualidade de vida e sobrevivência humana. 
É notório que os projetos políticos e sociais tem como objetivo proporcionar uma qualidade de vida 
para o gênero feminino no que se diz a violência que muitas delas sofrem no trabalho e na sua vida 
diária com seus companheiros. 
Quando essa violência é de fato consumada, a denúncia deve partir da mesma, pois o agressor pode 
ser alguém próximo a ela e em grande parte dos casos vem a ser. 
Quando a vítima toma a iniciativa de denunciar o agressor inicia-se aí um dos processos fundamentais 
para que esse ato tenha um fim. 
 Mesmo com essas ações políticas e sociais ainda se percebe o grande número de mulheres que 
vem a óbito fruto de uma violência de seus companheiros, principalmente em lugares onde essas 
políticas não são de fato cumpridas por falta de um apoio e de um empoderamento das mesmas. 
Quando as mulheres se perceberem como um ser de direitos e deixar de lado muitas vezes o medo 
que a impede de denunciar o agressor, talvez esse índice seja de fato reduzido. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando o tema presente neste resumo, conceituado como um dos mais problemáticos na 
atualidade, constata-se que, a descriminação contra a mulher vem de uma evolução histórica, onde 
a mulher era considerada como um objeto, uma era machista em que não eram concedidos a elas o 
direito de expressão, a proteção em garantia de sua integridade, gênero e dentre tantos outros direitos.  
Mesmo em épocas diferentes, onde é possível notar as diversas conquistas e garantias que são 
atribuídas a elas, como as medidas protetivas de urgência, entre outros, ainda assim, vivemos em 
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uma sociedade machista, onde as mulheres ainda são consideradas como “sexo frágil”, onde a 
violência se tornou algo “comum” no dia-a-dia, cada vez mais constante. 
Observa-se que, seria indispensável a implementação de políticas públicas, pois o movimento 
feminista, as delegacias especializadas no atendimento a mulher, tem auxiliado significativamente 
no combate a violência contra a mulher, mas além disso é necessário a responsabilidade da sociedade 
como um todo.
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RESUMo

O tema do acesso à justiça se mostra de suma importância, sendo considerado basilar dentro do 
Estado Democrático de Direito. Em um Sistema Judiciário marcado pela morosidade, a Arbitragem 
é apresentada como um método alternativo de solução de conflito em que ocorre o deslocamento da 
tutela tradicionalmente Estatal, para um acordo em que prevalece a vontade das partes na escolha 
de um ou mais árbitros, sendo heterocompositivo.  
O presente artigo tem a finalidade de analisar a utilização da arbitragem como um instrumento 
de alargamento do acesso à justiça dentro do ordenamento brasileiro e no direito internacional 
comparado.

Palavras-chaves: acesso à justiça; arbitragem; meios alternativos de solução de conflitos; direito 
comparado.

ABSTRACT

The access to justice is extremely important and can be considered fundamental in what concerns 
the Democratic State of Law. In a Judicial System marked by slowness, Arbitration is presented as 
an alternative method of dispute resolution where the displacement of this responsibility traditionally 
of the state is substituted for the will of the parties in the choice of one or more arbitrators, being 
a heterocompositive solution.
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The purpose of this article is to analyze the use of arbitration as an instrument for widening access 
to justice within the Brazilian legal system and in the international law context.

Key-words: access to justice; arbitration; alternative method of dispute resolution;

INTRoDUÇÃo

É imemorial abordar a temática da historicidade do desenvolvimento da arbitragem, vez que sua 
origem remonta  aos primeiros agrupamentos e civilizações humanas. Num recorte brasileiro, a 
arbitragem está prevista em território nacional desde as ordenações filipinas, enquanto no âmbito 
internacional há autores que apontam a Grécia enquanto origem do fenômeno. Não obstante as 
tentativas infrutíferas de formar um marco cronológico consolidado e fixo que desse início ao seu 
desenvolvimento, cabe notar, através de um parâmetro menos especulativo, que a arbitragem existe 
no mundo desde a ausência de um Estado que reivindicasse a exclusividade da função jurisdicional.  
O desenvolvimento da arbitragem inserida no contexto internacional, ao revés da parcial desconfiança 
com a qual foi enxergada no contexto interno, em função de ter sido vista enquanto ameaça a 
exclusividade do poder jurisdicional coercitivo exclusivo do aparelho estatal, desenvolveu-se 
inversamente com certa independência e eficácia que remonta historicamente ao período das Grandes 
Navegações. Nesse contexto, o período das Grandes Navegações aliado ao período da Revolução 
Industrial possibilitaram tamanha intensificação do comércio internacional que as fronteiras 
nacionais deixaram de ser o limite. Diante desse movimento de globalização, emerge um desafio 
a respeito da jurisdição mais adequada a dirimir os eventuais conflitos futuros. Sendo esse um 
desafio pela incredulidade da parte contrária em confiar na jurisdição de determinada causa ao juízo 
nacional da contraparte poderia surgir uma dúvida, ainda que pequena, a respeito da imparcialidade 
do juiz nacional em decidir um litígio em que estivesse presente uma parte de sua nacionalidade. 
Nesse cenário, a arbitragem enquanto mecanismo heterocompositivo para solucionar controvérsias se 
reafirmou no mundo como mecanismo mais adequado e eficaz para resolução de litígios relacionados 
ao comércio internacional entre países, substituindo o princípio alemão  que vigorava na Europa 
da Idade Média chamado “Faustrecht” , expressão essa que pode ser traduzida como “ direito do 
punho” onde como a própria tradução sugere prevalecia o direito do mais forte. Em virtude dessa 
carga de desconfiança trazida pelas partes ao solucionar a controvérsia no foro de determinado país, 
a imparcialidade se configurou como um princípio basilar fazendo surgir no ano de 1919 a Câmara 
de Comércio Internacional - CCI tendo sido de iniciativa de industriais comerciantes e banqueiros 
como forma de restaurar a prosperidade econômica pós Primeira Guerra Mundial. Atualmente essa 
pode ser considerada como uma das maiores câmaras de arbitragem no mundo. Desde o início de 
suas atividades buscou sempre um papel de internacionalização e congregação de todos os países 
quanto possíveis. A partir desse momento e da eficácia que reverberou em todo o contexto de 
resolução de conflitos internacionais, diversas outras câmaras, inspiradas na CCI surgiram, como: 
London Court of International Arbitration ( LCIA), Stockolm Chamber of Commerce ( SCC) e a 
American Arbitration Association ( AAA).
Em virtude do recrudescimento da arbitragem internacional em 1958 a Organização das Nações 
Unidas (ONU) constrói a Convenção de Nova York que tem a finalidade de estimular ainda mais 
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os procedimentos arbitrais solucionando um problema ainda remanescente para consolidação do 
instituto, a homologação das sentenças arbitrais internacionais. Proporcionou assim um estímulo 
concomitante ao comércio internacional e a permanência da segurança jurídica. Nesse cenário, a 
arbitragem internacional evoluiu e se consolidou enquanto um fenômeno irreversível sendo produto 
da globalização. 
No que se refere a uma análise restrita do instrumento da arbitragem no cenário brasileiro esta 
pode ser considerada como um “instrumento de alargamento das vias de acesso à justiça” (SAID 
FILHO, 2016, p.271)1. O princípio que garante o acesso à justiça figura no rol dos Direitos e Garantias 
Fundamentais previstos no artigo 5° da Constituição Federal de 1988. Cappelletti e Garth ao tratarem 
sobre o tema evidenciaram a  importância dessa garantia dentro do Estado Democrático de Direito, 
expondo que “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental - o 
mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretende 
garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p.12)2. 
Os autores desenvolveram seus estudos fundamentando suas pesquisas a partir da identificação de 
3 grandes ondas que ampliaram gradativa e sucessivamente o acesso à justiça, onde as soluções 
para garantia ao acesso seriam na primeira onda, a gratuidade de justiça àqueles economicamente 
hipossuficientes, na segunda onda houve a preocupação com a incorporação nos ordenamentos 
jurídicos de mecanismos de reconhecimento coletivos, difusos e transindividuais e, por fim, com 
a terceira onda a estrutura do poder judiciário é atingida através novas fórmulas de instrumentos, 
com destaque a criação dos juizados especiais.
Nesse contexto, a arbitragem deve ser considerada como um mecanismo alternativo de solução de 
controvérsias que objetiva ser uma alternativa ao sistema da justiça estatal que apesar das gradativas 
e sucessivas ondas de acesso à justiça, atualmente enfrenta enormes dificuldades especialmente 
no que concerne a eficácia das decisões e a morosidade da via estatal.   Com a possibilidade de 
solucionar litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nas palavras de Carlos Alberto 
Carmona, in verbs:

Meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais 
pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, 
sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença 
judicial3. 

Admite-se ter-se conseguido um ganho maior em celeridade através das reformas na busca por ampliar 
o acesso à justiça, porém, como menciona Fernando Fortes Said Filho “os ganhos em celeridade nem 
sempre resultam em efetividade” (SAID FILHO, 2016, p.103)4. Sendo assim, a opção da arbitragem 
como instrumento alternativo de solucionar o litígio da forma mais adequada e efetiva possível, 
desafogando o sistema estatal, vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil.
Não obstante os problemas enfrentados no cenário brasileiro, no que faz menção ao contexto 
internacional, a temática do acesso à justiça ganha cada vez mais importância, dado o reconhecimento 

1 SAID FILHO, Fernando Fortes. (Re)pensando o acesso à justiça: a arbitragem como mecanismo alternativo à crise funcional 
do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Lumen Juris 2016. p. 271.

2 CAPPELLETTI, Mauro,GARTH, Bryant. AcessoàJustiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Ed. Sérgio Antonio 
Fabris, 1988.

3 CARMONA, Carlos Alberto, Arbitragem e Processo, p. 51.
4 SAID FILHO, Fernando Fortes. (Re)pensando o acesso à justiça: a arbitragem como mecanismo alternativo à crise funcional 

do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Lumen Juris 2016. P.103.
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de sua essencialidade no que concerne à garantia dos Direitos Fundamentais. Em relação a essa 
perspectiva, Fernando Fortes Said Filho, enxerga a arbitragem enquanto um “instrumento de 
alargamento das vias de acesso à justiça” (SAID FILHO, 2016, p.271)5.
No que concerne a sua operabilidade, uma das barreiras que dificultam o crescimento da utilização 
da arbitragem são os altos custos do procedimento, que variam de acordo com a complexidade do 
caso concreto em tela. Como uma alternativa para driblar essa dificuldade, já sendo uma realidade no 
exterior, o financiamento desse procedimento arbitral por terceiros, conhecido no Direito Internacional 
como Third Party Funding, se apresenta como um facilitador, possibilitando que mesmo diante da 
insuficiência de recurso das partes as mesmas possam se utilizar desse método de solução de conflito 
garantindo, assim, um acesso mais democrático.
É nítido que as principais obstruções ao Acesso à Justiça são, além da morosidade no trâmite do 
processo judicial, a burocracia encontrada e o valor das custas judiciais, que em muitos casos são 
elevados. Nesse cenário a Arbitragem se apresenta como uma alternativa vantajosa, com características 
como Celeridade, informalidade, confidencialidade e especialização dos árbitros em relação ao objeto 
da lide. Importa, assim, realizar uma análise sobre o relevante papel da arbitragem no que concerne 
a garantia efetiva desse Princípio Constitucional.

oBJETIVoS

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise acerca da exploração da arbitragem como 
um instrumento para ampliar o acesso à justiça, garantindo que sua aplicação empírica seja efetiva, 
tendo como ponto de partida os empecilhos a sua implementação fática do mesmo de forma plena.
Além disso, visa também analisar de forma breve acerca da possibilidade da utilização do 
Financiamento de Terceiros como uma opção viável para o custeio dos procedimentos arbitrais, 
principalmente no que diz respeito aos casos em que há insuficiência de recursos financeiros das 
partes envolvidas.
É importante ressaltar que se possibilita assim a garantia efetiva desse princípio que se mostra como 
um dos pilares do Estado Democrático de Direito e atinge, consequentemente, outros princípios 
garantidos constitucionalmente como o da Dignidade da Pessoa Humana.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Nome relevante em matéria de Meios Alternativos de Solução de Conflitos, o referencial teórico de que 
se parte é o Doutrinador Carlos Alberto Carmona e seus conceitos. Ainda como referencial teórico, no 
que concerne a questão do acesso à justiça, é utilizada a obra deCappelletti e Garth ao tratarem sobre o 
tema evidenciaram a importância dessa garantia dentro do Estado Democrático de Direito.
No que concerne a Arbitragem, seus conceitos e a relação com o Princípio do acesso à justiça, serão 
utilizadas as obras de Fernando Fortes Said Filho.  Por fim, no âmbito do financiamento de terceiros 
no procedimento arbitral, Napoleão Casado Filho e suas reflexões serão a base teórica.

MÉToDoS

O presente artigo terá como base pesquisas de bibliografias que tratam sobre os temas acima expostos.

5  Ibid., p. 271.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

A discussão em tela irá orbitar em torno da utilização de métodos alternativos de resolução de 
conflitos da Arbitragem como instrumento para alargamento da via do Acesso à Justiça, garantindo 
assim que esse princípio constitucional seja verificado a prática.Além disso, será realizada uma 
breve reflexão dessa perspectiva no Direito Comparado.
 No que concerne aos resultados, em território nacional é possível de antemão afirmar que há uma 
tendência ao crescimento da utilização da Arbitragem principalmente em decorrência das novidades 
com a Lei nº 13.129/2015, que alterou a Lei de Arbitragem, n° 9.307/1996, com inovações como a 
positivação da sua utilização em conflitos que envolvem a administração pública. 
Em relação ao Financiamento de terceiros no procedimento arbitral, no que concerne o Direito 
Internacional, vem sendo utilizada de forma crescente. No Brasil, ainda não se observa sendo uma 
realidade mas a tendência é de que o uso dessa alternativa venha continuar a se expandir.
Esse estímulo a cultura arbitral faz com que, consequentemente a mesma venha ganhar um maior 
destaque e, assim, possibilita um maior acesso a justiça por aqueles que optarem por esse método 
de resolução.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Há de se saber que o Direito tem como um de seus principais objetivos o de atender as demandas 
sociais de forma tal que grande parte da sociedade seja abarcada e tenha a proteção de seus Direitos 
fundamentais garantidos. Uma das pautas emergentes que vem se mostrando essencial na atualidade 
é o da utilização de Métodos Alternativos de Solução de Conflitos que desobstruam o Sistema 
Judiciário Estatal que se encontra congestionado, o que se mostra como um empecilho para o acesso 
à justiça dos indivíduos, que é protegido constitucionalmente. 
A Arbitragem apresenta características como rapidez e Informalidade, indo na contramão do 
excesso de burocracia e morosidade encontradas nas Instituições Jurídicas Estatais. Assim, pode 
ser considerado como um instrumento eficaz no que concerne a garantia efetiva ao acesso à justiça, 
por proporcionar uma resposta mais célere aos demandantes que optam por essa alternativa.
Sendo o custo dos processos uma das limitações do uso arbitragem como meio de acesso à justiça, 
o financiamento do procedimento arbitral por terceiros se apresenta como uma solução, o que 
democratizaria a sua possibilidade de utilização, garantido cada vez mais não apenas uma solução 
rápida para o conflito de interesses, mas, sobretudo, uma solução justa e com maior projeção de 
satisfação das partes.
Sendo assim, além de auxiliar na resolução de demandas que anteriormente seriam totalmente 
direcionadas à jurisdição estatal, também se mostra como um instrumento de ampliação ao acesso 
à justiça, garantindo consequentemente outros princípios basilares no âmbito dos Direitos Humanos, 
como o da Dignidade da Pessoa Humana.
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RESUMo

A presente pesquisa propõe-se a analisar a importância do princípio da afetividade nas decisões jurídicas 
a respeito das novas conformações familiares, superando um modelo patriarcal e desenvolvendo-se 
sob um pilar eudemonista. Para isso, faz-se necessário conceituar família, examinar o princípio da 
afetividade e sua adoção no ordenamento jurídico, assim como suas possíveis implicações no âmbito 
dos tribunais pátrios. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, em que casos 
concretos foram analisados com base em estudos feitos a partir de doutrinas, teses e artigos científicos, 
assim como em jurisprudências dos tribunais superiores.

Palavras-chaves: Famílias; Princípio da Afetividade; Jurisprudências.

ABSTRACT 

The present research proposes to analyze the importance of the principle of affectivity in the juridical 
decisions regarding the new familiar conformations, surpassing a patriarchal model and developing 
under an eudemonist pillar. For this, it is necessary to conceptualize the family, to examine the 
principle of affectivity and its adoption in the legal system, as well as its possible implications in the 
courts of the country. For that, a descriptive and exploratory research was used, in which concrete 
cases were analyzed based on studies made from doctrines, theses and scientific articles, as well as 
in jurisprudence of the superior courts.

Key-words: Families; Principle of Affectivity; Jurisprudence
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INTRoDUÇÃo

A entidade familiar, com o decorrer dos tempos, sofreu mudanças constantes. De um modelo 
convencional em que o pai, a mãe e os filhos formavam o padrão, a sociedade, gradativamente, 
vem reestruturando o conceito e composição da entidade familiar. Essa reestruturação vem se 
formando e abrangendo famílias homoafetivas e famílias poliafetivas, sendo este último palco de 
atuais discussões do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Na esteira dessas novas conformações 
familiares, é perceptível as mudanças referentes às Constituições passadas em relação a atual 
Constituição da República Federativa do Brasil. O neoconstitucionalismo, que traz a Constituição 
como centro do ordenamento jurídico, implicou na incidência das normas constitucionais por todo 
o sistema jurídico. 
Portanto, por meio do neoconstitucionalismo, a Carta Magna de 1988 propiciou a disseminação 
de uma série de princípios constitucionais. Dentre eles, figura o princípio da afetividade, que 
garantiu consequências jurídicas pautadas em uma interpretação valorativa, possibilitando amparar, 
juridicamente, uniões homoafetivas, como também tornou-se possível apenar o abandono afetivo. 
Não obstante, cabe salientar que o princípio da afetividade encontra-se interligado ao direito 
fundamental à felicidade, pois as partes envolvidas construíram uma relação familiar que tem 
caráter eudemonista. Nesse sentido, deve-se interpretar de forma efetiva e valorativa os princípios 
constitucionais, no intuito de assegurar, constitucionalmente, a pluralidade familiar.

oBJETIVoS

Tem-se como propósito dessa pesquisa discorrer sobre o conceito e evolução de família, destacando o 
papel que a análise do princípio da afetividade vem desempenhando no processo de fundamentação 
desses novos contextos familiares. Assim sendo, objetiva-se a valorização principiológica como forma 
resolutiva para paradigmas jurisprudenciais e superação de valores e impasses antigos, acarretando, 
nesse sentido, a evolução da interpretação constitucional no âmbito dos tribunais pátrios. Para 
isso, propõe-se discutir os desdobramentos jurídicos da aplicação do princípio da afetividade no 
entendimento das novas conformações familiares, tendo como base o intuito de conceituar família 
e sua evolução, enfatizando o desenvolvimento de novas entidades familiares e a natureza jurídica 
correspondente. Pautará, para isso, a evolução histórica das legislações e no desenvolvimento da 
interpretação dos princípios constitucionais.

MÉToDoS

Referente à metodologia, tem-se como propósito uma pesquisa de natureza descritiva e exploratória, 
em que a abordagem sobre o tema terá como cerne do estudo a análise da aplicação dos princípios 
constitucionais nas atuais decisões que envolvam esta temática. A abordagem do objeto desta pesquisa 
será consolidada por meio de casos concretos e a fonte de estudos, assim como a coleta de dados, 
serão compostos por artigos científicos, teses, doutrinas jurídicas e jurisprudência. 



518

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

518

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Para tratar do tema presente, faz-se necessário uma breve inserção sobre família, com o intuito 
de elucidar alguns marcos importantes. Família é uma instituição que, historicamente, vem 
manifestando o seu anseio por transformação. Desde o século XVI, com intensificação no século 
XIX, a entidade familiar vem presenciando transições que ampliaram o seu conceito (STOLZE, 
2014, p. 52). Os registros históricos vêm documentando esta modificação, seja do momento em 
que o poder patriarcal era exercido com intuito de o patriarca ter direito sobre a vida dos filhos, 
até os mais recentes acontecimentos, em que mudanças de ordem política, econômica e cultural 
influenciaram a visibilidade de novas formações familiares. 
Nessa evolução, partimos do pater1, que concretizava uma relação de austeridade e chefia, em que 
submetia-se a mulher a uma posição exaurida de autonomia e sobrecarregada de dependência. O 
grande marco para essa transformação deu-se no século XX, especificamente na década de 60, 
decorrente da Lei 4.121/64, mais conhecida como “Estatuto da Mulher Casada” (DIAS, 2013, p. 30). 
A partir desse marco, a superação desse conceito permite-nos falar sobre uma variedade familiar, 
abrangendo a informal, a homoafetiva, a anaparental, a pluriparental, a monoparental e a paralela. 
O Estado, que punia diferentes formas de família, por considerar-se guardião dos bons costumes, 
encontrou-se diante de reivindicações da sociedade que exigiam a adequação das normas para 
inclusão de mudanças que comportassem os novos moldes familiares. 
A estrutura familiar que, anteriormente, limitava-se ao vínculo matrimonial, passou a compreender os 
vínculos afetivos e, deste modo, o ordenamento jurídico infraconstitucional superou suas limitações 
e adotou cenários em que a relação de afeto é salvaguarda por leis, a exemplo da Lei 11.340/06, 
conhecida como Lei Maria da Penha. 
Essas adaptações sociais encontram dificuldades de realização em decorrência do enraizamento de 
uma cultura patriarcal, mas paulatinamente vem-se discutindo este tema no intuito de assegurar 
garantias fundamentais e princípios importantes que estão presentes no ordenamento jurídico. O 
artigo 226 da Constituição Federal de 1988 flexibilizou o conceito de família e positivou a obrigação 
do Estado em proteger relações que não passaram pelo rito matrimonial.
Entretanto, é perceptível que o sistema normativo é fragilizado no tocante as novas conformações 
familiares, ou seja, essas novas concepções de família não possuem uma previsão de leis específicas 
que compreendam as suas particularidades (CALDERÓN, 2017). Deste modo, por não existir leis 
infraconstitucionais a respeito desse tema, acomete-se o entendimento, por parte conservadora da 
sociedade, de que família é somente aquela que está positivada em lei, o que tende a provocar a 
constituição sem previsão legal de outros contextos familiares. Nesse aspecto, por tratar-se de um 
contexto que foge do padrão tradicional, todas as decisões que envolvam novas formas de família 
ganhará repercussão geral no meio jurídico. Para tanto, faz-se necessário a valorização dos princípios 
e normas constitucionais, ampliando seu alcance, por intermédio da interpretação constitucional, 
nas mutações sociais  (BARROSO, 2018, p. 352).
O neoconstitucionalismo, que aproximou a Carta Magna de 1988 do cidadão, possibilita o 
reconhecimento dessas novas conformações familiares. A nova interpretação constitucional das 
leis, que se baseia na efetividade os princípios fundamentais, aplicou em casos concretos princípios 

1 [...] o “pater famílias” conhecido como poder familiar era uma prática exclusiva do homem e a mulher por sua vez era criada 
para desempenhar as obrigações de casa. Já o relacionamento entre pais e filhos foi marcado pelo poder do chefe que se valia 
de violência no tratamento com estes (SANTANA, 2015).
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que anteriormente eram tidos apenas como fontes do Direito e não normas propriamente ditas 
(BARROSO, 2018, p. 352), o caso do princípio da afetividade. Diante de anseios sociais que as leis não 
conseguem comportar, surge a necessidade de adotar caminhos menos positivistas, almejando dirimir 
tais conflitos. Assim, o neoconstitucionalismo, que solidifica-se na consolidação do fundamento da 
dignidade humana, trouxe ao Brasil novas concepções sobre o direito constitucional, ensejando sua 
utilização para atender democraticamente os novos anseios da sociedade. 
Pautando-se em uma visão neoconstitucionalista, a valorização dos princípios constitucionais é 
impreterível. Quando falamos do Direito das Famílias, tratamos muito mais de relações de afetos 
do que normas propriamente ditas, por isso faz-se necessário estudar os princípios constitucionais 
que norteiam esse direito. Contudo, é fundamental elucidar a diferença entre regras e princípios, 
uma vez que, segundo Gomes (2005), que analisa a teoria de Dworkin (2007), para as regras vale a 
lógica do tudo ou nada, sendo assim, a aplicação de uma invalida a outra. Já os princípios são mais 
genéricos, possuem uma aplicabilidade mais ampla, podendo ser utilizados como função integradora 
e fundamentadora. Sendo assim, na resolução de casos complexos se houver a colisão de princípios, 
utiliza-se a dimensão de pesos, analisando qual princípio se aplica melhor para o caso concreto, 
entretanto, a aplicação de um não invalida o outro, como ocorre com as regras (ALEXY, 2008).
Sendo assim, é relevante explanar que a análise dos diversos princípios existentes no ordenamento 
jurídico brasileiro, sejam eles o do princípio da dignidade humana, da isonomia, do pluralismo 
e da afetividade, associados à superação do conceito de família, vêm promovendo o surgimento 
de uma nova interpretação das leis, dando maior eficácia aos direitos e garantias fundamentais 
presentes na Carta Magna. Dentre esses princípios, faz-se necessário elucidar o princípio da 
afetividade, uma vez que esse é inerente ao que se entende por família, não deixando, contudo, 
de servir-se do princípio da razoabilidade, quando haja conflitos em casos concretos. Embora 
esteja presente de maneira implícita na Constituição Federal do Brasil, é um princípio jurídico, 
que possibilita a elaboração constante no direito familiar, uma vez que este gera uma elasticidade 
maior no conceito de família e uma série de consequências importantes (CALDERÓN, 2017), 
como o reconhecimento jurídico da união homoafetiva, a admissão da reparação por danos em 
decorrência do abandono afetivo e o reconhecimento da parentalidade socioafetiva como nova 
forma de parentesco (DIAS, 2018).
Sobre a parentalidade socioafetiva, entende-se a dispensável relação genética para se configurar 
filiação, pois são os laços afetivos e de convivência que estruturam a pessoa no que se concerne ao 
caráter, a educação e aos princípios, e por isso também não possuem um lapso temporal, contudo, 
além dessa contribuição na formação honrosa do filho para considerar a filiação por motivos 
afetivos, há que se levar em conta também a notoriedade ou reconhecimento por terceiros dessa 
paternidade, a qual ainda pode destrinchar-se no que na atual conjuntura denomina-se “adoção 
à brasileira” e “filho de criação” (DIAS, 2013). Em contrapartida, também há que se verificar 
quando inexiste essa relação de carinho, atenção e educação com os filhos, ou seja, quando se 
observa um abandono, diga-se abandono não só financeiro e econômico como também afetivo, 
possuindo ainda um valor jurídico, que pode ser discutido no âmbito da responsabilidade civil, 
apesar de se tratar ainda de uma temática desafiadora.
 Assim sendo, decorrente do princípio da afetividade, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 
4277/DF e a ADPF 178/RJ, reconheceu em sua decisão a união entre pessoas do mesmo gênero. 
Ampliou-se o conceito de entidade familiar a casais homoafetivos. As ações foram interpretadas 
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de acordo com a Constituição, ressaltando que o não reconhecimento da união entre de pessoas 
do mesmo gênero feria a Constituição, precisamente o inciso IV, do artigo 3º. A decisão de 
efeito vinculante fortaleceu preceitos fundamentais presentes na Carta Magna. Portanto, o artigo 
1.723 do Código Civil não impede a união de pessoas do mesmo gênero e consequentemente seu 
reconhecimento como entidade familiar. 
Nessa esteira, novamente o casamento homoafetivo ganhou visibilidade, pois garantiu sua legalidade 
devido ao julgamento do Resp. 1.183.378 de 2012, no STJ, em que os artigos 1.514, 1.521, 1.523, 
1.535 e 1.565 do Código Civil não apresentam impedimento implícito da consumação do casamento 
homoafetivo. Sendo assim, devem ser interpretados de maneira que garanta o pluralismo familiar, 
o direito à igualdade, liberdade (autonomia de escolha) e dignidade da pessoa humana. Doravante, 
essa temática foi fortalecida graças a Resolução n.º 175, de 2013, do CNJ, pois determinou o 
recebimento de habilitações de casamentos homoafetivos por parte das autoridades competentes, 
vedando quaisquer decisões denegatórias. 
No que tange as discussões sobre as famílias paralelas, percebe-se que aceitação dos nossos tribunais 
superiores inexistem. Novas jurisprudências são necessárias quando tratamos desse tema. As 
relações de poliamor encontram um grave entrave jurídico e social, decorrente de ensinamentos 
segregacionistas que influenciam diretamente os pensamentos dos legisladores. Portanto, essa 
elite patriarcal que difunde valores religiosos e juristas que se dizem protetores da moral e do bom 
costume, criticam e combatem essa nova conformação familiar. Um dos argumentos é a violação 
do art. 235 do Código Penal, que criminaliza a bigamia, e do art. 1.521 do Código Civil brasileiro, 
que no inciso VI, também proíbe o casamento entre pessoas já casadas. 
Acontece que a luz de jurisprudências do STF, como exemplo ADI 4277/DF e a ADPF 178/RJ, alguns 
cartórios utilizaram os mesmos argumentos jurídicos do STF que legalizou uniões homoafetivas, 
na oficialização de uniões poliafetivas. Princípios como o da afetividade e da proteção da dignidade 
humana fortaleceram essas decisões, cabendo ressaltar que a existência de consentimento entre as 
partes na manutenção dessa relação exalta o princípio da liberdade e impõe a necessidade de superar 
esse paradigma. A Constituição Federal de 1988 positivou um conceito aberto de família, cabendo 
ao legislador, assim como ao judiciário, expandir e não restringir, pois limitar essa interpretação 
implica na violação hierárquica do nosso sistema jurídico. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

As atuais entidades familiares se distanciam cada vez mais de fatores matrimoniais e biológicos 
e, com isso, os laços afetivos vêm, paulatinamente, ganhando reconhecimento pela doutrina, pela 
jurisprudência e pela própria sociedade. Toda essa discussão faz-se essencial nos paradigmas 
contemporâneos, pois as possíveis confirmações de jurisprudências que garantam o reconhecimento 
de famílias paralelas são pautas extremamente importantes na atualidade. Visualiza-se um 
aumento nos elos familiares informais, monoparentais e plurais, ensejando a importância de ter 
o afeto como princípio basilar desses vínculos, pois é no seio familiar que ocorrem os primeiros 
fundamentos sobre dignidade e caráter. 
Essas novas concepções familiares fundamentam-se nas relações de afeto. Nesse sentido, a 
construção evolutiva desse conceito confirma a necessidade de assegurarmos a quebra desses 
paradigmas utilizando-se dos princípios constitucionais. O princípio da afetividade, quando 
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aplicado, reconhece juridicamente essas relações familiares que possuem como critério formador o 
afeto. Portanto, diante de ausência de previsões legais que compreendam esses fenômenos sociais, 
faz-se necessário que os tribunais pautem suas decisões aplicando os fundamentos promovidos pelo 
neoconstitucionalismo, ampliando assim os efeitos dos princípios constitucionais, efetivando-os e 
fazendo-se valer o caráter democrático da Carta Política de 1988, que possibilita o reconhecimento 
dessas novas conformações familiares. 
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RESUMo

No cenário heterogêneo, diversificado e mutante da atualidade, o conhecimento vulgar com 
frequência, usurpa o lugar do conhecimento científico. Este trabalho visa discutir a percepção da 
realidade que o corpo social tem das normas, delimitando o problema que o senso comum pode 
causar para o pleno entendimento do ordenamento jurídico e dos Direitos Humanos.
 
Palavras-chaves: Direitos Humanos; senso comum; percepção da realidade; alteridade.

ABSTRACT

In the heterogeneous, diversified and mutant scenario of today, vulgar knowledge often usurps 
the place of scientific knowledge. This paper aims to discuss the perception of the reality that the 
social body has of the norms, delimiting the problem that common sense can cause for the full 
understanding of the legal order and Human Rights.

Key-words: Human Rights; common sense; perception of reality; otherness.

INTRoDUÇÃo

O tema deste trabalho foi escolhido por acreditar que o conhecimento é um passo importante para 
aprimorar a concepção de mundo da sociedade brasileira. Acreditamos que um ambiente escolar e 
acadêmico seria o melhor âmbito para problematizar isso.
  De acordo com o escritor H.L Mencken, o senso comum vem tomando o espaço de estudos puros 
e comprovados para aceitar ou rejeitar coisas, com base no suposto senso comum que, segundo ele, 
muitas vezes é pouco plausível ou frequentemente errado.
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Dentre esses aspectos surge uma preocupação maior, a equivocada percepção da realidade e ideais 
infundados com resguardo no conhecimento vulgar. Então partindo da ideia de que a lei é justa 
para todos, por que não temos uma realidade como previsto? São esses tipos de questionamentos 
que iremos abordar nesse artigo.
Este labor conta com 7 partes contando com a introdução, na próxima seção temos o objetivo do 
trabalho com base em obras e nos Direitos Humanos, em seguida, a fundamentação do artigo, 
método de pesquisa, resultado e considerações finais.

oBJETIVoS

O objetivo deste trabalho é analisar e identificar a influência do conhecimento vulgar na aplicação 
da lei e na realidade social, de maneira que, por esse fenômeno os cidadãos adquirem uma falsa 
percepção da realidade, muitas vezes buscando impor ao outro uma verdade absoluta inexistente, 
constantemente não fundada nas leis e permeada por ignorância.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Neste tópico do trabalho, estão explicitados os conceitos e princípios norteadores, que são essenciais 
para a compreensão acerca do tema abordado, são eles: conhecimento vulgar, verdade, hermenêutica 
e interpretação, ignorância, ideologia, alteridade.

1. Conhecimento vulgar - Segundo Galliano (1979), o conhecimento vulgar, também denominado 
“empírico”, é aquele que todas as pessoas adquirem na vida quotidiana, ao acaso, baseado apenas 
na experiencia vivida ou transmitida por alguém. Em geral resulta de repetidas experiências 
casuais de erro e acerto, sem observação metódica nem verificação sistemática, por isso, carece 
de caráter cientifico. Pode também resultar de simples transmissão de geração para geração e, 
assim, fazer parte das tradições de uma coletividade.  O conhecimento científico consiste na 
apreensão mental das coisas por suas causas e razões, e para operar requer métodos próprios 
de investigação;
2. Verdade - Foucault (1974), compreende que a verdade tem uma história, desta forma, está 
sendo interrogada em sua historicidade, na sua forma de nascimento em um dado contexto de 
práticas sociais que geram domínios do saber, visto que ela não é natural, tampouco facultada 
pela natureza humana. Nesse contexto, não existe uma verdade única e absoluta, existem 
verdades provenientes de construções históricas de determinada sociedade ou grupo;
3. Hermenêutica e interpretação - Margarida Maria Lacombe (1999), define interpretação como 
a ação mediadora que procura compreender aquilo que foi dito ou escrito por outrem. Para ela, 
a interpretação aplica-se a tudo o que nos é transmitido pela história, exigindo uma postura 
de reflexão e mediação, de forma a trazermos o verdadeiro significado do texto. Maximiliano 
(1924), entende que interpretar uma expressão de Direito não é simplesmente tornar claro o 
respectivo dizer, abstratamente falando; é sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida 
real, e conducente a uma decisão reta.  Para ele, a hermenêutica consiste em enquadrar um caso 
concreto na norma jurídica adequada, ou seja, interpretar onde melhor aquele caso concreto se 
encaixa na norma. Portanto, interpretar não é somente ler a norma ou a Declaração Universal 
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dos Direitos Humanos e sim analisar de que forma esse ordenamento pode ser incorporado, 
de todas as formas de incorporação que podem ser dadas a ele na sociedade;
4. Ignorância - Segundo Bernardino Mendonça Carleial, ignorante é o indivíduo que não sabe. 
Para ele, culto é o homem que conhece pelo menos um pouco, todas as áreas do conhecimento 
humano. “Se me perguntar o que é a morte! Respondo-te: a verdadeira morte é a Ignorância. 
Quantos mortos entre os vivos!” (Pitágoras, 582-497, AC). Muitos foram os autores que 
discorreram sobre esse tema e todos chegaram a uma linha muito semelhante de conclusão, 
eles afirmam que a ignorância é talvez uma das maiores causas de guerras e conflitos entre 
os homens, ou seja, não conhecer, gera discrepâncias de ideias e atitudes. Na sua falta de 
conhecimento, o ignorante cria ideias falsas sobre si e o mundo que o cerca, e através dessas 
“ideias” muitas vezes busca impor ao outro sua “verdade”, e talvez seja esse o grande problema 
da sociedade brasileira contemporânea;
5. Ideologia - O termo nasceu no livro Elementos de Ideologia (1801) do francês Antoine Louis 
Claude Destutt de Tracy, para denominar estudo cientifico das ideias. Para Auguste Comte 
a ideologia é uma atividade filosófico-cientifica que estuda a formação das ideias a partir da 
observação do homem em seu meio ambiente. Nesse contexto, nasceram muitas ideologias 
diferentes e cada indivíduo em sua particularidade, seguiu ou contestou algumas delas, não 
raramente criando novas ideologias;
6. Alteridade - Lévinas (1947), no livro “O tempo e o outro”, faz a investigação sobre a 
relação do Eu com o Outro, em sua dimensão de temporalidade e transcendência à imanência 
do ser. O tempo, para ele, como transcendência, é abertura a outem e ao Outro, é a própria 
relação do sujeito com outrem. Essa concepção a alteridade parte do pressuposto de que 
todo indivíduo social é interdependente dos demais sujeitos de seu contexto social, isto é, o 
mundo individual só existe diante do contraste com o mundo do outro. Partindo desse ideal, 
entende-se alteridade como enxergar o outro a partir da concepção de mundo dele, de maneira 
a compreender a sua realidade.

MÉToDoS

O objeto estudado tem origem social, cotidiana, possui características relevantes ao Direito. O método 
utilizado é qualitativo. Segundo Flick (2004) os métodos qualitativos consideram a comunicação 
do pesquisador com o campo e seus membros como parte explícita da produção de conhecimento; 
sendo assim, as meditações dos pesquisadores sobre suas atitudes e observações no âmbito real, 
seus sentimentos e impressões, tornam-se dados em si mesmos, o que vem a constituir parte da 
interpretação. Para levantamento bibliográfico, foram consultados materiais publicados em livros, 
manuais, dissertações, e web sites. 

DISCUSSÃo

Diante do já exposto acima, o conhecimento vulgar leva a falsas verdades. Tais “verdades”, são 
o reflexo da ignorância social. Esse comportamento nos leva a um dos mais nefastos problemas 
sociais, pessoas que apenas reproduzem conceitos e verdades, sem indagar e questionar a realidade 
em questão. Nesse sentido, tem-se uma compreensão mentirosa do que é real pois, a lei e os Direitos 
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Humanos pregam preceitos que não são efetivados, tanto no sentido intelectual quanto físico. 
O artigo 5º da Constituição Federal (1988) prega:

“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.”

Mesmo com a Constituição garantindo tais direitos, a realidade é bem diferente. No Brasil, os 
índices mostram que o “diferente” ainda sofre. 3 em cada 5 mulheres já sofreram violência em 
relacionamentos (Instituto Avon em parceria com o Data Popular, nov/2014). Apenas 1% dos indígenas 
possuem acesso ao ensino superior, segundo dados do Ministério da Educação; o Instituto Brasileiro 
de Geografia, em 2010, apurou que 40% dos indígenas vivem fora de suas terras. O Brasil lidera o 
ranking de assassinato de homossexuais, bem como está no lugar mais alto do pódio em homicídios 
de travestis e transexuais – conforme pesquisa do Grupo Gay da Bahia e da ONG Trasgender Europe. 
O IPEA levantou que da totalidade de assassinatos ocorridos no País, 70% tem vítimas negras. Um 
negro tem 3,7% mais chance de ser morto que um branco.
A partir de tais índices temos uma noção clara de que, os princípios que a lei e os Direitos Humanos 
pregam não são efetivos na sociedade brasileira, ou seja, temos uma ideia equivocada de que tais 
princípios são efetivados, e o senso comum faz perpetuar a ideia de que somos uma sociedade que 
é regida plenamente pelos direitos e garantias universais.
Essa equivocada percepção da realidade que o senso comum prega já é compreendida desde Platão 
no livro VII da República, na Alegoria da Caverna, onde os homens estavam presos de tal forma 
que dentro da caverna só se podiam ser vistas sombras do mundo exterior. A sombra nesse aspecto 
representa o senso comum, as pessoas veem a sombra e querem acreditar nela, sem ao menos 
questioná-la, e a repassam como se fosse uma verdade absoluta.
Se o conhecimento fosse propagado na sociedade a imposição de ideologias seria reprimida pois, o 
homem usaria da alteridade para se colocar no lugar do outro em todos os aspectos da vida.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Num ambiente poli discursivo acentua-se a tendência de que o senso comum prospere de forma 
incontrolada quer como fundamento de razão, quer como expressão da autonomia intelectual (sem 
ser), quer como fronteira de relações atomizadas.
O risco, mais que evidente é de que se converta em fator de desintegração de qualquer consenso 
minimamente factível.
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RESUMo

A dignidade da pessoa humana necessita ser garantida na História do Brasil e a prova da luta por 
direitos individuais e coletivos está na Literatura Brasileira. O presente trabalho objetiva mostrar 
através dos autores Regionalistas Literários a necessidade de um Direito Universal na busca da 
harmonia social, tendo estudo norteador no Sudoeste Baiano.

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Literatura; Regionalismo.

ABSTRACT

The dignity of the human person needs to be guaranteed in the History of Brazil and the proof of 
the struggle for individual and collective rights is in the Brazilian Literature. The present abstract 
aims to show a need of Universal Right Law for social harmony through the Literary Regionalist 
authors, with the studies in the Southwest of Bahia.

Key-words: Human Rights; Literature; Regionalism

INTRoDUÇÃo

No limiar do século XXI é notório que os Direitos Humanos exerçam uma força de inspiração para 
as variadas Constituições mundiais. Nesse contexto, no âmbito histórico e cultural a necessidade de 
uma regulação de Direitos e garantias se mostrou nos escritos de diversos autores brasileiros. Além 
disso, a temática voltava-se em maior parte para as verdadeiras problemáticas (Fome, Desigualdade, 
Saúde e Educação) do povo brasileiro.
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Em primeiro plano, para entender o clamor de autores como Padre Antônio Vieira, Gregório 
de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manoel da Costa, Machado de Assis, Graciliano 
Ramos, Mário de Andrade, dentre outros, é de suma importância entender a essência dos direitos 
inerentes ao homem. Nesse viés, a maior parte das Doutrinas corrobora que esse calor inicial se 
presencie na Dignidade da Pessoa Humana. Essa por sua vez, é a que garante os direitos à vida, 
à liberdade, à igualdade e milhares de outros que se faz necessário para uma vida harmônica. 
Fica evidente, portanto, que um dos grandes problemas da população brasileira ao longo do tempo 
é a instabilidade de Direitos, sendo assim, a Literatura Regionalista do Sudoeste baiano se mostra 
um espelho da Literatura nacional, ao convergir com os aspectos de sofrimento do escravo, do 
sertanejo e do assalariado dos grandes centros urbanos.

oBJETIVoS

O presente trabalho tem como objetivo mostrar por meio de textos literários, músicas e críticas dos 
autores Regionalistas do Sudoeste Baiano como Manuel Fernandes de Oliveira, Elomar Figueira 
de Melo e Glauber Rocha as necessidades da população, que não foram tuteladas pelo Estado e, as 
quais devem ser Universalizadas no âmbito positivo da Lei, para que as Constituições dos Estados 
se fundamentem e busquem a harmonia social.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O regionalismo do Sudoeste baiano mostrou-se imprescindível na aclamação de Direitos essenciais 
à sociedade, demonstrando, no campo microfísico das relações, a sua importância na modificação 
do contexto histórico brasileiro.
Destarte, a perspectiva teórica dos autores norteia que não só os pensadores brasileiros mais 
conhecidos foram relevantes na anexação do Direito humano universal da legislação pátria, como 
também os autores regionalistas do Sudoeste baiano.
Para tanto, a concepção utilizada do jornalista e poeta Manuel Fernandes de Oliveira foi a luta 
contra o despotismo esporádico da República da Espada que era contra a população pobre e 
desfavorecida. Prolongando-se no tempo, as canções de Elomar Figueira de Melo retratam o 
esquecimento do sertanejo, a exploração do homem do campo que se vê obrigado à condução 
do êxodo rural e à marginalização dos grandes centros urbanos. Assim, estes assuntos também 
foram retratados pelo cineasta conquistense Glauber Andrade Rocha, em suas muitas obras 
reconhecidas mundialmente, cuja crítica teve grande repercussão nesta abordagem social.

MÉToDoS

Para o desenvolvimento do trabalho, foi adotada a metodologia de pesquisa qualitativa, com 
abordagem no campo dos Direitos Humanos e Direito Constitucional, analisando as obras literárias, 
musicais e cinematográficas dos autores regionais do Sudoeste baiano.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

Apesar de grande parte dos regionalistas brasileiros clamarem para que o Direito Positivo utilizasse 
os Princípios atrelados à dignidade, no sudoeste baiano esse movimento se viu empenhado na 
literatura, no cinema e na música.
No Sertão da Ressaca, área entre o Rio Pardo e o Rio de Contas, Manuel Fernandes de Oliveira, o 
Maneca Grosso, intelectual, poeta, jornalista e professor dissertava sobre a opressão política que sofria 
a população conquistense, da qual não tinha a lei a seu favor, pois até mesmo o Juiz e o Promotor 
estavam envolvidos na politicagem da época. Nesse viés, é notória nos textos jornalísticos do escritor 
a crítica ferrenha a um sistema de opressão, que não assegurava direitos comuns, insegurança tal 
que o levou a ser espancado por um grupo político rival.

[...] Enfim, se entrares com jeito
No Tesouro da Nação...
Este sim, papai, aceito!
Pois no Brasil o ladrão
Traz as medalhas no peito
E a República - na mão! [...]
(Maneca Grosso) 

No trecho do poema “Meio de Vida de Simão” é perceptível a crítica social feita a respeito do início 
da República. Nesse sentido, escreveu que a desigualdade social era evidente, pois o dinheiro estava 
nas mãos dos que carregavam medalhas no peito (os Militares) e a República nas mãos (os Políticos). 
Sendo assim, é a prova que os ditos Direitos Humanos pós 1948 não tinha sequer pretensões de 
serem formados no início do governo republicano, pois o que os direcionaram a serem constituídos 
foram as duas grandes Guerras Mundiais, quando o número de mortes chegou à casa dos milhões 
em pouco tempo.
No que tange os Direitos clamados pelo regionalismo, o papel do cinema como forma de arte e de 
crítica foi evidente especificamente na cidade de Vitória da Conquista. Elencado ao movimento 
multicultural Tropicalista, Glauber de Andrade Rocha, mais conhecido por Glauber Rocha, 
evidenciou em seu filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol” o que ocorria a tempos mais remotos 
no Sertão, os coronéis que detinham poderem políticos exploravam os populares, indo de encontro 
com o Art. 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos “Ninguém será submetido a tortura 
nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.”.

Vou contar uma história, na verdade, é imaginação. Abra bem os seus olhos pra enxergar 
com atenção. É coisa de Deus e Diabo, lá nos confins do sertão. (Glauber Rocha)

Em outro plano, o cineasta, mostra a força que teve os movimentos messiânicos no nordeste brasileiro, 
que se tornava a única alternativa de escape do sofrimento sertanejo. Entretanto, também refere 
ao que a Igreja Católica e os Coronéis eram capazes para garantirem que seus poderes políticos e 
econômicos fossem resguardados. Iam totalmente de encontro ao que é garantindo na DUDH nos 
dias atuais: 

Art. 18° Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 
este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade 
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de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em 
privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.

Dessa forma, na conclusão do filme demonstra que a fome e a seca intercaladas pela constante 
exploração “obrigaram” aos populares deixarem o local onde nasceram e se sentiam bem.
Na concepção das últimas décadas veem uma grande indagação por parte da sociedade, mesmo no 
mundo pós Declaração dos Direitos Humanos ainda impera a injustiça social, a música do Sudoeste 
trouxe e traz o retrato da vida árdua do homem do campo, este em pleno século XXI ainda não 
possui uma boa parcela de Direitos expressos na DUDH e por Convenções, a tristeza da fome e do 
alto índice de miséria. Além disso, a omissão do governo com as grandes secas e no fundamento 
do não financiamento agropastoril é notório nos versos do cantor e compositor Elomar Figueira 
Melo, que mostra como mesmo depois de grandes Revoluções e movimentos sociais o homem do 
campo ainda continua tão explorado e amargurado pela opressão do governo.

[...]Inté os olhos d’água
Chorou que secou
E o sol dessas mágua
Quemou os imbuzero
Os bode e os carnêro
Toda a criação
Tudo o sol queimou
No Rio Gavião
Tudo o sol quemou
Toda a criação[...]
Incelença pra Terra que o Sol matou 

As músicas no século XXI tornou-se algo mais impactante que a literatura nos séculos passados, 
forma mais expressa de chegar à sociedade e mostrar o sufoco dos oprimidos. Sendo o quesito 
Região Sudoeste Baiana, essa forma de mostrar o retrocesso evidente no campo também tomou 
tema das canções de Eugênio Avelino, popularmente conhecido como Xangai. 

[...]que somente a catingueira
enfeita a paisagem triste
Catingueira se és feliz
não zombes nunca
deste teu contraste
segura tua raiz e pede a Deus
que ela nunca se gaste
Tão ressêca a imburana
a terra quente e rachada[...]
(Catingueira)

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ampliar o ensino jurídico além da forma do pensamento positivista e conectando com a realidade 
regional que exprime problemática, aumentam as probabilidades da educação servir como forma de 
progressão uniforme da qualidade de vida dos cidadãos. No âmbito acadêmico, os alunos possuem 
o potencial de direcionar o conhecimento adquirido para comunidade, criando uma sociedade mais 
justa, igualitária e democrática.
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Compreende-se que o debate acerca do tema deve ser permanente. Sem obstáculos que impeçam os 
diálogos sobre os Direitos Humanos, a Dignidade da Pessoa Humana e o quanto os Códigos possuem 
influência da Universalidade da DUDH.
Em vista dos paradoxos criados pelo sistema capitalista do século XVI até os dias atuais no Brasil, 
é perceptível a necessidade de criar estratégias e estudos direcionados a minimizar as desigualdades 
culturais, econômicas e regionais. De forma subjetiva, é também necessário crer no ser humano 
como ente histórico que reflete os paradigmas de uma determinada região, mas que pode lutar para 
que de forma temporal consiga a sua emancipação.
Que este artigo seja uma contribuição notória para afirmação de concepções éticas do regionalismo 
brasileiro, mas também que seja instrumento válido para o campo conceitual que mostra-se de difícil 
apreensão, além de tudo que sirva como um pequeno avenço para construção de um mundo mais justo.
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RESUMo

O presente artigo tem como intuito principal explorar o poliamor, a ideologia que trata das relações 
amorosas com múltiplos parceiros com consentimento de todos os envolvidos. Essa nova maneira de 
se relacionar gera inúmeras discussões no âmbito social e jurídico, visto que, possui muitos adeptos 
favoráveis à nova forma de amar, bem como, atrai olhares não tão receptivos. Apesar da maior 
parte da sociedade defender a preservação dos preceitos religiosos e morais pré-estabelecidos, a 
monogamia não caracteriza princípio jurídico suficiente para impossibilitar a construção de relações 
poliafetivas, já que há no âmbito social e jurídico uma ampliação do conceito atual de família.  

Palavras-chave: Poliamor. Monogamia. Felicidade. Sociedade. Direito.

ABSTRACT

The main purpose of this article is to explore the polyamor, the ideology that treats relationships 
with multiple partners with the consent of all those involved. This new way of relating generates 
innumerable discussions in the social and juridical scope, since, it has many adepts favorable to 
the new form of love, as well as, attracts not so receptive looks. Although most of society defends 
the preservation of pre-established religious and moral precepts, monogamy does not characterize 
enough legal principle to prevent the construction of poly-affective relations, since there is in the 
social and juridical scope an extension of the current concept of family. 

Keywords: Polyamory. Monogamy. Happiness. Society. Right.
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INTRoDUÇÃo

Construída com base na relação amorosa de duas ou mais pessoas, sempre com o consentimento 
de todos os envolvidos, o poliamor acredita que a felicidade consiste na pluralidade consentida de 
envolvimento intimo e afetivo. Os poliamoristas acreditam e defendem a ideia de um amor livre 
em que prevalece o respeito à individualidade, um bom e aberto diálogo, na liberdade sexual, na 
compersão, na equidade de gênero e na responsabilidade. 
É fato, que o amor, costuma ser visto de forma monogâmica, ou seja, homem e mulher possuem 
apenas um cônjuge para conviver e partilhar seus interesses e anseios até que a morte os separe. 
Esse amor a ser compartilhado passou por uma evolução ao longo do tempo iniciando de maneira 
mais idealizadora (Idade Média) sendo cordial poético e inatingível. Em seguida passou a vigilância 
(Renascimento) defendendo a moral e o casamento como negociação; na sequência moveu-se para a 
ridicularização (Idade Moderna), onde se fazia uma separação entre o casamento (relação baseada 
na amizade) e a paixão (baseada na loucura). Contudo, a forma que mais se adequou aos anseios 
da comunidade civil foi a idealizadora, que no século XIX envolveu-se com o amor romântico e 
enraizou-se na sociedade (Perez e Palma, 2018).
Atualmente, o corpo social passa por transformações e a ideia romantizada e idealizadora de um amor 
eterno começa a se desenvolver como um amor livre que possui menos cobrança e mais formas de 
amar. O amor livre surge de forma natural e para os adeptos dessa nova maneira de amar, não se deve 
reprimi-lo e nem forçar o individuo a apenas uma escolha conjugal de maneira eterna.
No poliamor as pessoas substituem o sentimento de ciúmes e posse pela compreensão e 
responsabilidade para com o outro. Há sentimento em todas as relações poliamoristas, seja ele 
meramente sexual ou essencialmente afetivo. O presente estudo se faz importante pela necessidade 
em observar quais os motivos e anseios da sociedade em criar relações poliafetivas, bem como, 
observar as várias formas de composição do amor. 

oBJETIVoS

O foco deste trabalho consiste na analise do fenômeno do poliamor, fazer uma abordagem sobre o 
seu conceito e tentar entender como essa pratica é vista comunidade social e jurídica.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA 

Como preleciona o Dicionário Michaelis1 online, o poliamor é caracterizado como a “relação ou 
atração afetiva em que cada pessoa tem a liberdade de manter vários relacionamentos simultaneamente, 
negando a monogamia como modelo de fidelidade, sem promover a promiscuidade”. É praticar o 
chamado, Amor Livre, o poliamor vai além de um simples contato sexual, o propósito de seus 
seguidores é amar e ser amado por várias pessoas respeitando o sentimento de cada um dos 
envolvidos, sem que haja ciúmes.
Culturalmente o padrão de relação amorosa mais aceita na sociedade atual é a monogamia e 

1 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. PoLIAMoR: Sm. Tipo de relação ou atração afetiva em que cada 
pessoa tem a liberdade de manter vários relacionamentos simultaneamente, negando a monogamia como modelo de fidelidade, 
sem promover a promiscuidade. Caracteriza-se pelo amor a diversas pessoas, que vai além da simples relação sexual e pela 
anuência em relação à ausência de ciúme de todos os envolvidos nessa relação. O propósito do poliamor é amar e ser amado 
por várias pessoas ao mesmo tempo. ETIMOLOGIA voc comp do gr polýs+amor. Disponível em:<http://michaelis.uol.com.br/
busca?id=V4bGB>. Acesso em: 28 set. 2018.
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apesar de ser considerada como traidor e infiel o ser humano que assume um compromisso sério 
com alguém, mas mantém relações sexuais com outro individuo, a pratica da monogamia continua 
sendo frequente, pois os seus adeptos acreditam que existe um amor eterno entre pessoas que estão 
dispostas a estar apenas com seu parceiro (a) (TAVARES, 2017, apud PILÃO, 2012, p.18). 
Para os monogamistas, individuo que acredita na relação entre duas pessoas com fidelidade recíproca 
entre o homem e a mulher, as relações de amor e afeto se baseiam entre e somente no casal; ao 
contrário dos poliamoristas, consideram que seu jeito de amar é mais livre e fundamentado na 
consciência de que uma pessoa não é capaz o suficiente para completar o outro, nem suprir todos 
os seus desejos.

MÉToDoS

A pesquisa foi moldada com base bibliográfica e documental de acordo com a proposta inicial, 
optou-se neste projeto pela análise de caráter qualitativo, para tanto se fez necessária à utilização de 
ferramentas de pesquisa disponibilizadas na rede mundial de computadores. A pesquisa contou com 
apontamentos feitos pelo orientador nos quais foram abordadas as melhores fontes para pesquisa 
dentro do material escolhido, a produção textual foi precisa visando conferir maior entendimento 
e clareza ao texto. O estudo fundamentou-se na análise da bibliografia proposta ao sentido de 
selecionar ideias que trouxessem ao texto um melhor discurso. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Na idade Média, a primeira manifestação do amor se deu através da idealização desse sentimento; 
com o Renascentismo, fortaleceu-se a prática do casamento se tornando um ritual religioso. 
Com a chegada do Iluminismo e todo seu pensamento voltado para a razão o amor passou a ser 
ridicularizado, mas logo na sequência veio à ideia de romantismo e o amor voltou a ser idealizado 
transformando-se em um fenômeno de massa desejado por todos até o dia de hoje.
Com o passar do tempo não foi apenas o amor que sofreu mudanças, mas a forma de amar. Além 
dos avanços tecnológicos e a globalização as pessoas passaram a ter mais liberdade de escolha, 
inclusive no amor, tendo a possibilidade de se envolver com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 
Anteriormente, a definição de família no Brasil e no Mundo era bastante simples no qual era 
formada somente por casal heterossexual (entre homem e mulher) onde a mulher era considerada 
como uma propriedade do homem e não cabia nem sequer a separação judicial. Nos tempos atuais, a 
definição de família possui vários conceitos, mas sua base está sempre pautada na consanguinidade 
ou afinidade entre os casais, unidos por laços de matrimônio ou filiação compreendendo os pais e 
a prole (MOTA, ROCHA e MOTA, 2011). 
O poliamor surge entre as décadas de 1950 e 1970 nos Estados Unidos, no qual vai quebrar o 
paradigma do casal tradicional entre homem e mulher iniciando novos casais independentemente 
de ser heterossexual ou homossexual. O poliamor acredita que a vida fica mais feliz, saudável e leve
quando se há liberdade em amar, onde as pessoas se amam e são amadas por mais de um parceiro 
(a) construindo várias relações afetivas ou sexuais com o consentimento de todos os envolvidos.
O Supremo Tribunal Federal a respeito do reconhecimento das uniões homoafetivas como a união 
estável se posicionou com a seguinte decisão:
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“cumpre registrar, quanto à tese sustentada pelas entidades autoras, que o magistério da 
doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva, utilizando-se da analogia e 
invocando princípios fundamentais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, 
da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação 
e da busca da felicidade), tem revelado admirável percepção do alto significado de que se 
revestem tanto o reconhecimento do direito personalíssimo à orientação sexual, de um 
lado, quanto à proclamação da legitimidade ético jurídica da união homoafetivas como 
entidade familiar de outro, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros 
homossexuais, relevantes consequências no plano do direito e na esfera das relações sociais”. 
(ADI 3300 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 03/02/2006, publicado 
em DJ 09/02/2006 PP-00006 RTJ VOL-00200-01 PP-00271 RDDP n. 37, 2006, p. 174-176 
RCJ v. 20, n. 128, 2006, p. 53-60 RSJADV jul., 2007, p. 44-46).

Assim como foi utilizado no reconhecimento das relações homoafetivas os princípios da dignidade 
da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, da intimidade, da não discriminação e da busca pela 
felicidade, o poliamor destaca a relevância e essencialidade do companheirismo, amizade e respeito 
ao próximo onde os adeptos dessa pratica acreditam e buscam o reconhecimento da sua liberdade de 
amar em todas as formas, e afirmam que as relações poliamoristas são mais responsáveis, intensas 
e contínuas.
Destarte, os parceiros adeptos do poliamor preservam o ponto de vista em poder ser mais corretos 
com o parceiro, mantendo-se uma confiabilidade recíproca. O chamado amor livre é aquele em que 
os indivíduos possuem a possibilidade de amar o próximo, o poliamor vai além da sexualidade, 
o importante é respeitar o sentimento dos envolvidos e amar verdadeiramente a ambos, sempre 
com consentimento. Os aderentes do poliamor admitem que esse tipo de ligação impede o ciúme 
possessivo, pois inibe que surja o medo de ser substituído por um outro alguém ou ser abandonado. 
O poliamor abre várias possibilidades permitindo que o ser humano se envolva em diversas formas 
de amar.
Para a comunidade social e jurídica ainda prevalece o principio monogamista no Direito de 
Família em que se proíbe a união civil de duas ou mais pessoas, seja ela estável ou matrimonial. 
Ainda observando o olhar social sobre as múltiplas ligações de afetividade conjugal é notável a 
discriminação não só pela pratica do poliamor, como a diferença feita pela sociedade sobre os 
praticantes, pois os homens costumam ser menos julgados que as mulheres ao assumirem um 
compromisso de amor livre. 
Segundo GIANCARLOS apud PEREIRA (2000) “o moralista prefere sempre a formalidade e a lei 
em sua literalidade, enquanto o ético, a essência do Direito, e, por isso, buscará sempre nos princípios 
a fundamentação para mais justa adequação”. Assim, pode-se perceber que apesar da existência 
do princípio da monogamia muitos são os casos de relações extraconjugais as quais necessitam de 
amparo jurídico e mesmo que haja tal principio ainda prevalece nas decisões jurisprudenciais à 
adequação mais justa.
Alguns autores acreditam que quando existe a “boa-fé” por parte da outra mulher deve-se pensar 
em analisar cada caso para que a parte que foi induzida ao erro ou agiu de forma putativa não saía 
juridicamente prejudicada, visto que, havia um vinculo afetivo criado e bens partilhados, no entanto, 
quando analisamos o conceito de poliamor percebe-se que não há indução ao erro, as pessoas agem 
com consentimento da múltipla relação e criam uma forma diferente de amar e se relacionar, sempre 
respeitando o espaço do outro.
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O assunto continua entre a doutrina e os Tribunais de maneira nada pacifica, pois ainda há muita 
divergência quanto aos posicionamentos. Como cita GIANCARLOS (2011), apesar de reconhecer 
a existência das relações poliamoristas, o STJ defende fidelidade ao dever de lealdade, fidelidade e 
monogamia na formação da família. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto percebe-se que o amor fora construído historicamente com base no romantismo e 
na idealização, mas que ao longo do tempo e com a evolução da sociedade outras formas de amar 
surgiram e fizeram com que nossas discussões se abrissem. O poliamor surge não só como uma 
nova forma de amar, mas sim, como uma maneira pensar sobre a liberdade em amar.
Enquanto as relações monogamistas vão demonstrando o aumento do ciúmes, possessividade, 
imposições, proibições e restrições, o poliamor busca compreender os princípios de liberdade, 
igualdade e honestidade diante às múltiplas relações imperando a compersão, ou seja, sentir-se feliz 
ao ver ou saber que seu parceiro amoroso também está feliz com outro. No entanto, é visto pela 
maior parte da comunidade social e civil como uma afronta aos princípios morais que a norteiam, 
pois as pessoas ainda se encontram imbuídas pelo ranço da moralidade e continuam com um olhar 
patriarcal diante das relações amorosas.
O presente trabalho tem o intuito de mostrar como ainda há relutância da sociedade em aceitar o 
que é divergente do convencional. Abordar o poliamor é abrir mais um leque de discursão sobre 
esta pratica que vem aos poucos criando seguidores Assim, fica o principio da monogamia como 
norteador basilar das relações afetivas pautado na lealdade, fidelidade, afeto e respeito
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RESUMo

A presente pesquisa objetiva estudar a aplicabilidade do princípio da insignificância, levando em 
conta, para isso, sua incidência em casos concretos. Dessa maneira, serão conceituados os axiomas 
para a sua aplicação, mencionando-se os princípios da lesividade e da fragmentariedade que deram 
início ao da insignificância, sem deixar de exemplificar o objeto deste estudo com casos de furtos 
bagatelares analisados em julgados dos tribunais superiores. 

Palavras-chaves: Bagatela; Direito Penal; Julgados; Insignificância. 

ABSTRACT
 
The present research aims at studying the applicability of the principle of insignificance, taking 
into account, for this, its incidence in concrete cases. In this way, the axioms for its application will 
be conceptualized, mentioning the principles of lesivity and fragmentation that gave rise to the 
insignificance, without stopping to exemplify the object of this study, with cases of bagatelle thefts 
analyzed in higher court trials.

Key-words: Bagatelle; Criminal Law; Judged; Insignificance.



539

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

539

INTRoDUÇÃo

Numa era pós-positivista, o Direito tenta se aproximar cada vez mais da ética e da justiça, deixando 
de se embasar apenas em lei, passando a utilizar-se dos princípios jurídicos constitucionais. Nesse 
sentido, o Direito Penal, assim como outras vertentes da ciência do Direito, se torna concreto, nos 
dias de hoje, por meio das tendências eminentemente principiológicas. 
Nessa perspectiva, ocorre a fundamentação do princípio da insignificância, que muitos atribuem 
ter sido reintroduzido por Claus Roxin na Europa, no ano de 1964, a partir do pensamento latino 
“mínima non curat praetor”, ou seja, o pretor não cuida de coisas pequenas. O autor trouxe o 
significado de que é permitido, na maioria dos tipos penais, excluir-se a tipicidade da conduta caso 
o bem jurídico violado seja de pouca importância.
Assim surge a bagatela como um problema de índole geral a partir da primeira guerra mundial. Ao 
final da segunda guerra mundial, houve um aumento notável dos delitos de caráter patrimonial e 
econômico, em que maioria desses crimes consistia em subtrações de pequena relevância, surgindo 
o princípio e a nomenclatura “bagatela”. (LOPES, 2000)
O Princípio da Insignificância, derivado do Princípio da Lesividade e da Fragmentariedade, sustenta 
que é inviável que o Direito Penal se ocupe de bagatelas. No entanto, para que seja admissível sua 
utilização é fundamental a mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade 
social; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica 
provocada. Além desses requisitos, a doutrina define que é necessário a valoração e resultado da 
ação e dano social. 

oBJETIVoS

A presente pesquisa objetiva primordialmente analisar a aplicação do princípio da insignificância, 
em matéria penal, no âmbito jurídico brasileiro, a fim de questionar sua real efetividade levando em 
conta julgados do Superior Tribunal de Justiça, referentes à habeas corpus que tiveram como relator 
o Ministro Gilmar Mendes e Paulo Gallotti. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Adentrando no tema central da presente pesquisa, o Princípio da Insignificância ou Bagatela, é 
necessário reiterar que foi elaborado por Claus Roxin, quando propôs a introdução de um princípio 
que pudesse ser utilizado de forma auxiliar, como recurso para a interpretação restritiva da tipificação 
dos delitos penais, tendo em vista a necessidade de haver uma valoração adequada da tipificação 
material do ilícito, buscando-se que a punibilidade somente ocorra quando indispensável para a 
proteção de um bem jurídico efetiva e relevantemente violado. Por meio da utilização do Princípio 
da Insignificância, os danos de pouca importância devem resultar em uma valoração de atipicidade 
material, afastando a punibilidade.
Com a inicialização desse princípio, o autor Luiz Flávio Gomes (2009, p.24), adentra na importância 
dele, tanto para o Estado, quanto para o indivíduo.
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A missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito 
penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal 
típico de um Estado constitucional e humanista de Direito, de cariz social e participativo, 
fundado tanto em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e 
justiça) como na concepção de que o Estado não deve estar a serviço dos que governam ou 
detêm o poder, senão em função da pessoa humana (omne jus hominum causa introductum 
est), em várias dimensões: a) que está obrigado a assegurar as condições essenciais, seja para 
o desenvolvimento de sua personalidade, seja para a vida em sociedade; b) que não pode 
promover, defender ou impor qualquer ideologia ou qualquer ordem moral ou religiosa 
(secularização do Direito penal); c) que deve tolerar e incentivar o modelo pluralista e 
democrático de convivência, o que significa que deve intervir o menos possível na liberdade 
humana (intervenção mínima) e jamais castigar ‘meras imoralidades’.

Com base no conceito do princípio da insignificância, é evidenciado seu caráter exclusivamente 
doutrinário, visto que, ele nada mais é que uma derivação de outros dois princípios, quais sejam, 
lesividade e fragmentariedade, não constando, em razão disso, em nenhuma legislação do nosso 
ordenamento jurídico. 
O princípio da lesividade, conceituado por Juarez Cirino dos Santos (2014, p.26): 

Proíbe a cominação, a aplicação e a execução de penas e de medidas de segurança em casos 
de lesões irrelevantes contra bens jurídicos protegidos na lei penal. Em outras palavras, o 
princípio da lesividade tem por objetivo o bem jurídico determinante da criminalização, 
em dupla direção: do ponto de vista qualitativo, tem por objeto a natureza do bem jurídico 
lesionado; do ponto de vista quantitativo, tem por objeto a extensão da lesão do bem jurídico.

Para Fernando Capez (2004), em se tratando de princípio da fragmentariedade, o Estado só protege 
os bens jurídicos mais relevantes e necessários para a manutenção pacífica da sociedade, destarte, 
intervém apenas em casos de maior gravidade. 
Sendo assim, é possível inferir que, para que o Estado atue, um bem jurídico relevante deve sofrer 
uma significativa lesão. Analisar-se-á, portanto, a conduta, e não o agente que a tenha praticado. 
Ou seja, o que deve ser considerado é o Direito Penal do Fato e não do Autor.
Cabe esclarecer no que consiste tanto o Direito Penal do Fato quanto o Direito Penal do Autor. Este 
se preocupa com os delitos praticados pelo agente, enquanto aquele, com quem o agente é, e não 
com o fato por ele praticado. Visão que, apesar de inconstitucional, ainda se encontra presente 
no controverso ordenamento brasileiro. 
Elucida Foucault (1987), sobre questões concernentes às ilegalidades da sociedade capitalista, ao 
trazer que, enquanto as ilegalidades das classes populares são julgadas e punidas com prisão, as 
classes mais altas recebem dos tribunais uma maior permissividade, ficando, muitas vezes, imunes 
às punições.  

MÉToDoS

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, pautando-se no método exploratório por meio de 
bibliografias, sendo estas, livros, monografias, artigos, com um enfoque em julgados de tribunais 
da corte superior do Poder Judiciário com a aplicação do princípio da insignificância. 
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

O diálogo que deveria existir entre o princípio da insignificância e o princípio da intervenção mínima 
do Direito Penal, característico do Estado Democrático de Direito, cede espaço a um abarrotamento 
judicial, visto que no sistema penal brasileiro há um exagero de prisões penais por delitos bagatelares, 
como fruto de um sistema evidentemente seletista.
São inúmeros os casos que ainda chegam a instâncias superiores tais como o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal (STF), como fruto da reiteração de um 
discurso punitivista, que remete ao tempo da política do controle social por meio do medo, da qual 
fala (FOUCAULT, 1987). 
Gilmar Mendes (2017, p.6) discorre sobre isso no Habeas Corpus 140.201-MG, no qual é aplicado o 
princípio da insignificância para a absolvição de réu reincidente, com relação à tentativa de atribuição 
de relevância ao furto de um objeto avaliado em R$ 15,00 (quinze reais):

Diante do exposto, destaco que, no caso em apreço, o prejuízo material foi insignificante — 
o bem avaliado em R$ 15,00 (quinze reais) — e a conduta não causou lesividade relevante 
à ordem social, havendo que incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela. Nesses 
termos, tenho que — a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita 
adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal) — não incide, 
no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, 
sendo-lhe atípica a conduta imputada.

Ainda sobre a utilização desmedida do aparato Estatal nos crimes irrelevantes, tem-se o caso, 
abordado no documentário “Bagatela”, de Maria Aparecida de Matos, empregada doméstica acusada 
da tentativa de furto de um xampu e condicionador. Que ficou presa por cerca de um ano tendo 
negativas em seu pedido de liberdade tanto pelo juiz de primeira instância, quanto posteriormente 
em liminar, pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a justificativa de ser 
reincidente. 
No relatório do Ministro Paulo Gallotti (2005, p.1), no Habeas Corpus de número 43.513- STJ/SP, do 
paciente José Antônio Moreira, consta o valor irrisório de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) atribuídos 
aos objetos, além de comentário acerca da decisão em que:

(...) sobreveio sentença mesmo tendo como certas a materialidade e a autoria da infração, 
absolveu a paciente, considerando-a absolutamente inimputável, impondo medida de 
segurança consistente na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo 
prazo mínimo de um ano, negado o direito de recorrer em liberdade.

Em ambos os casos, contata-se que não cabe a intervenção do Direito Penal em ações de ínfima 
significância. Sendo o caso de Maria Aparecida ainda mais grave, pois após verificação em exame 
psiquiátrico, constatou-se desenvolvimento mental retardado, além de distúrbio psíquico, que 
comprometiam sua capacidade de discernimento.  
O Brasil, dessa forma, não mostra uma legítima efetividade com relação ao princípio da 
insignificância. Fato que é perceptível, dadas as decisões, que nada mais são que um reflexo da 
arbitrariedade estatal. Circunstância que reafirma a tendência subjetivista que está sendo tomada 
pelo Direito Penal, ao levar em conta características intrínsecas aos agentes, distanciando-se do 
que deveria ser adotado: um Direito Penal do Fato. Sobre isso, ainda no Habeas Corpus 140.201, 
Gilmar Mendes (2017, p.7) afirma: 
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(...) é mais “coerente” a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da 
bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, 
ou seja, o fato em si. Não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à 
análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em 
detrimento do Direito Penal do Fato.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Com a característica morosidade da justiça brasileira, que, por si só, dificulta o andamento dos 
processos em geral, o volume de causas que não deveriam sequer serem levadas a juízo, combinado 
à massificação das prisões, mostram que o legalismo ainda é um protagonista entre muitos juízes. 
Havendo muitas vezes no Brasil somente uma formalização da condenação das vítimas dessa 
criminalização desnecessária.  Fato que nos leva a uma reflexão com relação ao rumo que está sendo 
tomado pela magistratura brasileira, que deve ampliar seus horizontes, posto que o Direito é uma 
ciência evolutiva. Cabendo aos juízes, em seu exercício de razoabilidade, analisar as circunstâncias 
de cada caso concreto de forma objetiva, para que se caminhe a partir da ideia do Direito Penal do 
Fato, visando uma efetiva aplicação, para a sociedade como um todo, do tão considerável princípio 
da insignificância.  
É importante ressaltar que a intenção com o incentivo de aplicar-se o princípio da insignificância está 
longe da busca por uma propagação da criminalidade. Essa construção história deve ser abandonada, 
inclusive dentro das escolas de magistratura, dando lugar a uma visão humanitária dentro do Direito 
Penal. Para que este somente atue caso os outros ramos do direito não sejam suficientes. E, ainda 
que venha a atuar, amplie o cumprimento de sanções alternativas àqueles que venham a cometer 
atos bagatelares, dentre eles a prestação de serviços comunitários e, ainda, a reparação dos danos ou 
devolução dos objetivos às vítimas. Sendo imprescindível que o foco do nosso estado, teoricamente 
garantista, volte-se à ressocialização e reinserção social desses indivíduos.
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RESUMo

O acesso à justiça é um direito previsto na Constituição da República de 1988 que se estende a todo 
e qualquer cidadão. Contudo, parte da população não consegue ter essa garantia efetivada, seja 
em razão do tempo ou das custas judiciais. Apesar da Constituição impedir a criação de normas 
que restrinjam a consubstanciação desse direito, a Lei nº 13.467/17 introduziu diversas alterações 
no ordenamento jurídico brasileiro, afetando diretamente essa garantia. Nesse contexto, surge o 
problema central do presente trabalho: quais os impactos ocasionados pela Reforma Trabalhista 
quanto ao benefício da justiça gratuita no Direito do Trabalho? Para responder tal questionamento, 
busca-se, inicialmente, delinear o princípio constitucional do acesso à justiça. Após, analisa-se as 
modificações concernentes ao benefício da justiça gratuita inseridas na legislação trabalhista pela Lei 
nº 13.467/17. Por fim, vislumbra-se verificar as consequências ocasionadas por tais alterações. Trata-
se de pesquisa bibliográfica e exploratória, por meio da revisão de literatura, concretizada no exame 
crítico de textos legislativos, constitucionais, jurisprudenciais, obras jurídicas e interdisciplinares.
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ABSTRACT

Access to justice is a right provided for in the Constitution of the Republic of 1988 which extends 
to every citizen. However, part of the population can not have this guarantee enforced, either due 
to time or legal costs. Although the Constitution prevents the creation of norms that restrict the 
consubstantiation of this right, Law No. 13.467/17 introduced several changes in the Brazilian legal 
system, directly affecting this guarantee. In this context, the central problem of the present work 
arises: what are the impacts caused by the Labor Reform regarding the benefit of free justice in 
Labor Law? In order to answer such questioning, it is initially sought to outline the constitutional 
principle of access to justice. After, it analyzes the modifications regarding the benefit of the free 
justice inserted in the labor legislation by Law No. 13.467/17. Finally, it is envisaged to verify the 
consequences of such changes. It is a bibliographical and exploratory research, through literature 
review, concretized in the critical examination of legislative, constitutional, jurisprudential, legal 
and interdisciplinary texts.

Key-words: Law; Labor; Jurisdiction.

INTRoDUÇÃo

Em 2017, a promulgação da Reforma Trabalhista, um conjunto de alterações legais introduzidas na 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), incidiu diretamente no ordenamento jurídico brasileiro, 
relacionando-se com o princípio do acesso à justiça, principalmente, no que se refere às modificações 
presentes nos artigos 790, §§3º e 4º, 790-B, caput e §4, 791-A, §4 e 844, §2º, todos da CLT.
Nesse contexto que surge o problema central do presente trabalho: quais os impactos ocasionados 
pela Reforma Trabalhista quanto ao benefício da justiça gratuita no Direito do Trabalho? 
Para responder o questionamento, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e exploratória, por meio da 
revisão de literatura, concretizada no exame de textos legislativos, constitucionais, obras jurídicas 
e interdisciplinares. Assim, utilizando-se de método dedutivo, passasse-se de aspectos gerais a 
mais específicos, que se concretizam na verificação das consequências ocasionadas pela Reforma 
Trabalhista no que tange o benefício da justiça gratuita. 
Primeiramente, será feita uma análise do princípio do acesso à justiça, previsto na Constituição em 
seu art. art. 5º, XXXV. Delineando seus objetivos e desdobramento em relação à justiça gratuita no 
ordenamento jurídico brasileiro.
Posteriormente, investigar-se-á, sistematicamente, as modificações e inovações trazidas pela Reforma 
Trabalhista relacionadas ao benefício da justiça gratuita no Direito do Trabalho, traçando as discussões 
doutrinarias e jurisprudenciais sobre o tema.
Por fim, serão vislumbrados os impactos que tais modificações reformistas inseriram na relação 
processual trabalhista dos indivíduos hipossuficientes que buscam do Estado uma resposta 
jurisdicional.
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oBJETIVoS

OBJETIVO GERAL:
● Analisar os impactos da Reforma Trabalhista no acesso à justiça por beneficiários da 

justiça gratuita.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Investigar as nuances do acesso à justiça no Estado Democrático de Direito brasileiro;
● Confrontar a nova disciplina jurídica conferida ao benefício da justiça gratuita ao direito 

fundamental de acesso à justiça;
● Apurar como as modificações introduzidas pela Reforma Trabalhista afetaram os litigantes 

hipossuficientes. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O direito de ação é um direito público de todo cidadão, constitucionalmente previsto no art. 5º, 
XXXV da CR/1988. 
“Acesso à Justiça” possui difícil definição. Leite (2018, p.192-195) pressupõe três sentidos para o 
termo: o geral, o restrito e o integral. No geral, é sinônimo de justiça social. No sentido restrito, 
é sinônimo de acesso à tutela jurisdicional. Já no sentido integral, acesso à Justiça seria o próprio 
acesso ao Direito, ou seja, à uma ordem jurídica justa. Nesse sentido, o acesso à Justiça também 
significa o acesso à informação e à orientação jurídica, e a todos os meios alternativos de composição 
de conflitos. 
Segundo Cappelletti e Garth (1988, p. 03-06), o acesso à justiça é encarado como pressuposto de um 
sistema jurídico moderno que pretende garantir direitos e não apenas proclamá-los. Os autores definem 
duas finalidades do sistema judiciário, quais sejam, resolver os litígios dos interessados através do Estado 
e de forma acessível à todos, bem como produzir resultados socialmente e individualmente justos. 
Todavia, há óbices para a garantia dessas finalidades, como por exemplo, o tempo e as custas judiciais, 
que servem para arcar com os gastos necessários à resolução do litígio. 
Os autores ainda esclarecem que o problema do acesso à justiça pode ser visualizado por meio de 
três “ondas”. A primeira onda cuida de assegurar a assistência judiciária aos pobres; a segunda 
onda, luta por uma apropriada representação dos interesses coletivos lato sensu, que abrangem os 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos; já na terceira onda, é onde surgem novos 
mecanismos judiciais que visam a celeridade do processo, a antecipação de tutela, o procedimento 
sumaríssimo, além de outros institutos alternativos extrajudiciais. 
Apesar do princípio do acesso à justiça estar expresso na CR, no art. 5º, XXXV, impedindo o 
surgimento de normas restritivas a consubstanciação desse direito, a implantação da Lei 13.467/2017 
no ordenamento jurídico brasileiro alterou diversos dispositivos da CLT, trazendo discussões ainda 
maiores ao amplo acesso à justiça.
Cabe realizar breve apanhado geral acerca do instituto da justiça gratuita no direito do trabalho. 
Antes da reforma, a mera declaração de hipossuficiência bastava para a concessão da assistência 
judiciária, sendo o instituto regulado na CLT através do parágrafo 3º, do artigo 790, no qual se 
depreendia que era possível a concessão do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento 
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àqueles que percebiam salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou se declararem 
hipossuficientes. Percebe-se pela leitura da lei, que o legislador evitou estabelecer critérios objetivos 
vinculativos ao Juiz, permitindo uma maior facilidade para o ingresso na Justiça do Trabalho e a 
efetivação do princípio do acesso à justiça conforme a Constituição Federal.
Leite (2018, p. 562-564) fala acerca do histórico do instituto, que segundo o art. 14 da Lei nº 
5.584/1970, na justiça do trabalho, a Assistência Judiciária referida pela Lei nº 1.060/1950 será 
prestada pelo Sindicato da categoria que o trabalhador pertence. O §1º do art. 14 da Lei nº 
5.584/1970 estabelece que será beneficiário da assistência judiciária aquele que perceber salário 
igual ou inferior ao dobro do salário mínimo legal, assegurando-se também o direito ao trabalhador 
de maior salário, uma vez provada que sua situação não lhe permita demandar sem prejuízo 
de seu sustento ou de sua família. A Lei nº 10.288 de 20 de setembro de 2001, revogou tácita e 
parcialmente o §1º do art. 14 da Lei nº 5.584/1970, acrescentando o §10º ao art. 789 da CLT.
O autor, ao afirmar que por desconhecimento do ordenamento jurídico, o legislador editou a Lei nº 
10.537/2002, dando nova redação ao art. 789 da CLT e suprimindo o §10, acrescentando o §3º ao 
art. 790, culminando com a mudança presente na Reforma Trabalhista de 2017 e reforma do §3º 
do art. 790 da CLT, que passou a ter seguinte redação:  É facultado aos juízes, órgãos julgadores e 
presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, 
o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem 
salário igual ou inferior a quarenta por cento do limite máximo dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social.
Com esse panorama, o doutrinador explana que o benefício da justiça gratuita será concedido à 
parte que comprovar sua hipossuficiência (CLT, art. 790, § 4º), implicando na isenção do pagamento 
de despesas processuais. Porém, o art. 790-B, §4º da CLT, inserido pela Reforma Trabalhista, 
responsabiliza o beneficiário de justiça gratuita ao pagamento de honorários periciais, e o 791-A, 
§ 4º estabelece obrigação de pagar os honorários advocatícios, nos casos de percepção de crédito 
oriundo de outro processo judicial ou sucumbência recíproca.
Conforme a OJ 304, aglutinada à Súmula 463 do TST, para a concessão da justiça gratuita basta 
a declaração de hipossuficiência da parte ou por meio de seu patrono, desde que tenha poderes 
para isso. Porém, o § 4º do art. 790 dispõe que o benefício será concedido à parte que comprovar 
insuficiência de recursos para o pagamento das custas, logo, simples declaração não basta, sendo 
necessária a comprovação de que a parte percebe remuneração mensal igual ou inferior a 40% do 
teto dos benefícios do regime geral da previdência social, constituindo, segundo o autor, retrocesso 
social e óbice ao acesso à Justiça do Trabalho para o demandante em situação de hipossuficiência.
Para Godinho (2017, p. 324), o amplo acesso à jurisdição previsto na CF somente se possibilita a 
partir da efetiva garantia da justiça gratuita pelo Estado, permitindo que as pessoas econômica 
ou socialmente vulneráveis cheguem até a jurisdição. O doutrinador informa que a gratuidade é 
presumida, conforme a regra da Lei n. 5.584/1970 supracitada (art. 14, §1º).
Assim, o autor expõe que, acima do nível descrito no novo art. 790, §3º, necessária se torna a 
comprovação da hipossuficiência financeira, colocando o novo §4º do art. 790 da CLT que o benefício 
da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para custas do 
processo, admitindo-se prova em contrário.
Para o doutrinador, a Reforma violou também a extensão dos benefícios da justiça gratuita, mantendo 
para o beneficiário a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, se esta parte tiver 
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sido sucumbente na pretensão objeto da perícia (art. 790-B da CLT), acrescentando que somente se 
o litigante beneficiário da justiça gratuita não tiver obtido créditos capazes de suportar a despesa é 
que a União arcará pelo encargo (§4º do art. 790-B da CLT).
O autor esclarece que a Reforma Trabalhista agregou ao beneficiário da justiça gratuita a 
responsabilidade do pagamento de honorários advocatícios instituídos pelo novo art.  791-A, caput 
e §§ da CLT. Esses honorários podem ser devidos a partir da sucumbência, incluindo os casos de 
sucumbência recíproca, podendo o valor ser deduzido de créditos obtidos na justiça. Não existindo 
créditos processuais em favor do beneficiário, aplica-se o art. 791-A da CLT, §4º.
A Reforma Trabalhista acrescenta mais uma afronta ao princípio do livre acesso à justiça, ocorrendo 
o “arquivamento da reclamação”, conforme art. 844 da CLT, em face da ausência do reclamante. 
Este será condenado ao pagamento das custas calculadas conforme o art. 789 da CLT, mesmo que 
beneficiário da justiça gratuita, salvo comprovação em até 15 dias, que a ausência foi por motivo 
justificável.
Leite (2018, p. 562) informa que as mudanças da Reforma Trabalhista de 2017 limitaram o acesso do 
jurisdicionado à justiça do trabalho, a partir das alterações nos §§ 3º e 4º do art. 790 e o art. 790-B, 
caput e §4º da CLT, criando obstáculos de natureza econômica ao acesso à justiça. 
Para Correia (2017, p. 687-688), a Reforma criou nova sistemática referente ao benefício da justiça 
gratuita, permitindo que mesmo beneficiário da justiça gratuita, a parte terá que arcar com os 
honorários periciais (CLT art. 790-B, §4º); arcará ainda com os honorários sucumbenciais, consoante 
o art. 791-A, §4º; e arcará com as custas na hipótese de não apresentar, no prazo de 15 dias, motivo 
legal para sua ausência na audiência inaugural (CLT, art. 844, § 2).
Para o autor, essa sistemática imposta pela Reforma, viola flagrantemente o princípio da igualdade 
material, inibindo ao acesso à jurisdição dos hipossuficientes. O critério objetivo elaborado pelo 
legislador reformista não implica que o beneficiário passou a ter condições de arcar com as custas 
do processo sem seu prejuízo ou de sua família, até porque ações trabalhistas são ajuizadas em sua 
maioria quando o trabalhador está desempregado.
Contrariando os autores supracitados, votou o relator da Ação Direita de Inconstitucionalidade 
5766/2017 o Ministro Roberto Barroso, na qual a Procuradoria Geral da República questiona o art. 
790-B da CLT (caput e parágrafo 4º) o art. 791-A e 844, §2º na Reforma Trabalhista, que alteram a 
gratuidade da justiça dos trabalhadores que comprovem insuficiência de recursos.
Ao votar, o Ministro defendeu a constitucionalidade dos dispositivos alterados pela reforma. Para 
ele, as alterações vieram com o objetivo de “reduzir o excesso de litigiosidade e permitir maior 
prestação pela Justiça do Trabalho”, defendendo que o direito à gratuidade de justiça pode ser 
balizado para desincentivar a litigância abusiva e a cobrança de honorários sucumbenciais não 
envolve desembolso do trabalhador, atingindo apenas valores pagos em juízo e não alimentares. Por 
fim, considerou como válida a regra sobre cobrança de custas judiciais dos beneficiários da justiça 
gratuita que derem razão ao arquivamento do processo.
Já o ministro Edson Fachin posicionou-se pela procedência do pedido, sustentando que os dispositivos 
questionados mitigaram o direito fundamental à assistência judicial gratuita, o acesso à justiça, o direito 
à cidadania e à dignidade da pessoa humana, esvaziando o instituto, já que causaria a perda do interesse 
dos trabalhadores em demandarem na Justiça do Trabalho, devido a baixa perspectiva de retorno.
O julgamento da ADI foi suspenso por pedido de vista do ministro Luiz Fux para analisar o caso, 
não havendo prazo para retomada.
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Assim, pela análise do arcabouço teórico doutrinário e jurisprudencial presente, percebe-se que 
a maioria dos autores entende pela inconstitucionalidade das alterações, porém, necessário se 
faz aguardar um posicionamento firmado pelo STF acerca do tema, de forma a conceder maior 
segurança jurídica.

MÉToDoS

Para elucidar as mudanças advindas da Lei nº 13.467/2017, que transformaram o acesso à tutela 
jurisdicional trabalhista, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e exploratória, através da revisão 
de literatura, análise de textos legislativos, constitucionais, obras jurídicas e interdisciplinares. 
Assim, utilizando-se de método dedutivo, passasse-se de aspectos gerais a mais específicos, que 
resultaram na análise crítica dos desafios a serem enfrentados pelos litigantes hipossuficientes na 
era pós-Reforma Trabalhista.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A partir do exposto, percebe-se a afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, decorrente 
das inovações legislativas contidas na Reforma Trabalhista. Além disso, tais mudanças contrariam os 
outros princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e o da igualdade material.
Portanto, ao estabelecer obrigações pecuniárias aos litigantes beneficiados pela justiça gratuita, a 
reforma trabalhista restringiu o direito dos trabalhadores lesados de obterem a tutela jurisdicional, 
desmotivando-os através de exploração de sua situação econômica, já que o trabalhador hipossuficiente 
não teria condições econômicas de litigar sem o prejuízo seu ou de sua família, causando impunidade 
aos empregadores que violaram direitos trabalhistas, infringindo o princípio da igualdade material.
Ademais, ao fulminar do ordenamento jurídico o critério subjetivo de aferição da hipossuficiência 
do litigante presente na lei reformada, houve ao nosso entendimento, clara invasão do legislativo 
no judiciário, além de eliminar a possibilidade de análise caso-a-caso do juiz para adequar a norma 
à situação concreta de vulnerabilidade do empregado, maculando o princípio do acesso à justiça.
Destarte, por toda a análise doutrinária e jurisprudencial aqui exposta, entendeu-se pela 
inconstitucionalidade da Reforma Trabalhista, que teve o objetivo de desmotivar o empregado, que 
teve seu direito lesado ou ameaçado, de buscar a devida tutela jurisdicional, através do esvaziamento 
do instituto da justiça gratuita, maculando os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa 
humana da isonomia. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O princípio do acesso à justiça, positivado no art. 5º, XXXV da CR, é um direito fundamental, e 
deve ser encarado como um dos pressupostos para um sistema jurídico moderno na construção de 
um Estado Democrático de Direito, possuindo duas finalidades: resolver os litígios dos interessados 
do Estado de forma acessível à todos e produzir resultados socialmente justos.
Através do estudo da Reforma Trabalhista, restou cristalino o objetivo do legislador reformista, que 
sob o manto de reduzir ações temerárias, violou o princípio do acesso à justiça, dificultando a busca 
dos trabalhadores hipossuficientes em obter o socorro da jurisdição, aumentando a impunidade dos 
empregadores e enfraquecendo o judiciário.
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RESUMo

O presente estudo tem por escopo buscar uma compreensão contemporânea dos enunciados de 
súmulas, visto que a prática judiciária (inclusive doutrinária) tem sido no sentido de construí-
los como esgotamento interpretativo, como se o padrão decisório fosse completo e pudesse ser 
aplicado por subsunção. Essa concepção seria capaz de negligenciar o importante papel do processo 
democrático brasileiro, haja vista que a não observância da estrutura dialógica processual acarretaria 
em um esvaziamento do contraditório. Exatamente pela sua importância, é que se torna pertinente 
à temática, pois tais provimentos têm a capacidade de firmar avanços jurisprudenciais e evitar 
interpretações que provoquem retrocesso a direitos fundamentais. Nesse sentido, no intuito de 
alcançar uma aplicação constitucionalmente adequada, se faz necessária uma leitura hermenêutica 
dos enunciados sumulares, de modo que sejam tidos como ponto de partida, cuja interpretação esteja 
voltada a uma comparação entre as hipóteses fáticas (do passado e do presente), valorizando o caso 
concreto (faticidade), fio condutor do paradigma pós-positivista do Direito.

Palavras-chaves: Enunciados de súmulas; Processo democrático; Hermenêutica; Pós-positivismo.

ABSTRACT

This study has an objective of getting the verdicts summaries contemporary understanding, actually 
the judicial practice (including doctrinaire) has been in the sense of constructing them as an 
interpretative ending, as whether the decision was enough and it could be applied by subsumption. 
This concept would be able to omit the important role of the Brazilian democratic process, therefore 
it doesn’t give importance to the procedural dialogical structure, it would bring about a weakening 
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of the contradictory. For its importance it gets pertinent the thematic because these cautions have 
had the capacity to establish jurisprudential advances and avoid the understanding that can leading 
back to fundamental rights. Thus, on intention of getting a constitutionally adequate application, the 
verdicts summaries hermeneutic reading is necessary, so as to be taken as a starting point, whose 
understanding is focused on a comparison between the phatic hypotheses (past and present), valuing 
the concrete case (facticity), the guiding thread of the post-positivist paradigm of Law.

Keywords: Verdicts summaries; Democratic process; Hermeneutics; Post-positivism.

INTRoDUÇÃo

O eixo temático do presente trabalho está voltado ao acesso à justiça, mas a um acesso qualitativo, 
através da compreensão dos enunciados de súmulas no sistema processual brasileiro, delimitando-
se a descobrir o papel a ser desempenhado por esses provimentos no atual paradigma de Direito.
Esse estudo se justifica diante de sua atualidade, visto que o direito jurisprudencial tem sido 
fortalecido, como se observa através das inovações do Código de Processo Civil, em busca de 
isonomia e segurança jurídica. Todavia, essa finalidade não deve significar o engessamento do direito, 
como se teses abstratas resolvessem todos os casos futuros correlacionados, pois essa conclusão 
não resiste às conquistas filosóficas do século XX.1

Orientando-se a uma compreensão prática, é necessário que se reconheça a vigência do paradigma 
pós-positivista do Direito, esse advindo da viragem hermenêutico-ontológica provocada por Martin 
Heiddeger e Hans-Georg Gadamer.
Cumpre salientar que essas conquistas filosóficas possibilitam uma atribuição de sentido que respeite 
o texto jurídico, pois existem limites textuais e constitucionais a serem observados, tendo em vista 
que a própria democracia constitucional2 deve limitar e vincular todos os poderes representativos 
do Estado.3

Sendo assim, para que se tenham julgamentos constitucionalmente adequados, é imprescindível que 
as decisões estejam embasadas no paradigma da intersubjetividade, este inserido no novo paradigma 
do Direito, conforme pontifica o jurista brasileiro, Lenio Luiz Streck: 

“(...) o novo paradigma de Direito instituído pelo Estado Democrático de Direito 
proporciona a superação do Direito-enquanto-sistema-de-regras, fenômeno que 
(somente) se torna possível a partir das regras (preceitos) e princípios – produzidos 
democraticamente – introduzidos no discurso constitucional e que representam a 
efetiva possibilidade de resgate do mundo prático (facticidade) até então negado pelo 
positivismo (veja-se, nesse sentido, por todos, o sistema de regras defendido por 
jusfilósofos como Kelsen e Hart)”.4

1 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 427.
2 A democracia constitucional possui duas dimensões, uma formal derivada da consagração da regra da maioria e uma substancial, 

que limita e impõe obrigações materiais a todos os poderes do Estado através da constituição. CADEMARTORI, Sérgio Urquhart; 
STRAPAZZON, Carlos Luiz. Sistema garantista e protagonismo judicial. In: ROSA, Alexandre Moraes Rosa da. et al. Garantismo, 
hermenêutica e (neo) constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 226.

3 COPETTI NETO, Alfredo. A democracia constitucional sob o olhar do garantismo jurídico. 1 ed. Florianópolis: Empório do 
Direito, 2016. p. 21-22.

4 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit. p. 99.



553

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

553

Logo, o giro-linguístico tende a alcançar uma superação do dogmatismo sedimentado, recuperando 
assim sua dimensão hermenêutica e, consequentemente, sua perspectiva substancialista5, questão 
fundamental na compreensão do papel a ser desempenhado pelos enunciados sumulares.
Dessa maneira, a aplicação desses enunciados norteia-se pelas especificidades apresentadas no 
caso, valorizando-se as garantias processuais, como a do contraditório e da ampla defesa, pois são 
pressupostos fundamentais do modelo processual democrático.

oBJETIVoS

Demonstrar, através de uma compreensão contemporânea, a perspectiva hermenêutica na aplicação 
dos enunciados sumulares, de modo que seja garantida a efetiva participação dialógica no sistema 
processual democrático. 
Nesse sentido, destacando-se a ampla defesa e o contraditório, busca-se superar a leitura quantitativa 
das súmulas, que se preocupa apenas com uma questão numérica e estatística de casos, para que, 
através de uma decisão constitucionalmente fundamentada, o acesso à justiça qualitativa seja 
alcançado.6

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para esclarecimento de determinadas terminologias, cumpre realizar algumas explicitações, estas 
relacionadas a enunciados de súmulas, distinguishing, processo dialógico, hermenêutica jurídica e 
pós-positivismo.
Os enunciados de súmulas surgiram em 1963 e tinham por objetivo principal a otimização do método 
de trabalho na aplicação do direito jurisprudencial (um resumo do direito jurisprudencial de um dado 
Tribunal). O problema na utilização desses enunciados é a compreensão descolada dos casos que 
deram ensejo à sua criação, prática viciada que tenta ser corrigida no processo civil pelo disposto 
no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015, na medida em que se verifica a exigência de identificação 
dos motivos determinantes. No mesmo sentido, é o disposto no art. 926, § 2º, do CPC/2015, que 
impõe aos tribunais, ao editarem enunciados de súmula, o dever de se aterem as circunstâncias 
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.7

Distinguishing, que significa diferenciação, é a técnica da distinção tomando por base um sentido 
amplo, consistente no processo argumentativo por meio do qual o raciocínio se dá por contra-
analogias, e em sentido estrito, referente ao resultado do processo argumentativo que afasta a 
aplicação de determinado precedente.8

O processo dialógico traduz uma visão panorâmica dos fundamentos, tendo em vista a participação 
efetiva de todos os envolvidos, com a ampliação do conhecimento empírico no funcionamento da 
justiça brasileira.9

5 ESPINDOLA, Angela Arcanjo da Silveira. O jurisprudencialismo e o garantismo processual como alternativas para a crise 
da jurisdição brasileira. Revista do Mestrado em direito da universidade católica de Brasília. v. 10. p. 364. n. 2. jul/dez. 2016. 
Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/7659>. Acesso em: 21 de set. de 2018.

6 PEDRON, Flávio Quinaud. Um olhar reconstrutivo da modernidade e da “crise do judiciário”: a diminuição de recursos é mesmo 
uma solução?  Revista brasileira de direito processual. Belo Horizonte, v. 16. n. 62, p. 224. abr./jun. 2008. 

7 VIANA, Aurélio; NUNES, Dierle. Precedentes: a mutação no ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 412.
8 Ibidem, p. 409-410.
9 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo Código 

de Processo Civil: fundamentos e sistematização. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 384.



554

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

554

É importante entender a hermenêutica jurídica como uma vertente de racionalidade prática, 
preocupada com o direito e com o que este tem a ver com os demais campos de conhecimento. 
Pode-se dizer que foi a ciência jurídica que absorveu a fenomenologia hermenêutica, preocupando-se 
com o processo de concreção (applicatio) do direito.10 A hermenêutica, advinda da matriz filosófica 
de Gadamer, é uma teoria não positivista que demonstra ser um caminho intermediário, pois não 
fica presa a adequacionismos e nem se submete a subjetivismos.11

O pós-positivismo, teoria resultante da hermenêutica filosófica, pode ser compreendido como 
um amplo movimento de superação do positivismo jurídico, de modo que o problema da razão 
prática passa a receber uma espécie de dignidade epistemológica, compreendido em sua práxis 
como um movimento de reaproximação do direito com a moral através dos princípios introduzidos 
constitucionalmente.12 A essência do direito não é dada por alguma realidade transcendente, nem 
por algo posto por alguma instância da razão, sua “essência” é ser constantemente construído, a 
partir de uma empreitada argumentativa, sendo, portanto, um conceito interpretativo.13

Ademais, a crítica hermenêutica do jurista brasileiro Lenio Luiz Streck, que tem por base marcos 
teóricos como Heidegger, Gadamer e Dworkin, servirá para direcionamento da perspectiva teórica 
deste artigo.

MÉToDoS

 A abordagem teve como norte o método indutivo, responsável por uma generalização, pois parte-se 
do particular, para uma questão mais ampla, haja vista que a prática de decisões através de súmulas 
é no sentido se aplicá-las através da subsunção, o que é perceptível diante de fundamentações rasas, 
que muitas das vezes apenas citam os enunciados como forma de justificação de suas decisões.
Para tanto, a técnica empregada para alcançar o objetivo do presente trabalho foi através da pesquisa 
bibliográfica de natureza qualitativa, por meio de doutrinas e artigos científicos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A abordagem resultou na impossibilidade de realizar uma interpretação positivista das súmulas 
em geral, visto que não é possível buscar no enunciado uma essência que permita dizer o seu real 
significado14. A teoria positivista relaciona-se a teorias semânticas15 da norma jurídica, aceitando que 
as decisões judiciais sejam firmadas com base em processo de subsunção de fatos à norma jurídica, 
como se o intérprete fosse apenas enquadrar os fatos à norma jurídica, dispensando interpretação.16

Sendo assim, devem-se respeitar os casos que as formaram, não ficando restrito apenas às teses 
abstratamente. Dessa forma, é necessário impedir que os enunciados sumulares funcionem como 

10 STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica 
do Direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. p. 94.

11 Ibidem, 95.
12 Ibidem, p. 211.
13 Ronald Dworkin. Uma Questão de Princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
14 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 427.
15 “As teorias semânticas mais influentes sustentam que os critérios comuns levam a verdade das proposições jurídicas a depender 

de certos eventos históricos específicos. Essas teorias positivistas, como são chamadas, sustentam o ponto de vista do direito como 
simples questão de fato, aquele segundo o qual a verdadeira divergência sobre a natureza do direito deve ser uma divergência 
empírica sobre a história das instituições jurídicas”(DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 45-46).

16 ABBOUD, Georges; CAVALCANTI, Marcus de Araújo. Interpretação e aplicação dos provimentos vinculantes do Novo Código 
de Processo Civil a partir do paradigma do pós-positivismo. Revista de Processo. RePro, São Paulo. v. 40. n. 245. p. 353. jul. 2015. 
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um escudo que impeça a argumentação dos litigantes sobre seus fundamentos17, pois o processo é 
resultado de inúmeras vozes dialogando. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das pesquisas bibliográficas realizadas, o presente trabalho científico coaduna com o 
entendimento de que a decisão através de súmulas é funcionalmente de caráter hermenêutico, visto 
que só podem ser utilizadas com força vinculativa se forem comprovadas as especificidades do 
leading case, podendo ser dispensadas a partir de uma distinguishing.18

Nesta esteira, não é possível concluir pela vinculação a priori desses provimentos, como se a 
interpretação dos textos fossem de competência exclusiva dos Tribunais Superiores.  Sendo assim, os 
enunciados sumulares não devem ser vistos como impeditivos à interpretação dos magistrados, mas 
sim analisados dentro do contexto apresentado no caso concreto, de acordo com as peculiaridades 
existentes entre as hipóteses fáticas comparadas (passado e presente).  
Portanto, através da observância efetiva do contraditório (especialmente no direito processual civil), a 
principal ferramenta a ser utilizada pelo judiciário deve ser a profunda justificação de suas decisões, 
pois é partir dos seus fundamentos que será possível aferir se a resposta está constitucionalmente 
adequada, hipótese que gera uma possibilidade de acesso à justiça qualitativa.
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RESUMo

Dentro de uma sociedade patriarcal, a figura da mulher prostituta faz parte de um cenário 
estereotipado e é um alvo recorrente à marginalização. A estigmatização dessas mulheres traz 
consigo o ideal misógino, generalizada na condição inferior da mulher ao longo da história. Chico 
Buarque, por meio da música “Geni e o Zepelim”, dentro de seu tempo de contexto sócio-político, 
criticamente demonstra essa realidade, narrando a história de Geni, uma meretriz hostilizada na 
cidade. 

Palavras-chaves: Prostituição; Estigmatização; Preconceito; Geni e o Zepelim.

ABSTRACT

The present research tries to foment a reflection about the marginalization and the stigmatization by 
which the women that compose the group of sex professionals are submitted, as well as to analyze 
the causes that lead to the formation of stereotypes created around the phenomenon of prostitution. 
From the song “Geni and the Zeppelin”, Chico Buarque’s success present play Trickster’s Work of 
1977, illustrate the prejudice built on the protagonist “Geni”, a harlot harassed in the city in order to 
inquire what the social function of music and the main criticism that can be drawn from it regarding 
the ideological structure that goes beyond the walls of art and penetrates our social reality.

Key-words: Prostitution; Stigmatization; Preconception; Geni and the Zeppelin.
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INTRoDUÇÃo

A prostituição é um fenômeno essencialmente urbano que se dá com maior ou menor intensidade nas 
cidades brasileiras, no geral, em locais em que o público e o privado mantêm estreita aproximação. 
Partindo do pressuposto que, historicamente, os personagens que compõem o cenário da prostituição 
já possuem lugares demarcados, características, personalidade e um papel social preestabelecido, 
criou-se um estereótipo em relação a tal fenômeno.
 Aliado também às questões econômicas e de gênero, observa-se que a construção de uma ideia da 
existência inexorável da prostituição está adstrito à própria existência das mulheres e ligado ao seu 
destino biológico, mantido no senso comum, a sua percepção viciosa e perversa, que se exterioriza na 
frase “a profissão mais antiga do mundo”, que traz um ideal misógino a partir da visão generalizada 
sobre a figura feminina, construída ao longo da história, como inferior dentro da sociedade. 
Primordialmente, deve-se compreender que a prostituição não constitui um tipo penal em nosso 
ordenamento jurídico, mas, apesar disso ainda é criminalizada socialmente. Dessa maneira, os 
trabalhadores do sexo, principalmente do gênero feminino, sob um olhar hierárquico preexistente, 
são tidos como se fossem “menos cidadãs”, desrespeitadas no âmbito social e julgadas sob um 
prisma periférico e moralista, ensejando, assim, o mito preestabelecido por uma sociedade patriarcal 
sobre a apropriação material e simbólica de seus corpos, que inúmeras vezes são violentadas das 
formas mais perversas possíveis, na necessidade de desumanizar e não aceitar a sua possibilidade 
de existência. 
Chico Buarque de Holanda, em sua composição “Geni e o Zepelim”, recheada de metáforas, tenta 
demonstrar ao ouvinte as diversas formas da hipocrisia social, do pseudomoralismo, bem como 
a estigmatização que tange a exclusão do papel feminino, e nesse caso, rechaçado em dobro, por 
ser a personagem principal uma prostituta, em meio a uma sociedade regida por um patriarcado. 
Constatamos dessa maneira, que apesar de ter sido escrita e 1978, vinculada à “Ópera do Malandro”, 
“Geni e o Zepelim”, constitui uma história atemporal, uma vez que decorrem os anos, mas o cenário 
de exclusão (e inclusão somente quando precisa desta), além da discriminação no que diz respeito 
a prostituição e o seu papel estigmatizado continua o mesmo. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para Margareth Rago (1991, p.23), “inscreve-se numa economia específica do desejo, característica 
de toda uma sociedade em que predominam as relações de troca”. No dito popular é conhecida como 
“a profissão mais antiga do mundo”, conceito este que se baseia no pensamento misógino de que 
o único trabalho viável para as mulheres tenha sido, historicamente, o uso do próprio corpo para 
fins sexuais. Segundo Berenguer (apud GRECO, 2006), a prostituição consiste no contentamento 
sexual que uma pessoa oferece a outra em troca de um preço. Sendo essa atividade caracterizada 
por uma prestação de natureza sexual, “entendida está em um sentido amplo, compreensivo de 
qualquer variante que possa ser solicitada, não somente das mais convencionais”; e a assimilação 
de um preço, “de uns honorários em contraprestação ao serviço prestado”.
Mais de 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem, segundo um estudo da fundação francesa 
Scelles realizada em 2012 e a grande maioria (75%) são mulheres com idades entre 13 e 25 anos. 
No Brasil, estima-se, por meio de pesquisa realizada pela Fundação Mineira de Educação e Cultura 
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(FUMEC), que há cerca de 1,5 milhões de pessoas, entre homens e mulheres que vivem em situação 
de prostituição. Além disso, o estudo revelou que 28% das mulheres envolvidas estão desempregadas, 
55% exercem a atividade por necessidade financeira, 59% são chefes de família e devem sustentar 
sozinhas os filhos, 45,6% tem o primeiro grau de estudos e 24,3% não concluíram o Ensino Médio. 
Logo, elas apresentam baixo nível de escolaridade, o que significa que quase 70% das mulheres 
prostitutas não têm uma profissionalização.
Muito embora os dados obtidos nas pesquisas demonstrem que as questões financeiras apresentam 
forte influência na atividade da prostituição, a participação de mulheres no mercado do sexo não 
se concentra apenas em argumentos econômicos. Para o antropólogo José Miguel Olivar (2013), as 
perspectivas do trabalho e do comércio são duas esferas possíveis para se aproximar da prostituição, 
mas, além disso, é preciso compreendê-la como uma ideia cultural, um espaço de práticas e de 
experiências e um espaço de sociabilidade de sujeitos, especialmente mulheres, tidas como marginais 
e perigosas. Dolores Juliano (2002), por sua vez, defende que a opção pela prostituição é construída 
socialmente e deriva das peculiaridades e alternativas de vida existentes, bem como a partir das 
histórias individuais, das particularidades de culturas específicas em que os sujeitos estão inseridos.
A estigmatização das profissionais do sexo foi tratada pelo cientista social Goffman (1988) como 
sendo um problema de cunho social, o qual estabelece os meios e os atributos considerados como 
comuns e naturais para os membros dessa categoria.  Ao estabelecer um paradigma no que tange 
aos ambientes sociais e a probabilidade de serem neles encontrados, bem como a praxe da relação 
social em ambientes estabelecidos, nos permitem visualizar um relacionamento com “outras 
pessoas” previstas com descaso ou reflexão particular. Dessa maneira, quando algo incomum ao 
nosso ambiente social nos é apresentado, os primeiros aspectos possibilitam prever a sua categoria 
e os seus atributos, a sua “identidade social – para usar um termo melhor do que status social”, já́  
que nesse segundo se incluem características próprias, bem como “honestidade”, da mesma forma 
que qualidades estruturais, como “ocupação”.
A estigamização separa, portanto, a sociedade entre os “normais” e os “desviantes”. Aqueles 
indivíduos considerados desviantes são inferiorizados e, muitas vezes, rebaixados a uma condição 
sub-humana. A sociedade, ao recriminar as profissionais do sexo pelo meio que utilizam para prover 
seu sustento, opta por uns discursos hipócrita e cínico, condenando uma prática que se trata de 
situação cotidiana e que engloba boa parte da indústria pornográfica e que é consumida por grande 
parte da população. Além disso, a desqualificação da prostituição como uma possibilidade de 
estigmatização, segundo Laura Agustín (2013) tem um componente diferente de outras categorias 
estigmatizadas, pois pretende controlar as mulheres separando-as em grupos de mulheres boas e más 
de acordo com seu comportamento sexual. Dessa forma, as diferentes discriminações que afetam 
as mulheres estão ligadas às construções dos papéis de gênero. (JULIANO, 2013). 

oBJETIVoS

A pesquisa tem como objetivo meditar a estigmatização e o preconceito recorrentes às  mulheres 
prostitutas no Brasil, analisando “Geni e o Zepelim”, uma das canções de maior sucesso de Chico 
Buarque, presente na peça “Ópera do Malandro”, um musical de 1977/1978, a fim de indagar qual 
a função social da música e a crítica principal que dela pode se extrair a respeito da estrutura 
ideológica que ultrapassa os muros da arte e adentra a nossa realidade social.
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MÉToDoS

A metodologia utilizada na elaboração deste resumo expandido entende-se como pesquisa dialética, 
a qual debate problemas cotidianos de forma a discutir suas possíveis causas e soluções. Além da 
adequação do procedimento de pesquisa qualitativo-descritiva que visa demostrar os empasses por 
meio de documentos bibliográficos e musicais. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Algo muito recorrente dentro da comunidade brasileira é o julgamento através da moral e dos 
costumes. Para Émile Durkheim (1858 – 1917), a moral torna-se um conjunto de regulamentações 
impostas ao ser humano através da comunidade, ou seja, dentro da convivência entre os indivíduos, 
seja em laços familiares, nacionais, ou em torno de toda coletividade, nasce assim a vida coletiva, 
e origina-se a moral, que serve como alicerce para a formação da opinião pública, ao qual assenta 
as diretrizes que compõem os estereótipos vinculados a prostituição, como “sem-vergonhice”; 
“safadeza”; “destruição de lares”. 
Outro ponto essencial no pensamento de Durkheim diz respeito ao fato social, que é definido como 
“consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo. ” (Durkheim, ed. 
3. 2007.), o que em consonância com a moral da coletividade exposta acima gera o preconceito 
com a prostituição, uma vez que em decorrência da historicidade da atividade, na maior parte da 
história do Brasil, é vista com maus olhares, de maneira, a construir dentro do pensamento coletivo 
a criminalização desse trabalho. 
A música de Chico Buarque, “Geni e o Zepelim” retrata, de forma concisa, a relação do julgamento 
por meio da moral proposta por Durkheim exposta acima. Quando analisado o período histórico 
ao qual a música foi composta, sendo o da ditadura militar, em ambiente de repressão e censura, 
notam-se as metáforas e ironias, utilizadas pelo compositor para criticar o falso moralismo, e a 
hipocrisia social daquela época que é habitual até os dias atuais. Para estabelecer um entendimento 
mais detalhado sobre a música, há de analisá-la em toda a sua letra.
Conforme, o primeiro momento, Chico Buarque introduz a temática pertinente por toda a canção, 
quando diz “de tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada, o seu corpo 
é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada”. Ou seja, nessa passagem, 
Chico apresenta a prostituição realizada pela protagonista, ao qual recebe para os seus serviços, 
primordialmente os excluídos e desprezados. 
Destarte, num primeiro momento evidencia-se a ausência de empatia para com a prostituição. 
Quando a música traz: “joga pedra na Geni! joga pedra na Geni! ela é feita pra apanhar! ela é boa 
de cuspir! ela dá pra qualquer um! maldita Geni!”. Sendo assim, tal trecho evidencia o preconceito 
para com a atividade da prostituição através de um discurso ofensivo ao qual a mulher que se utiliza 
do seu próprio corpo como forma de trabalho deve-se submeter à violência ou ser considerada como 
objeto, algo vivenciado cotidianamente dentro da sociedade. 
A constante marginalização experimentada pelas profissionais do sexo se dá por meio de uma 
gama de argumentos morais que enxergam a prostituição como algo sujo, impuro, contagioso e 
desumanizado, assim como defendem que se deve permanecer na clandestinidade e sem proteção da 
lei. Tal pensamento influencia não somente o âmbito moral, mas também o jurídico. Em inúmeros 
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países o ordenamento criminaliza a conduta e os direitos trabalhistas não chegam a sequer serem 
discutidos. Segundo Iara Ilegenfritz (1985), ainda que a prostituição não seja mais proibida, são 
estabelecidas limitações ao exercício dos direitos civis das prostitutas e elas são privadas de seus 
direitos sociais. 
A figura da mulher prostituta pode ser considerada como um dos “fantasmas sociais”, visto que 
ainda que visualizemos trabalhadoras do sexo em determinados espaços da cidade ou tenhamos 
o conhecimento de sua atuação, o contato cotidiano com essas pessoas ainda é reservado e, com 
relação a suas vidas, há mais imaginação do que uma real relação com grande parte da população. 
Com o pouco acesso que se tem a essas mulheres, são construídos e perpetuados discursos que 
corroboram com a estigmatização das prostitutas ao pensá-las entre os polos da vitimização e do 
desvio comportamental social (RAGO, 1991). Dentro desta perspectiva, Gregório Gil (2009) defende 
que essas mulheres também são pensadas como criminosas, criando-se um estereótipo que dificulta 
um olhar positivo sobre o fenômeno.
Em última instância, nota-se à presença de outro protagonista, chamado de “Zepelim” ao qual deseja 
desfrutar exclusivamente dos prazeres de “Geni”, a partir desse momento, todos da cidade começam 
a olhá-la com outra visão, devido a soberania imposta pela autoridade que dispõe a desfrutar-se de 
seus serviços. Em contrapartida, é notório também que a sociedade descriminalizou a prostituição 
temporariamente, uma vez que, após a finalização dos seus atos com “Zepelim”, volta a ser 
discriminada. Desta maneira, comprova-se a hipocrisia social perpassada até a sociedade hodierna.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Á guisa de conclusão, a música de Chico Buarque proposta na época da ditadura militar, faz-se 
presente em pleno século 21, o que gera grandes reflexões acerca do campo da prostituição, como 
a estigmatização, discriminação e preconceito, em favor das mulheres que exercem a profissão, 
assim como retratado pela protagonista “Geni”.  O que concebe dentro da temática, diversos casos 
e dados sobre violência e humilhação, de forma a ferir a Constituição Federal de 1988, ao que se 
refere a dignidade da pessoa humana. 
Outro ponto relevante na música exposta por Chico, diz respeito à hipocrisia social quando demostra 
as relações de poder dentro da sociedade, através da negação e aceitação de “Geni” em alguns 
momentos, em meio a comunidade, algo que deve ser refletido pela ausência de empatia das pessoas 
com a protagonista o que acaba por causar um juízo de valor de forma a estigmatizar a prostituição. 
Desta maneira, percebe-se a forte relação dos paradigmas propostos nas músicas até a sociedade 
hodierna, de modo, lastimável, devido à falta de êxito para com a problemática, mesmo durantes 
os anos transcorridos. 
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o MoDELo DE DIREIToS HUMANoS DE DEFICIÊNCIA: UMA NoVA 
VISÃo ACERCA DA DEFICIÊNCIA A PARTIR DA CIDPCD1

ADRIANO ARAÚJO, Luana2

RESUMo

Investiga-se o modelo de direitos humanos de deficiência, teorizado por Teresia Degener, segundo 
seus seis caracteres distintivos: asseguração do exercício pleno dos direitos humanos por todas as 
pessoas com deficiência, independente de suas qualidades; garantia dos direitos sociais, econômicos 
e culturais, além dos civis e políticos; consideração da experiência subjetiva de vida do sujeito 
com deficiência; valorização das diferentes camadas de identidade pertinentes a um indivíduo; 
acolhimento das políticas de prevenção; e fundamentação em uma perspectiva humanitária e 
desenvolvimentista. 
 
Palavras-chaves: Modelo de Direitos Humanos de Deficiência; Direitos das Pessoas com Deficiência; 
Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

ABSTRACT

This Works investigates the human rights model of disability according to its six distinctive 
characteristics: ensurement of the full exercise of human rights by all persons with disabilities, 
regardless of their qualities; assurement of social, economic and cultural rights, as well as civil and 
political rights; valorisation of subjective life experience of the disabled subject; promotion of the 
different layers of identity relevant to an individual; acceptance of prevention policies; and grounding 
in a humanitarian and developmental perspective.

Key-words: Human Rights Model of Disability; Rights of Persons with Disability; Internacional 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

INTRoDUÇÃo

Sob o viés do sistema internacional de direitos humanos resta alicerçada a Convenção Internacional 
sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (CIDPCD), que consagra uma noção de deficiência a 
partir do enfoque dos direitos humanos3. Este é o único tratado incorporado ao ordenamento jurídico 
interno em consonância com os ditames do art. 5º, §3º, da CF/88, sendo dotado de status material e 
formalmente constitucional. Segundo tal convenção, as condições físicas, mentais, intelectuais ou 
sensoriais só podem ser analisadas no contexto de interação com diversas barreiras, as quais podem 
1 Informa-se a opção por apresentação por meio de relatoria, conforme itens 3.7.7 e 4.1, ‘d)’, do edital. 
2 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. luana.adriano88@gmail.com
3 PALACIOS, Agustina. BARRIFI, Francisco. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos: una aproximación 

a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Madrid: Ediciones Cinca. 2007. p. 11.
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obstruir a participação plena e efetiva das pessoas com deficiência na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas. 
A CIDPCD é o primeiro instrumento de direitos humanos que reconhece todas as pessoas com 
deficiência como titulares de direitos humanos, sendo que a deficiência não pode ser alegada como 
motivo para negação ou restrição destes4. Teresia Degener entende que, em virtude da revolução 
conceitual e normativa inaugurada a partir do texto convencional, surge o modelo de direitos 
humanos de deficiência. Considerado uma ramificação ou extensão do modelo social, o modelo de 
direitos humanos de deficiência5 diferencia-se do primeiro em face de seis características fulcrais6.
Tendo por base a consciência de que as atuais regulações jurídicas projetadas sobre a questão da 
deficiência têm por referência os direitos humanos7, é preciso entender as inovações instauradas 
por este modelo de deficiência, perscrutando-se de que maneira referidos fatores impactam o modo 
como o Direito deve endereçar referida temática. 

oBJETIVoS

Investigam-se, neste trabalho, os seis fatores denotativos do modelo de direitos humanos de deficiência 
proposto por Teresia Degener, buscando evidenciar de que maneira este demanda uma aplicação 
convencional diferente da até então motivada pela consideração do modelo social de deficiência. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O surgimento do modelo social de deficiência se deu nas décadas de 60 e 70, quando emerge uma 
nova concepção político-social no que diz respeito às pessoas com deficiência, que adveio da 
política da desinstitucionalização dos anos predecessores8, ensejando a formação de associações 
de reconhecimento e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tais como a “Union of the 
Physically Impaired Against Segregation” (UPIAS). Institui-se, portanto, a partir deste modelo 
a noção de barreiras9, que impedem a expressão da autonomia e a participação das pessoas com 
deficiência em igualdade de condições com os demais. As barreiras compõem a definição de 
deficiência10, assentada na opressão sofrida coletivamente, sendo sua derrocada o caminho para 
afirmar a pessoa com deficiência como um sujeito de direitos. 
A emergência deste modelo coincide com a disseminação, durante a segunda metade do século XX, 
de diplomas internacionais de direitos humanos voltados para segmentos específicos de pessoas. 

4 DEGENER, Theresia. Disability in a Human Rights Context. Laws. vol. 5 no. 3. 2016. p. 1.
5 O modelo de direitos humanos aparece primeiramente em artigo escrito com Gerard Quinn, sendo então descrito assim: “The 

human rights model focuses on the inherent dignity of the human being and subsequently, but only if necessary, on the person’s 
medical characteristics. It places the individual centrestage in all decisions affecting him/her and, most importantly, locates the 
main “problem” outside the person and in society. The “problem” of disability under this model stems from a lack of responsiveness 
by the State and civil society to the difference that disability represents. It follows that the State has a responsibility to tackle 
socially created obstacles in order to ensure full respect for the dignity and equal rights of all persons”. QUINN, Gerard. 
DEGENER, Theresia. The moral authority for change: human rights values and the worldwide process of disability reform. In: 
QUINN, Gerard. DEGENER, Theresia. The current use and future potential of United Nations human rights instruments 
in the context of disability. New York and Geneva: United Nations. 2002. p. 14. 

6 DEGENER, Theresia. op.cit. 2016. p. 3.
7 ASIS ROIG, Rafael de. La incursión de la discapacidad en el discurso de los derechos: posibilidad, elección, Derecho y Poder. In: 

IGNACIO, Campoy Cervera, (ed.) Los derechos de las personas con discapacidad: perspectivas sociales, políticas, jurídicas 
y filosóficas. Madrid: Dykinson. 2004.  p. 60.

8 FLEISCHER, Doris Zames; ZAMES, Frieda. The disability rights movement: from charity to confrontation. Philadelphia: 
Temple University Press. 2001. p. 33. 

9 OLIVER, Michael. The Social Model in Action: if I had a hammer. In: Implementing the Social Model of Disability:Theory 
and Research. BARNES, Colin. MERCER, Geof (Ed).  Leeds: The Disability Press. 2004. p. 6.

10 OLIVER, Michael. Understanding Disability: From Theory to Practice, Basingstoke: Macmillan. 2004. p. 5. 
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Contudo, o discurso de direitos humanos tem consagrado uma perspectiva excludente em relação 
à pessoa com deficiência. Cuenca ensina que o discurso teórico sobre direitos humanos tem sido 
construído a partir de referenciais cuja compreensão estandardizada finda por excluir – de maneira 
mais sutil ou mais direta, a depender da ocasião – as pessoas com deficiência, especialmente – 
ainda que não exclusivamente – aquelas com deficiência mental e intelectual11. Em virtude disto, é 
preciso analisar o modelo de direitos humanos proposto, com vistas a entender se - e como - este se 
diferencia de um discurso potencialmente excludente. Para tando, analisa-se os seis caracteres que, 
de acordo com Teresia Degener, marcam o modelo de direitos humanos de deficiência inaugurado 
pela CIDPCD. 

MÉToDoS

Metodologicamente, a investigação qualifica-se como qualitativa, perfazendo a revisão bibliográfica 
da literatura sobre deficiência. Utiliza-se, primariamente, artigos em que Teresia Degener aborda 
o modelo de direitos humanos de deficiência – “A Human Rights Model of Disability” (2017) e 
Disability in a Human Rights Context (2016). Como literatura secundária, analisa-se os trabalhos 
de Patrícia Cuenca, Rafael de Asís, Débora Diniz, Agustina Palacios, Francisco Bariffi, Tom 
Shakespeare, Jenny Morris e Michael Oliver. Há, ainda, a análise documental, com base no conteúdo 
da CIDPCD.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O primeiro dos fatores distintivos do modelo de direitos humanos refere-se ao fato de que, enquanto 
o modelo social de deficiência se presta a apenas explicá-la enquanto construção social, o modelo de 
direitos humanos vai além, abrangendo os valores para uma política de deficiência reconhecedora 
da dignidade humana da pessoa com deficiência. Conforme aponta Degener, apenas o modelo 
de direitos humanos pode explicar porque os direitos humanos não demandam a ausência do 
impedimento para o reconhecimento desta dignidade inerente. O modelo social da deficiência foi, 
portanto, estruturado para responder à pergunta “por que as pessoas com deficiência são excluídas, 
discriminadas e oprimidas socialmente?”, à qual o modelo direciona a partir da conceituação de 
barreiras pertinentes à estrutura da sociedade. No entanto, a despeito de explicar a posição da 
deficiência na estrutura social, o modelo social não fornece, propositivamente, princípios ou valores 
que motivem uma política de deficiência. 
Parece ser este o objetivo do texto convencional ao fixar, em seu art. 1º, o propósito da CIDPCD, 
qual seja a promoção, proteção e asseguração do exercício pleno e equitativo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e a promoção do respeito 
por sua dignidade inerente. Ainda, a CIDPCD estabelece, em seu preâmbulo, “a universalidade, 
a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam 
plenamente, sem discriminação”12, reconhecendo que tal proteção deve se efetivar mesmo quando 
tais titulares requeiram maiores apoios13.

11 CUENCA, Patricia. Sobre la inclusión de la discapacidad en la teoría de los derechos humanos. In: Revista de Estudios Políticos 
(nueva época). Madrid, número 158, octubre-diciembre, 2012. pp. 103-137. 

12 Preâmbulo, alínea ‘c’. 
13 Preâmbulo, alínea ‘j’.
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O segundo caractere diferenciador consiste na noção de que o modelo de direitos humanos engloba 
tanto os direitos civis e políticos como os direitos econômicos, sociais e culturais, exigindo mais 
do que a não-discriminação das pessoas com deficiência. Em muitos países, o modelo social da 
deficiência, em virtude de sua proposição de deficiência enquanto uma construção social, prestou-se 
ao papel de primeiro degrau nas lutas pela reforma dos direitos civis e das leis antidiscriminatórias, 
qualificando-se como uma importante ferramenta de determinação da cidadania e da igualdade. 
Degener entende que esta percepção enfrenta apenas parcialmente a questão da deficiência, uma 
vez que, mesmo em uma sociedade sem barreiras de discriminação, são necessárias políticas de 
efetivação de direitos econômicos, sociais e culturais. Por outro lado, os direitos civis e políticos de 
pessoas com deficiência não devem sofrer restrição em virtude da condição de deficiência, merecendo 
igual grau de proteção enquanto direitos humanos. 
Uma terceira qualidade propõe que este modelo reconhece que as pessoas com deficiência podem 
ter que lidar com a dor, a deterioração da qualidade de vida e a morte precoce devido à deficiência 
e à situação de dependência, exigindo sua consideração no desenvolvimento das teorias de justiça 
social. Uma das fortes críticas dispensadas ao modelo social consiste na sua inépcia enquanto teoria 
filosófica para tratar a experiência da deficiência e os impactos desta na formação de identidade das 
pessoas com deficiência. Isto porque, uma vez que o modelo social admite a deficiência enquanto um 
construto de matriz inteiramente social, advinda da inter-relação com barreiras, finda por olvidar 
a experiência pessoal inerente a cada pessoa com deficiência14. 
Este ponto advém da crítica feminista15 ao modelo social de deficiência, que reafirma a visibilidade 
dos corpos com deficiência invisibilizados e oprimidos. Uma releitura da deficiência sob o viés do 
feminismo proporciona o realce e a defesa da diferença que é tratada como anormalidade, face 
às desiguais distribuições de poder.  Necessário, portanto, rever o modelo social, de forma que, a 
despeito de considerar-se a deficiência também enquanto construto social, reconheça-se igualmente 
as experiências subjetivas e as condições de deficiência pessoais16. 
Como quarto fator característico, o modelo de direitos humanos valoriza diferentes camadas 
de identidade. As políticas de identidade possibilitam o reconhecimento positivo de diferenças 
usualmente desrespeitadas em sociedade; nada obstante, o modelo social finda por negligenciá-las ao 
enfocar as barreiras, externas à pessoa com deficiência, e não a emancipação a partir da deficiência. 
Focando apenas no papel das relações sociais e das barreiras, o modelo social negligenciou, portanto, 
uma percepção importante da identidade como um fator de emancipação, moldada por diversos 
caracteres além da deficiência, como gênero17, raça, orientação sexual, idade e religião. 
Contudo, a consideração da deficiência como uma identidade ou um componente da identidade 
não é uma proposição pacífica. Shakespeare entende que uma afirmação da deficiência enquanto 
uma identidade encontra problemas tanto na identificação da deficiência no diagnóstico médico 
– o que consagraria uma espécie de rótulo – quanto na identificação da deficiência na identidade – 
que geraria um emblema, associado à característica da deficiência18. A despeito destas posições, é 
necessário reconhecer que o modelo social não endereça diretamente a discriminação interseccional 
ou múltipla praticada em consideração da deficiência e de outros fatores. O modelo de direitos 
humanos, considera tal realidade, reconhecendo os múltiplos caracteres que compõem as “camadas 
de identidade” de uma pessoa com deficiência. Este parece ser o sentido consagrado nos artigos 
14 DEGENER, Theresia. op.cit. 2016. p. 6-8.
15 DINIZ, Debora. Modelo social de deficiência: a crítica feminista. In: SérieAnis 28, Brasília, LetrasLivres, 1-8, julho, 2003. p. 3-4. 
16 Ibidem. p. 250-251. 
17 MORRIS, Jenny (ed). Encuentros con desconocidas: feminismo y discapacidad. Madris: Narcea, S.A. de Ed. 1997. p. 21. 
18 SHAKESPEARE, Tom. Disability rights and wrongs revisited. 2 ed. Londres, Nova York: Routledge. 2014. p. 95-97.
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voltados especificamente para crianças com deficiência19 e mulheres com deficiência20. 
Como quinto aspecto do modelo de direitos humanos de deficiência, Degener aponta a questão 
das políticas de prevenção da deficiência, amplamente criticadas pelo modelo social. Conforme a 
autora, o modelo de direitos humanos oferece uma base importante para a prevenção quando esta 
é considerada uma causa pertinente ao âmbito dos direitos humanos das pessoas com deficiência21. 
A crítica do modelo social volta-se para a visão estigmatizante e discriminatória de políticas de 
prevenção que utilizam a imagem da pessoa com deficiência como objeto de campanhas reforçadoras 
de uma conotação negative de deficiência, evidenciando a vida da pessoa com deficiência como 
inerentemente associada ao sofrimento. Degener entende, assim, o modelo de direitos humanos 
como potencialmente diferente do modelo social, por possibilitar que as políticas de prevenção sejam 
tratadas dentro do espectro das políticas de deficiência, sem necessariamente aportar quaisquer 
mensagens negativas sobre a deficiência22.
Por fim, como sexto argumento de adoção do modelo de direitos humanos, Degener relata que 
este não só explica porque dois terços da população com deficiência do mundo vive em países em 
desenvolvimento, como também fornece um roteiro de mudança, fundamentado nos instrumentos 
de direitos humanos e na cooperação entre países23. As conexões entre deficiência e pobreza têm 
sido fixadas dentro do contexto do modelo social desde seus primeiros teóricos, prestando-se à 
fundamentação de que as barreiras são as responsáveis pela existência da deficiência. Sabe-se que, 
se por um lado a deficiência pode aumentar o risco de pobreza, por outro a pobreza pode aumentar 
o risco de deficiência. A autora entende que a carência no acesso a serviços é um dos fatores a ser 
considerado se tentarmos entender os porquês envolvidos na interseção entre deficiência e pobreza24.
Endereçando esta questão de forma pioneira, a CIDPCD constitui-se enquanto o primeiro tratado 
de direitos humanos com uma disposição autônoma sobre o desenvolvimento, qual seja a constante 
em seu art. 32, que, juntamente com o art. 11, fornecem um caminho a ser percorrido na solução 
desta situação. Neste sentido, Degener aponta que estes artigos revelam três aspectos importantes 
nas políticas humanitárias e desenvolvimentistas: uma abordagem baseada em direitos humanos 
para o desenvolvimento e ajuda humanitária; a inclusão da deficiência como leitmotiv da cooperação 
internacional; e a importância do envolvimento das organizações de pessoas com deficiência. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme analisado compreende-se que o modelo de direitos humanos de deficiência diferencia-
se dos demais modelos – especialmente, do modelo social, do qual deriva – em seis aspectos, 
que o alocam como de consideração essencial na aplicação da CIDPCD. Nota-se, primeiramente, 
que o modelo de direitos humanos garante o exercício pleno dos direitos humanos, independente 
de características específicas, de maneira que toda pessoa com deficiência – incluindo as com 
deficiências intelectuais e mentais – qualificam-se como sujeitos de direitos. Em segundo lugar, nota-
se que o modelo de direitos humanos garante não apenas o direitos civis e políticos, assegurando 
diretamente os direitos sociais, econômicos e culturais.
Há, ainda, como terceiro fator distintivo, aconsideração da experiência subjetiva de vida da pessoa 
com deficiência. Como quarto aspecto específico, valoriza-se, no modelo analisado, as diversas 
camadas de identidade pertinentes a um indivíduo, de maneira a endereçar discriminações múltiplas 
19 Art. 6º da CIDPCD. 
20 Art. 7º da CIDPCD. 
21 Ibidem. p. 11. 
22 Ibidem. 12. 
23 Ibdem. p. 12-13. 
24 Idem. p. 13.
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ou interseccionais. Enquanto quinto ponto, disserta-se sobre o acolhimento das políticas de prevenção, 
sem que se desqualifique negativamente a deficiência. Há, como último caractere, a fundamentação 
em uma perspectiva humanitária e desenvolvimentista, fornecendo-se convencionalmente um 
caminho de enfrentamento da interseção entre deficiência e pobreza. 
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RESUMo

Dados da Organização Mundial de Saúde (2013) apontam que as doenças infecciosas são responsáveis 
pela morte de mais de 13 milhões de pessoas por ano, em sua maioria jovens. As principais doenças 
infectocontagiosas são: doenças infecciosas causadas por vírus: virose, Zika, ebola, caxumba, HPV 
e sarampo; doenças infecciosas causadas por bactérias: tuberculose, vaginose, clamídia, escarlatina e 
hanseníase; doenças infecciosas causadas por fungos: candidíase e micoses e ainda, doenças infecciosas 
causadas por parasitas: doença de Chagas, leishmaniose, toxoplasmose. 
As más condições ambientais e a falta de higiene adequada são os principais fatores de agravamento 
e proliferação dessas doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2015), passamos 
de 80% a 90% de nossa vida em recintos fechados, respirando cerca de 10 mil litros de ar por dia. 
Por isso, quando um local fechado começar a exalar odores estranhos é preciso ficar alerta para a 
possibilidade do local estar insalubre. 
O tema abordado “Sistema Penitenciário brasileiro”, já foi bastante discutido e é até hoje. Está 
ligado ao Direito Penal, que é o ramo do direito público dedicado às normas emanadas pelo poder 
Legislativo para reprimir os delitos, impondo penas e sanções com respectivas intervenções de 
modo que preservam a sociedade (SILVA, 2012).
 Há muitos problemas relacionados ao Sistema Penitenciário, o principal deles é a superlotação nas 
celas, em que muitos detentos precisam de acompanhamento médico e psicológico. Cominando 
isso à falta de investimento e a manutenção das penitenciárias e presídios, a penitenciária torna-se 
um verdadeiro “depósito humano”. 
Os muros das unidades prisionais não barram doenças. Aquelas que são infectocontagiosas se 
espalham pelas celas, contaminam servidores e ameaçam até mesmo a cidade. Os próprios livros 
de medicina que tratam da saúde da população carcerária são taxativos: a vigilância é essencial.

Palavras-chaves: Cárcere; saúde; direitos humanos.

ABSTRACT

Data from the World Health Organization (2013) indicate that infectious diseases account for the 
deaths of more than 13 million children and young people per year. The main infectious diseases 
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are: infectious diseases caused by viruses: Virose, Zika, Ebola, mumps, HPV and measles; infectious 
diseases caused by bacteria: tuberculosis, vaginosis, chlamydia, scarlet fever and leprosy; infectious 
diseases caused by fungi: candidiasis and mycoses, and infectious diseases caused by parasites: 
Chagas’ disease, leishmaniasis, toxoplasmosis.
The bad environmental conditions and the lack of adequate hygiene are the main factors of 
aggravation and proliferation of these diseases. According to the World Health Organization (2015), 
we spend 80% to 90% of our lives indoors, breathing about 10 thousand liters of air a day. Therefore, 
when an enclosed site begins to emit strange odors, it is necessary to be alert to the possibility of 
the site being unhealthy.
The topic addressed “Brazilian Penitentiary System”, has already been much discussed and is until 
today. It is linked to the Criminal Law, which is the branch of public law dedicated to the norms issued 
by the Legislative power to repress the crimes, imposing penalties and sanctions with respective 
interventions in a way that preserves the society. (SILVA, 2012).
 There are many problems related to the Penitentiary System, the main one being overcrowding 
in cells, where many inmates need medical and psychological monitoring. Cominando this to the 
lack of investment and the maintenance of penitentiaries and prisons, the penitentiary becomes a 
true “human deposit”.
The walls of the prison units do not stop disease. Those who are infectious-contagious spread through 
the cells, contaminate servers and threaten even the city. The medical books themselves dealing 
with the health of the prison population are self-evident: vigilance is essential.

Key-words: Prison; health; human rights.

INTRoDUÇÃo

A limpeza é reflexo do cárcere (FATTORELLI, 2014). Muitos descuidam até da limpeza pessoal. 
Pela superlotação, a higiene fica comprometida. A conjuntura de fatores como superlotação, ausência 
de investimentos e poucos profissionais, aumenta as falhas na assistência e o risco de epidemias. 
Até a Secretaria de Saúde classifica o ambiente prisional como “insalubre”.
A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as prisões um ambiente 
propício à proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais aliados 
ainda à má alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a 
insalubridade da prisão, fazem com que um preso que adentrou lá numa condição sadia, não saia de 
lá sem ser acometido de uma doença ou com sua imunidade, resistência física e saúde fragilizadas.

oBJETIVoS

A corrente pesquisa visa a compreensão de como as condições de vida de indivíduos privados de 
sua liberdade podem interferir em seu estado de saúde. O estudo busca ressaltar, de forma mais 
específica, o índice de proliferação de doenças infectocontagiosas dentro do cárcere privado e suas 
repercussões na saúde pública.
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

As violações de direitos humanos, longe de figurarem como exceção, ditam vidas e parâmetros 
sociais. Convive-se hoje no Brasil com bolsões que parecem desconhecer as normas mais basilares 
e universais de direitos humanos (FATTORELLI, 2014). 

 A consolidação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário representa um 
avanço para o País, na medida em que, pela primeira vez, a população confinada nas 
unidades prisionais é objeto de uma política de saúde específica, que possibilita o acesso a 
ações e serviços de saúde que visam a reduzir os agravos e danos provocados pelas atuais 
condições de confinamento em que se encontram, além de representar sua inclusão no SUS. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).

A necessidade de implementação de uma política pública de inclusão social que atente para a 
promoção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade aponta para a importância da 
reorientação do modelo assistencial, a fim de atender às carências manifestadas por essa população.

MÉToDoS

 Para produção do presente trabalho foi utilizado o método bibliográfico, sendo analisados e 
referenciados autores de obras específicas a respeito do tema abordado.

RESULTADoS E DISCUSSÃo
A questão relacionada à saúde do preso é um dos grandes problemas presentes no sistema penitenciário 
brasileiro. Os estabelecimentos prisionais não dispõem de condições e remédios necessários para 
realizar atendimento aos internos. “Mais uma vez o Estado deixa em último plano algo tão sério 
como a saúde, ainda mais as dos presos, pois não tem como procurar um local digno para fazer 
tratamento ou qualquer procedimento hospitalar.” (FRAGOSO, 2004). Milhares de internos estão 
com a saúde fragilizada e, muitos desses chegam à óbito devido às péssimas condições de higiene 
em que se encontram.

Pouco se discute na sociedade sobre a realidade prisional, uma vez que os encarcerados 
são tratados como excluídos, impactando grande parte da sociedade apenas em momentos 
que possam afetar o cotidiano da população como rebeliões e fugas. Porém, essa atitude 
nega a premissa de reintegração social à qual a cadeia deveria realizar (TORRES, et al; 
apud GUINDANI, 2001).

A reflexão sobre os mortos no cárcere enseja uma análise complexa de toda a realidade dentro e 
fora do sistema penitenciário, desse modo, as relações sociais firmadas por todos os indivíduos 
dentro do corpo social juntamente com a utilização direta ou indireta da soberania estatal constroem 
dinamicamente a relevante conjuntura do encarceramento e das mortes.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Bianchi (2017), nas prisões brasileiras, a morte chega mais rápido por meio de uma tosse 
do que de um estilete. Em um ambiente caracterizado pela superlotação e estrutura precária de 



572

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

572

higiene, onde faltam médicos e outros profissionais de saúde, o “massacre silencioso” é comandado 
não por facções, mas por doenças tratáveis a exemplo de Aids, tuberculose, hanseníase e até mesmo 
por infecções de pele. A Constituição de 1988 em seu artigo 196º, dispõe a saúde como direito social 
de todos e dever do Estado, prezando pelo Princípio da Universalidade, onde todos, sem qualquer 
distinção tem direito ao acesso à saúde de qualidade e à condições de vida dignas.
  

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, 1ª ed., Brasília – 
DF, Tiragem, 2004.

FATTORELLI, Maíra Miranda. Privação de liberdade e seus reflexos nas crianças que nascem no 
cárcere: uma análise da LEP à luz dos direitos humanos. PUC – Departamento de Direito, v.1, p. 
14-21, Out, 2014.

SILVA, Luzia Gomes da. Análise histórica do sistema penitenciário: subsídios para a busca de 
alternativas à humanização do sistema prisional. 2012. Disponível em: http://www.conteudojuridico.
com.br/?artigos&ver=2.40751&seo=1. Acesso em: 27/09/18.

CASAL, Marcello Jr. Doenças infecciosas preocupam, mas ainda são tratadas com descaso.2013.
Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/06/doencas-infecciosas-
preocupam-mas-ainda-sao-tratadas-com-descaso-revela-estudo-4181903.html. Acesso em: 
26/09/2018.

TORRES, Maria Giovanna Brandão Balbino; et al. Mortos no Cárcere: A tentativa de naturalização 
das mortes violentas no sistema penal. Andhep. v.1, p. 5-10, Set, 2017.



573

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

573

o ESTUPRo MARITAL SoBRE A ANÁLISE DA NoVA 
HISTÓRIA PRoPoSTA PoR MICHEL FoUCAULT

SANTOS, Geilza Flor 
Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR)

Aluna PIVIC do grupo de pesquisa Laboratório de estudos do Direito e do Discurso 
(LABEDIRE)

geilzaflor@gmail.com

SANTANA, Samene Batista Pereira
Doutoranda no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
samenebatista@gmail.com 

RESUMo

O filósofo Michel Foucault busca entender o presente por meio do passado. Sendo assim, iremos 
utilizar nesta pesquisa seus conceitos, ao propor uma nova analise da história e buscar entender as 
condições do discurso em dois recortes temporais específicos. 
Por meio de um fato de grande relevância social primeiramente, passaremos ao exame do Código 
Civil de 1916 e posteriormente, a Idade Média sobre influência direito canônico. Ambos sobre 
questão peculiar do débito conjugal e sua justificativa para relação sexual forçada como exercício 
de um direito. 
A apreciação da história será realizada por meio de sua descontinuidade, como propõe Foucault, 
em que determinados momentos históricos se repedem ao longo do tempo de forma não contínua. 
Em virtude disso, a problemática é explorar os pontos similares dos dois períodos estudados e o 
que regulava a existência tais atos serem considerados admissíveis. 

Palavras-chaves: descontinuidade; discurso; casamento. 

ABSTRACT

The philosopher Michel Foucault seeks to understand the present through the past. Thus, we will use 
in this research its concepts, when proposing a new analysis of the history and to seek to understand 
the conditions of the discourse in two specific temporal cuts.
By means of a fact of great social relevance we will first pass the examination of the Civil Code of 
1916 and later, the Middle Ages on canonical right influence. Both on the peculiar issue of marital 
debt and its justification for forced sexual intercourse as an exercise of a right.
The appreciation of history will be realized through its discontinuity, as Foucault proposes, in which 
certain historical moments are repeated over time in a non continuous way. As a result, the problem 
is to explore the similar points of the two periods studied and what governed the existence of such 
acts are considered admissible.

Key-words: discontinuity; speech; marriage.
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INTRoDUÇÃo

O Art. 231, do Código Civil de 1916, ressaltava como deveres dos cônjuges, em seus incisos: I- 
fidelidade recíproca; II- vida em comum no domicílio conjugal; III- mutua assistência; por fim, 
IV- sustento, guarda e educação dos filhos. Assim, o inciso II reforça a compreensão da obrigação 
de manter relações sexuais no matrimônio por parte dos cônjuges, que deveria satisfazer o outro 
sexualmente, passando, muitas vezes, por cima da própria vontade, sendo, muitas vezes, coagida 
ou forçada a praticar determinado ato.
Fato semelhante ocorreu na sociedade medieval, onde a Igreja possuía forte imposição para tentar 
manusear facilmente o meio, com a instituição de suas regras no matrimônio, surgindo assim, um 
discurso religioso com a imagem da mulher. (SILVA, MEDEIROS, 2013) apud. (BOMFIM, 2015, p.49).  
Por fim, a ideia da nova história, criada pela escola de Analles na França, sobre uma historiografia 
crítica, em que, Foucault fez o uso de sua metodologia a fim de, compreender a formação dos 
saberes e sujeitos. 

oBJETIVoS

O objetivo da presente pesquisa é demostrar, através dos estudos e dos conceitos oferecidos pelo 
Filósofo Michel Foucault, a propositura de uma nova história, vista no contexto do estupro marital. 
Com o fim de verificar a possibilidade de outra metodologia ao explorar a nova proposta de história 
e em que se apoiam os discursos sociais de tais momentos.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Apesar dos recortes históricos serem da época que vigorava o Código Civil de 1916, os doutrinadores 
contemporâneos como Rogério Greco, Nélson Hungria, Sílvio de Salvo Venosa e Maria Berenice Dias, 
analisam a matéria do estupro conjugal de maneira pontual, sobre pontos de vistas desconformes, 
sendo, dessa forma fundamental para construção da pesquisa.  
Por outro lado, foi de extrema importância inclusive, utilizar as obras José Reinaldo de Lima 
Lopes e de Urbano Félix Pugliese Bomfim para obter informações precisas da sociedade medieval 
a respeito do matrimônio. Ademais, os estudos realizados por Foucault no capitulo inicial de sua 
obra A Arqueologia do Saber, bem como o trabalho de Judith Revel que possui uma excelente 
conceituação dos elementos fundamentais utilizados pelo filósofo. 

MÉToDoS

A pesquisa se desenvolveu por meio de análise bibliográfica. Incialmente, foi utilizado o Código 
Civil de 1916, doutrinas e jurisprudência que fazem menção ao estupro marital. Por conseguinte, 
os estudos das obras do autor Michel Foucault e suas propostas da nova história, transformações 
sociais e mudanças de discursos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A instituição do CC/16 só serviu para reforçar as práticas sociais da época de um discurso sobre a 
submissão da mulher no casamento. Tornou-se, desse modo um entendimento igualmente consolidado 
pelos Tribunais. Para exemplificar, temos um julgado do Rio Grande do Sul:
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ANUL ACAO DE CASAMENTO. R ECUSA AO DEBITO CONJUGAL . A 
RECUSA INICIAL E DEFINITIVA DA MULHER AO “DEBITUM CONJUGALE” 
DEMONSTRA QUE O VARAO, AO CONTRAIR NUPCIAS, INCORREU EM 
ERRO ESSENCIAL QUANTO A PESSOA DA NUBENTE, O QUE TORNA 
INSUPORTAVEL A VIDA EM COMUM, AUTORIZANDO A ANULACAO DO 
CASAMENTO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 218 E 219 DO CÓDIGO CIVIL. 
(Reexame Necessário Nº 583034806, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 22/11/1983) (TJ-RS - REEX: 583034806 RS, Relator: Athos 
Gusmão Carneiro, Data de Julgamento: 22/11/1983, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia). 

Analogamente a isso, temos os entendimentos de renomados doutrinadores do ordenamento jurídico 
brasileiro. Alguns ponderam o estupro marital como simplesmente o cumprimento de uma obrigação 
do casamento, do exercício regular de um direito. Tendo assim, o marido o direito de exigir a relação 
sexual forçada, como expõe o autor Greco a respeito da posição machista de Nélson Hungria:

Questiona-se sobre se o marido pode ser, ou não, considerado réu no crime de estupro, quando, mediante 
violência, constrange a esposa à prestação sexual. A solução justa é no sentido negativo. O estupro pressupõe 
cópula ilícita ( fora do casamento). A cópula intra matrimonium é recíproco dever dos cônjuges. O próprio 
Codex Juris Canonici reconhece-o explicitamente [...]. O marido violentador, salvo excesso inescusável, ficará 
isento até mesmo da pena correspondente à violência física em si mesma (excluindo o crime de exercício 
arbitrário das próprias razões, porque a prestação corpórea não é exigível juridicamente), pois é lícita a 
violência necessária para o exercício regular de um direito. HUNGRIA (p. 124-125) apud. GRECO 
(2016, p.31).

Outros autores, no entanto, criticam essa invasão do estado de maneira indevida na vida íntima 
das pessoas (DIAS, 2013). A união de pessoas acarreta na vida em comum, na divisão do mesmo 
domicílio. Logo, o débito conjugal, expressão emprestada do direito canônico, não é o fundamental 
elemento da vida dos cônjuges. Todavia, a sua ausência pode ensejar a uma separação, se não for 
suportada pelo cônjuge. Não sendo também justificável a obrigação do cônjuge cumprir esse dever 
contra a sua vontade, pois nesse caso, violaria princípio constitucional da liberdade individual 
(VENOSA, 2014).
É evidente que, diante das transformações sociais ocorridas e mudanças dos discursos que “não 
é apenas uma análise linguística, mas uma interrogação sobre as condições de emergência de 
dispositivos discursivos que sustentam práticas.”1 Surgindo, a renovação de tais pensamentos 
sustentados como verdadeiros, a exemplo as palavras do outrora autor Venosa. Sendo uma situação 
fundamental a ser analisada na história, pois “o problema não é mais a tradição e o rastro, mas o 
recorte e o limite; não é mais o fundamento que se perpetua, e sim, as transformações que valem 
como fundação e renovação dos fundamentos.”2

Outra temática relevante, a ser tratada é o estudo da história com o modelo foucaultiano, buscando, 
não a origem do estupro marital, mas sim, pensar na história de maneira diferente de como os 
historiadores se propuseram a fazer, as “sucessões lineares’’. O modelo se respalda na maneira 
descontínua, não linear, em que determinados pontos históricos se refazem ao longo do tempo, 
mesmo com as transformações das unidades discursivas.
Sobre o assunto, Foucault apresenta: 

1 REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. Tradução Maria do Rosário Gregolin, Nilton Milanez, Carlo Piovesani. 
- São Carlos : Claraluz, 2005. p.38.

2 FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves, 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008. p.6. 
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(...) a história de um conceito não é, de forma alguma, a de seu refinamento progressivo, de sua racionalidade 
continuamente crescente, de seu gradiente de abstração, mas a de seus diversos campos de constituição e de 
validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída 
sua elaboração (Foucault, 2008, p. 4;5).

Posto isto, com descontinuidade, é preciso reportar ao passado com a repetição de boa parte dos 
entendimentos que foram expostos aqui no Brasil (CC/16), reincidentes pontos que ocorreu com o 
direito canônico na Idade Média. 
Indubitavelmente, “O direito canônico tem uma importância enorme na história do direito tanto 
na esfera das instituições, quanto na da cultura jurídica.”3 Visto que, o meio social e somente 
reforçavam suas ideologias. Não apenas, a instituição do casamento foi fortemente trazida a toma 
pela Igreja Católica. 
Desse modo, o casamento: 

(...) passou a ser uma instituição pública na Idade Média, pois regulamentada pela Igreja e referendada 
pelo clero. A privacidade das pessoas era invadida no intento regulador e organizador sob os auspícios da 
Igreja. Assim sendo, somente através do casamento se podia vivenciar – com liberdade relativa - a própria 
sexualidade. A Igreja exercia um poder legitimado sobre a vida conjugal das pessoas. LINS4 (2006, p. 
134) apud. BOMFIM (2015, p.50).

Por conseguinte, “o medievo é marcado pela concepção que as mulheres deveriam ser prendadas, 
recatadas e apagadas sexualmente. Por outro lado, os homens deveriam seguir a própria natureza e 
agir conforme a vontade divina.”5 Dentre seus deveres estavam, o de cuidar do ambiente doméstico 
e satisfazer seu marido sexualmente. Nesse sentido, o sexo era considerado um dever do casamento, 
um débito conjugal que ambos deveriam pagar, com expressa previsão na bíblia sagrada.   
Em referência, Rev. Angus Stewart:

Não ter sexo no casamento (sob as circunstâncias ordinárias) também é pecado; talvez nem todos estejam 
cientes disso. De acordo com 1 Coríntios7:3-5, sexo no casamento é uma dívida. Negligenciar ou recusar 
fazer sexo com o seu cônjuge é roubo, uma quebra do oitavo mandamento: “Não furtarás”.

A bíblia traz ainda, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e que os maridos são 
a cabeça das suas esposas (EF. 5:22-23). Dessa forma, nos denotando, a realidade vivida pelas 
mulheres da Idade Média em seu casamento.
Em virtude dos dados apresentados, é possível identificar que o débito conjugal possuía de fato grande 
força diante das condições sociais que sustentavam esses discursos. Atrelado a isso, eventuais abusos 
sexuais eram cometidos de modo costumeiro, justificando um dever e o exercício de um direito.  
Portanto, feitas a exposição de dois diferentes períodos importantes da história é possível identificar 
que mesmo com um lapso temporal muito grande entres os pontos abordados. Existe, a recorrência 
das condições que sustentavam tais práticas. Em suma, como apresenta Revel (2015), são as condições 
de emergência de uma época específica. Se concentrando nos recortes mais precisos e não na 
evolução das ideias. Com o intuito de relatar como os diferentes saberes se relacionam entre si e 
3  LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutória. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.69.
4  Ronaldo Lins, na obra A indiferença pós-moderna, assume: ―A verdade segundo a qual amar diz respeito à intimidade de cada 

um, à sua privacidade, ninguém podendo interferir ou determinar sua direção, data de pouco tempo. Um exame da História 
demonstra a complexidade de interesses que, fossem reis, nobres ou plebeus, ligavam-se ao relacionamento homem/mulher.

5  BOMFIM, Urbano Félix Pugliese. O direito como instrumento protetor dos vulnerados na seara das sexualidades. Salvador: U. 
F. P do Bomfim, 2015. p.50. Dispinível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/17762/1/Urbano%20F%C3%A9lix%20
Pugliese%20do%20Bomfim%20-%20Tese%20finalizada.pdf>.
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como se determinam. Na temática em questão, o ponto principal que sustentou tais eventos e sendo 
o estímulo para sua ocorrência, foi a instituição de normas jurídicas que reafirmava as realidades 
que as sociedades vivenciavam.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A história da humanidade possui diversos elementos, condições que conduz determinado fato e 
acontecimento ocorrerem naquela exata época e não em outra diversa. São condições sociais que 
sustentam os discursos, como exemplo o da Igreja católica na Idade Média. Essas por sua vez, 
ocorrem de maneira equivalente em tempos distintos.  
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RESUMo

O sistema penitenciário brasileiro está assolado pela degradação dos Direitos Humanos. A análise 
da presente pesquisa perpassa pelo efeito que isso causa, reificando o ser humano. Inicialmente, 
fez-se uma observação histórica, apontando a contínua ideia de punir, que é correlacionada com 
o poder desde a antiguidade aos dias atuais, em que o propósito da prisão não se baseava em uma 
ressocialização do homem e prevenção de futuros delitos, e sim em uma forma de encontrar verdades 
e provas que interessavam autoridades, fatores que, ao serem observados, coincidem pontualmente 
com o sistema atual. Por conseguinte, evidencia-se a forte necessidade de realização dos Direitos 
Humanos no combate à objetificação dos encarcerados, com o seu enfoque na universalidade dos 
seus direitos, que dificilmente é alcançado no sistema prisional brasileiro. 
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ABSTRACT

The Brazilian penitentiary system is devastated by the degradation of Human Rights. The analysis 
of the present research perpasses by the effect that this causes, reifying the human being. Initially, 
a historical observation was made, pointing to the continuous idea of punishing, which is correlated 
with the power from antiquity to present day, in which the purpose of the prison was not based on a 
resocialization of the man and prevention of future crimes, but on a way to find truths and evidence 
that interested authorities, factors that, when observed, coincide punctually with the current system. 
Secondly, there is a strong need to realize Human Rights in the fight against the objectification 
of the prisoners, with your focus on the universality of its rights, which hardly is achieved in the 
Brazilian prison system.

Key-words: Human rights; Brazil; Prison system; Objectification

INTRoDUÇÃo

O mundo contemporâneo se apresenta a partir da construção de relações sociais fragilizadas, 
influenciando, diretamente, na efetividade dos Direitos Humanos, pois a construção que o ser humano 
encarcerado está imerso produz um efeito de reificação humana. Além disso, a história das prisões 
praticamente se confunde a história do homem moderno, dessa forma, buscar um ponto fixo, do 
qual possa se atribuir a origem da prisão, estender-se-á em equívocos. Contudo, a forma moderna 
da prisão, que se revela como modalidade de cumprimento de pena – pena privativa de liberdade 
– tem sua origem recente em termos históricos. Desde a Antiguidade até a Modernidade, nota-se 
que a finalidade da prisão não era como execução da pena propriamente dita e sim, uma forma de 
custódia, da qual era aplicada a fim de dispor de mecanismos, como a tortura, para descobrir a 
“verdade”, as “provas” de um fato delituoso ou de um comportamento anômalo-social, dentro de 
um processo penal inquisitorial. Uma vez atingida essa “verdade”, a pena em si então era aplicada, 
como: mutilações, açoites e a morte. Nesse estágio, predomina-se a espetacularização do horror, os 
suplícios são um dos maiores exemplos disso. 
Entretanto, ao passo em que o contingente populacional entre o século XVI e XVII nas nascentes 
cidades modernas cresce (numa formatação totalmente marginal), a exclusão política, econômica e até 
mesmo geográfica dos primeiros comerciantes, trabalhadores e desempregados, levou esse exército 
marginalizado ao fenômeno da delinquência, que, quando punidos, evidenciou a desproporcionalidade 
penal, trazendo um caráter quase que heroico àqueles que, diante de uma deflagrada injustiça eram 
executados em frente a seus semelhantes. Ademais, a quantidade de pessoas submetidas a essas 
condições excludentes tornou-se a forma explícita e rigorosa ao extremo de punir, difícil de gerenciar, 
afinal, não se poderia trazer o modelo penal-físico (morte, mutilação) a toda massa populacional 
marginalizada que incidisse à delinquência. 



580

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

580

oBJETIVoS

A presente pesquisa tem por objetivo analisar e compreender a redução do ser humano à condição de 
objeto dentro do sistema prisional brasileiro, com o intuito de verificar a inefetividade dos Direitos 
Humanos frente aos encarcerados. Dessarte, busca-se também construir o significado da coisificação 
dos indivíduos aprisionados.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Dentro da perspectiva de Michel Foucault (2014), embora a formatação da prisão moderna, no 
sentido de ser concretamente a pena, seja “recente” e tenha claras diferenças aos modelos punitivos 
anteriores, é uma contínua reformulação de uma mesma ideia central de punição, que perpassa, para 
além de exclusiva matéria de direito, uma análise das relações humanas como relações de poder. 
Essa análise, denominada por ele de microfísica do poder, consiste na objetificação do homem, 
como algo possível de ser fabricado, dentro de um sistema do qual se preza pela máxima eficiência 
e utilidade. Por conseguinte, Foucault define três modos de objetificação, sendo eles representados 
por seus primeiros livros: As Palavras e as Coisas (Foucalt,1995); Vigiar e Punir (Foucault, 1975, 
1977); e História da Sexualidade (Foucault, 1980c, 1984b, 1985).
Dando continuidade ao pensamento foucaultiano, a disciplina é essencial, pois é por meio dela que 
ocorre a formação do sujeito objetificado. Também é imprescindível a subordinação para que enseje 
na docilização dos corpos, e que possa atingir os resultados esperados, sendo necessário que haja 
a coação, deixando nítida a vigilância constante, que irá requerer, ao mínimo descompasso com 
o padrão exigido, a punição “adequada”. Esse pensamento é basilar para compreensão do sistema 
penal como um todo, contudo, como especificado na obra Vigiar e Punir, é reproduzido em diversos 
institutos da sociedade, sustentados por uma ideia cartesiana e econômica à ceteris paribus, que visa 
uma capitalização humana. O sistema prisional, portanto, não foge a esse molde, na verdade Foucault 
(2014, p.299) faz a correlação direta entre o sistema punitivo dos panóptipos a esse modelo social. 
Entretanto, o que se torna evidente nessa compreensão – especificamente prisional –, é a manutenção 
de uma forma social, que junto ao nascimento das prisões modernas, tem sua existência com base 
naqueles que estão marginalizados e que por meio da ideia simplista, objeto-utilidade humana, faz 
com que, hodiernamente, direitos formalmente adquiridos, não sejam concretamente assegurados.
A máxima de Direitos Humanos é mais recente do que os sistemas penais, inclusive das prisões 
modernas. Enquanto a prisão e o direito penal remontam a história da humanidade e a prisão 
moderna como pena tem seu nascedouro no século XVIII, os Direitos Humanos emergem como 
uma resposta a barbáries, como o Holocausto, já no século XX. Dessa forma, torna-se difícil de 
trazer materialmente reformas de cunho humanista, a um sistema que já está consolidado e que 
vai muito além do Direito Penal. Se nos suplícios se fazia questão de expor o horror, com os novos 
sistemas prisionais o horror continua, mas lhe é dada a invisibilidade. As prisões nascem como 
pena exatamente tendo na figura do delinquente um caricato marginal, e, portanto, a ele não se 
faz valer os direitos para aqueles que são centrais na sociedade. Os modelos prisionais tiveram 
vários estágios, de isolamento completo, jejum, silêncio absoluto, trabalhos forçados, etc – visando, 
subjetivamente, a ressocialização do indivíduo. Entretanto, desde que as prisões nasceram, seu 
objetivo nunca foi alcançado, muito pelo contrário, os níveis de reincidência aumentaram. Porém, 
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esse formato é mantido segundo interesses de quem ganha com isso, tanto na esfera pública com 
os políticos que detém o poder de controle estatal, às instituições privadas que diretamente compõe 
o desserviço marginalizador. 
Diante, principalmente, dos modelos prisionais, fez-se necessário o desenvolvimento dos Direitos 
Humanos, para que assegurassem direitos independentemente de onde o indivíduo se encontra. 
Além disso, devido a relevância desses direitos, esses devem ser sempre respeitados e assegurados 
na sua aplicação.
Segundo Flávia Piovesan (2005, p. 44), “[...] universalidade porque clama pela extensão universal dos 
direitos humanos, com crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de 
direitos, considerando o ser humano como essencialmente moral, dotado de unicidade existencial 
e dignidade. ”
Logo, a universalidade dos direitos humanos deve ser materializada. A dignidade da pessoa humana 
deve ser concretizada irrestritamente, e para isso é preciso rever a situação desumana de muitos 
estabelecimentos penais brasileiros na contemporaneidade; não a fim de dar novas formas a uma 
mesma ideia antiga e sim de buscar propostas que possam de fato respeitar os Direitos Humanos. 
Isso porque, aqueles que tenham praticado um ilícito penal continuam na condição de seres humanos 
e, portanto, devem ter seus direitos assegurados. Dessa forma, é necessária a compreensão do ser 
humano como tal, superando então, a perspectiva objeto-utilidade do homem da estrutura social 
moderna que Foucault denuncia.
A precariedade desse sistema já era reafirmada por Cesare Beccaria (2004, p 72), quando afirmava 
que “segundo a opinião dos homens, prevalece a ideia da força e da prepotência sobre a justiça; 
[...] a prisão é antes um suplício do que uma custódia do réu [...]”. Portando, evidencia-se a falência 
desse sistema ao perceber que as punições buscam alcançar a dor ou sofrimento moral, físico ou 
psicológico, ao em vez da proteção e ressocialização promovida pelo Estado.

MÉToDoS

A presente pesquisa é eminentemente bibliográfica e documental, a partir de uma abordagem 
qualitativa, com o objetivo de reunir as informações e dados que servirão de alicerce para 
fundamentar o tema proposto, firmado na análise de natureza exploratória e crítica. Além disso, 
é elencada a pesquisa histórica, imprescindível para alcançar a evolução que o sistema prisional 
passou até o presente momento.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O sistema prisional brasileiro conta, conforme dados de junho de 2016 (INFOPEN), com 726.721 
presos, entretanto, a estrutura de vagas limita-se a um total de 368.049, dando uma taxa de ocupação 
que supera em 97,4% a capacidade suportada pelo sistema.  Esses dados revelam de imediato a 
superlotação em que se encontram os presídios brasileiros, situação essa que acarreta uma série de 
outros fatores que dificultam a gerência prisional, como a falta de equipamentos básicos (alimentação, 
saúde e higiene) suficientes, acompanhamento psicológico adequado e disponibilidade de vagas para 
estudo e trabalho, que são direitos  garantidos a todos os cidadãos e, especificamente na figura do 
infrator condenado, são essenciais para ressocialização do indivíduo.
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A Constituição brasileira de 1988, que tem por fundamento o princípio da dignidade da pessoa 
humana, no seu artigo 5º incisos III e XLIX diz que: “ninguém será submetido  a tortura ou a  
tratamento desumano degradante” e também que “é assegurado ao preso a integridade física e  moral”. 
Entretanto, pela simples análise dos dados supracitados, fica evidente a não concretização desses 
direitos, muito pelo contrario, a violação deles é flagrante. Dessa forma, desponta o questionamento: 
por que, diante dos olhos do Estado, assim como da sociedade como um todo, esses direitos são 
violados de tal forma sem haver de fato uma reinvindicação por políticas voltadas para sanar essa 
questão? A resposta desse questionamento é política e sociológica. 
O fator político advém primeiramente, da estruturação estatal altamente burocrática que “permite” 
dentro de todas as esferas sociais brasileiras os desvios de verba e as associações criminosas das 
milícias. A política no Brasil, tornou-se meio de profissionalização e enriquecimento, a barganha 
entre privilégios políticos e favores privados regem o direcionamento dos investimentos estatais.  Na 
área criminal fica evidente essa relação com as organizações político-criminosas das milícias, das 
quais através de políticos (eleitos) mantém uma estruturação hierárquica política (criminosa) dentro 
de favelas e outros bairros periféricos em todo o Brasil, fundamentando um Estado Paralelo, que tem 
como principal meio de manutenção, o tráfico de drogas o que alimenta quase toda criminalidade 
organizada do país. O sistema prisional brasileiro atual é importantíssimo para a continuação 
desse cenário. Primeiro porque a ingerência estatal dificulta a identificação (e consequentemente 
punição) dos focos internos da corrupção e ainda abre espaço para que presos possam de dentro 
das penitenciarias comandar e manter todo o sistema da criminalidade. Logo, o fator político, 
resumidamente, incide nos interesses que essa desorganização (intencional) criminal alimenta.  
O fator sociológico, por sua vez, é mais abrangente, porque é pela análise das conjunturas sociais 
como um todo que se verifica o descompasso entre a formalidade de direitos assegurados na lei e 
concretização desses num sistema que em si é sustentado pelas contradições. A sociedade brasileira 
é altamente desigual, desde a constituição das favelas, nos grandes polos urbanos, assim como 
a metropolização regional de imigrantes ao sul e sudeste do País, que marginalizou o norte e o 
nordeste, constitui essa desigualdade social e estatal. Isso é importante destacar porque é por meio 
do processo marginalizador que se cria a invisibilidade social e, portanto, a reificação. Para Karl 
Marx (2004), esse conceito é central na visão coisificada do homem como mercadoria, como simples 
fator de troca e produtor de capital, já para Foucault (2014), de maneira mais abrangente, essa ideia 
de capital se expande a todas as relações humanas de poder exigindo uma homogeneização de 
padrões (sociais e econômicos) a serem alcançados, mas que quando não alcançados desqualifica 
o ser humano, como inútil e improdutivo.  O Brasil, sendo um país que, via de regra, não assegura 
condições igualitárias de direitos para todos, exclui de sua agenda histórica política, a retificação 
das desigualdades sociais, alimentando um sistema contraditório marginal. Dessa forma, as pessoas 
de condições menos favorecidas, geralmente, estão mais expostas à criminalidade e sendo elas 
também a população carcerária em maiores quantidades, confirma a acomodação com esse sistema 
desumano, pois é exatamente assim que as falhas históricas são deixadas de lado e ainda são usadas 
como objeto-meio de enriquecimento segundo os interesses de alguns.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia de punição faz parte das relações humanas, referindo como fundamento da coação, fator 
determinante ao contrato social e a estruturação do Estado como tal. Entretanto, durante a história, o 
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ius puniendi estatal esteve, via de regra, sobre o domínio de uma elite concentrada e inquestionável, 
situação essa que deu espaço para a prática de arbitrariedades penais, tirando dos apenados, muitas 
vezes, a condição de ser humano, tornando-o um objeto. Para Foucault (2001), essa perspectiva vai 
muito além do sistema penal, sendo, na verdade, uma lógica que sutilmente abrange todas as esferas 
da sociedade. Contudo, na contemporaneidade, alcançando num breve olhar histórico, o avanço de 
direitos decorrentes de trágicos aprendizados, as condições do sistema prisional brasileiro chamam 
a atenção pela falta de respeito à dignidade da pessoa, com superlotações, falta de materiais básicos 
de higiene e saúde e, sobretudo, sem os artifícios eficazes de fato para a ressocialização do indivíduo. 
Sendo assim, os modelos que degradaram a pessoa em sua condição mais peculiar de ser, possuidor 
singularidades e, sobretudo de direitos, devem ser superados, inclusive o modelo brasileiro atual. Para 
isso, não são suficientes reformas, são necessárias revoluções, não de caráter utópico, mas práticas, 
que assumam as dificuldades inerentes ao processo e tenham em mente uma constante evolução 
real na concretização dos Direitos Humanos, por meio de uma construção ética da própria ideia de 
ser titular de direitos. 
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RESUMo 

Desde os primórdios das civilizações até os dias atuais as relações interpessoais vêm sendo modificadas, 
dentro delas, destaca-se a composição familiar. A família, dentro do cenário pós-moderno, vem se 
estruturando por meio da afetividade e, com isso, não mais se trata apenas se laços consanguíneos. As 
relações homoafetivas, portanto, conquistaram o status de união estável, equiparando, assim, às famílias 
heterossexuais. Dentre os direitos adquiridos com essas transformações, aos casais homossexuais foi 
resguardado pelo princípio da isonomia, o princípio da dignidade humana e, sobretudo, o princípio da 
afetividade, o direito à parentalidade, ao planejamento familiar e à filiação, seja por meio da adoção 
ou de técnicas avançadas de reprodução, tais como a reprodução heteróloga assistida por casais 
homoafetivos a qual analisaremos nesse trabalho.
 
Palavras-chaves: Composição familiar. Famílias homossexuais. Reprodução heteróloga. 

ABSTRACT

From the beginnings of civilizations to the present day interpersonal relations have been modified, 
within them, the family composition stands out. The family, within the postmodern scenario, has been 
structuring itself through affectivity, and with it, it is no longer just about consanguineous bonds. 
Homosexual relations, therefore, achieved the status of a stable union, thus equating heterosexual 
families. Among the rights acquired with these transformations, homosexual couples were protected 
by the principle of isonomy, the principle of human dignity and, above all, the principle of affectivity, 
the right to parenthood, family planning and filiation, either through adoption or of advanced 
reproduction techniques, such as assisted reproduction, which we will analyze in this work.

Key-words: Family composition; Homosexual families; Heterologous reproduction.
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INTRoDUÇÃo

Diante das transformações do mundo pós-moderno, a sociedade vem mudando a cada dia e, com 
isso, é necessário que o ordenamento jurídico se desenvolva e se enquadre aos novos anseios da 
população. Dentro dessas inúmeras transformações, a família tem tomado diferentes concepções e 
configurações, tais como a inclusão do afeto e da felicidade como sustentáculo das suas relações. 
Com isso, o Princípio da Afetividade foi instituído de forma implícita na Constituição Federal e, 
como uma das consequências, a união entre pessoas do mesmo sexo passa a ter os mesmo direitos 
e proteção das famílias heterossexuais. 
Assim como o reconhecimento à união estável, com base no princípio da dignidade da pessoa humana 
e da isonomia, o direito ao planejamento familiar e a filiação foi estendido aos casais homoafetivos. 
Por conta da incompatibilidade de reprodução, pro se tratarem de indivíduos do mesmo sexo, duas 
são as maneiras de resolver o problema: a adoção ou a reprodução assistida heteróloga. 

oBJETIVoS

A presente pesquisa dispõe-se a identificar a afetividade, no cenário pós-moderno, como fundamental 
na estruturação familiar. Destarte, intenta reconhcer o direito de reprodução assistida heteróloga 
nas uniões homoafetivas, pautando-se dos novos paradigmas existentes no direito de família bem 
como na ética a fim de responder a seguinte indagação: O que verdadeiramente se compreende 
como conceito de família?

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A partir de uma análise histórica, pode-se vislumbrar que a origem da família nem sempre foi 
determinada pela afetividade. Nos primórdios da humanidade, v.g., a família era essencialmente 
matriarcal, todavia, o despertar do homem em relação ao seu papel na procriação e poder de domínio 
sobre os animais o fez perceber que também poderia comandar suas mulheres e filhos, dando início 
ao modelo patriarcal de família (SAPKO, 2011).
Durante a Idade Média, aspectos religiosos detinham o laço central das relações familiares, em 
virtude da forte presença da Igreja, expende Calderón (2013).  A sociedade Greco-romana, berço 
da humanidade, também se caracterizava pela religiosidade, porém esta levava à concentração 
do poder nas mãos do homem, líder espiritual da família na época. A construção familiar desses 
indivíduos firmava-se, assim, em uma sociedade patriarcal. No dizer de Paulo Nader (2011, p. 09), 
“o patriarcado se caracteriza pela concentração exclusiva de poderes nas mãos do marido, tanto em 
relação à esposa quanto aos filhos”.
Outra questão que norteou a base familiar durante muito tempo foram os laços econômicos, em 
que o genitor era o responsável pelo sustento de toda a família, mas com a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, esta passou a ajudar nas finanças da família, mudando aquela realidade. Neste 
sentido, Rodrigo da Cunha Pereira (2011, p. 193) descreve que “A família hoje não tem mais seus 
alicerces na dependência econômica, mas muito mais na cumplicidade, na solidariedade mútua e 
no afeto existente entre seus membros”. 
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Nos últimos anos, vem sendo a família tem se transformado, acentuando-se as relações ligadas 
aos sentimentos de afeto e felicidade. A família de hoje não tem mais como base os interesses 
econômicos, mas se baseia na cumplicidade e na solidariedade mutua e no afeto existente entre 
seus membros. O ambiente familiar é tido como um centro de realização pessoal, tendo como base 
e princípio o afeto (PEREIRA, 2011). Para Tartuce (2009), o afeto é identificado como o principal 
alicerce das relações familiares na atualidade e está, por sua vez, fundamentado na Constituição 
de 1988 como um princípio implícito, decorrente da contínua valorização da dignidade humana 
fundamentada no art. 1º, III, CF/88. 
No dicionário encontra-se a palavra afeto como sinônima de afeição, de simpatia, amizade, de amor; 
no sentido psicológico, afeto é o elemento básico da afetividade. Já a afetividade no sentido comum, é 
a qualidade ou caráter do que é afetivo, no sentido psicológico, afetividade é o conjunto de fenômenos 
psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões (BUENO, 1992). 
Assim, conforme expõe Brecht (2001), a afetividade poder ser conceituada como todo o domínio 
das emoções, dos sentimentos, das experiências sensíveis e, principalmente, da capacidade de entrar 
em contato com sensações, referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de expressão mais 
complexas e essencialmente humanas.  
A afetividade deve estar presente nos vínculos de filiação e de parentesco, variando tão somente na 
sua intensidade e nas especificidades do caso concreto. Neste sentido, os vínculos consanguíneos 
não se sobrepõem aos liames afetivos, podendo até ser afirmada a prevalência desses sobre aqueles 
(MADALENO, 2008). 
O princípio da afetividade está estampado na Constituição Federal de 1988, mais precisamente em 
seus artigos 226 §4º, 227, caput, § 5º c/c § 6º, e § 6º os quais preveem o reconhecimento à entidade 
familiar ao direito à convivência familiar como prioridade absoluta da criança e do adolescente; o 
instituto jurídico da adoção, como escolha afetiva, vedando qualquer tipo de discriminação a essa 
espécie de filiação; e a igualdade absoluta de direitos entre os filhos, independentemente de sua 
origem (LÔBO, 2003).
Considerado pela doutrina como constitucionalmente implícito e específico do direito de família, 
o Princípio da Afetividade não deve ser visto como “um simples projeto ético ou proclamação 
retórica”. Conforme expressa Berenice Dias (2007), o afeto não é somente um laço que envolve os 
integrantes de uma família, pois o direito de família instalou uma nova ordem jurídica, atribuindo 
valor jurídico ao afeto. 
Sua construção é feita de diversos outros princípios, como o da proteção integral e da dignidade 
da pessoa humana que está previsto no art. 1º, III da Constituição Federal. Ele também se encontra 
assegurado pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (artigo 227 da Constituição 
Federal de 1988), uma vez que se assegura o direito à dignidade, saúde, convivência familiar, entre 
outros direitos que são de responsabilidade do Estado e da família (ROSSOT, 2009).
Por outro lado, a afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde com o afeto. O direito 
converteu a afetividade em princípio jurídico que tem força normativa, impondo deveres e obrigações 
aos membros da família (BARROS, 2002), conforme determina o art.19 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente: “Toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária”. 
Afinal, é através dos laços familiares que o ser humano recebe e desenvolve o sentimento de afeto, 
garantindo assim o perfeito desenvolvimento de sua personalidade, ficando aos pais o dever de 
prestá-lo (DINIZ, 2004). 
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MÉToDoS

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, pautando-se no método exploratório por meio de 
bibliografias, sendo estas, livros, monografias, artigos e julgados.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Nesse contexto pós-moderno de transformações na instituição familiar à luz do Princípio da 
Afetividade, a união homoafetiva, pessoas do mesmo sexo ligadas por um elo afetivo, embora não 
esteja prevista na Constituição Federal, está amparada pelo princípio fundamental da isonomia e é 
uma realidade da sociedade contemporânea que já foi reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. 
Embora ainda existam fortes resquícios conservadores do modelo familiar tradicional, a família 
contemporânea, caracteriza-se pela multiplicidade de núcleos familiares com diferentes perfis e 
composições, com base, sobretudo, nos princípios constitucionais, tais qual o princípio da dignidade 
humana; isonomia e da afetividade (CUSTÓDIO, 2012). Além dos princípios previstos pela Carta 
Constitucional, outro marco determinante no percurso do reconhecimento legal das famílias 
contemporâneas foram as decisões favoráveis à união estável entre pessoas do mesmo sexo por meio 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 132, do dia 05 de maio de 2011, no Supremo Tribunal Federal (STF). Desde 
então, os indivíduos que convivem em relações homoafetivas duradouras e públicas passaram a ter os 
mesmos direitos cíveis que respaldam e protegem as famílias constituídas por casais heterossexuais. 
As uniões homoafetivas, como qualquer família, têm o direito ao planejamento familiar e à filiação. 
O reconhecimento do direito à parentalidade deve ser vislumbrado como um direito personalíssimo, 
inalienável, indisponível, passível de proteção estatal. (CHAVES, 2001). Não possuindo, como 
casal, capacidade procriativa, dois são os caminhos disponíveis: o primeiro vincula-se à adoção; 
o segundo diz respeito à filiação biológica advinda da reprodução assistida. (SPLENGER, 2011).
O surgimento e evolução das técnicas de fertilização assistida, conforme afirma Dias (2012), 
representa que “o sonho de ter filhos está ao alcance de todos. Não é necessário ter um par e manter 
relações sexuais ou ser fértil para tornar-se pai ou mãe”. Sobre a viabilidade da reprodução humana 
assistida nos casos dos casais homoafetivos, Sapko (2011) salienta que tal possibilidade, de resto 
atinge também, os homossexuais. 
A fecundação por reprodução assistida pode ocorrer de duas formas: inseminação homóloga, com 
material genético do par, ou inseminação heteróloga, isto é, com material genético doado por terceiro 
anônimo. Aos casais femininos, uma das parceiras levará e é possível que seja utilizado seu próprio 
óvulo ou o material genético da companheira. Os casais masculinos têm filhos mediante a técnica 
de gravidez por substituição. Eles escolhem qual será o doador de sêmen e quem irá gerar a criança. 
Podem optar em utilizar o material genético de ambos, com o intuito de não saberem quem é o pai 
biológico do filho (CHAVES, 2011).
No âmbito jurídico o assunto é regulado pela Resolução 1.957/10 do Conselho Federal de Medicina 
que assegura que todas as pessoas capazes podem ser receptoras das técnicas de reprodução assistida, 
desde que a doadora temporária do útero pertença à família de um dos parceiros e que não haja 
quaisquer negociações financeiras envolvidas. 
No caso das inseminações artificiais heterólogas por casais homoafetivos, o Judiciário tem se 
posicionado em relação à matéria, ainda que excepcionalmente, por meio de sentenças pontuais. 
A primeira decisão judicial dessa natureza no Brasil foi proferida pelo juiz da 1ª Vara de Família e 
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Registro Civil de Pernambuco, Dr. Clicério Bezerra e Silva, em 2012, autorizando o registro civil de 
um filho proveniente de inseminação artificial com dupla paternidade, fundando-se no Princípio da 
Dignidade Humana. Em relação às companheiras do sexo feminino, um caso representativo ocorrido 
em 2010 refere-se à sentença do Juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Fabio Eduardo Basso, 
a chamada “Sentença das Duas Mães”. Nesse caso, o magistrado atribuiu à mãe biológica o mesmo 
direito já previamente concedido à mãe gestacional de ter o seu nome reconhecido nas certidões de 
nascimento de seus filhos gêmeos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado de grandes lutas por estes grupos minoritários, por meio da ADI 4277 e da ADPF 
132, o STF passou a considerar, também, como família, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 
Apesar de carregarem consigo uma conquista tão significativa como o direito ao reconhecimento 
familiar, reconhecimento necessário segundo o princípio da isonomia, as famílias homossexuais 
se deparam com inúmeros problemas e controvérsias, entre elas o direito ao planejamento familiar 
e à filiação. 
A reprodução heteróloga nas relações homoafetivas surgiu como uma maneira de resolver o 
problema da impossibilidade de casais homossexuais gerarem seus próprios filhos. Tais famílias, 
de forma isonômica, devem ser asseguradas pelos mesmos direitos cíveis que protegem as famílias 
heterossexuais, principalmente o direito à parentalidade.  Isto se deve a implantação do Princípio 
da Afetividade no ordenamento jurídico, o qual instituiu que muito mais forte que o vínculo 
consanguíneo, que perdurou por muito tempo sendo o preponderante nas relações familiares, é 
a afetividade, que deve se apresentar nos vínculos de parentesco e filiação, variando apenas sua 
intensidade em cada caso.
É possível observar que após grandes transformações da sociedade, partindo para uma análise 
histórica, a configuração familiar se mostra muito diferente desde as primeiras análises de tal 
instituto. Seus princípios norteadores, que era de início o da proteção, seguido pela religiosidade 
e laços econômicos, deu espaço, nos dias atuais, ao afeto e à felicidade com respaldo nos direitos 
fundamentais anteriormente arrolados. 
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RESUMo

Dentro de uma sociedade patriarcal, a figura da mulher prostituta faz parte de um cenário 
estereotipado e é um alvo recorrente à marginalização. A estigmatização dessas mulheres traz 
consigo o ideal misógino, generalizada na condição inferior da mulher ao longo da história. Chico 
Buarque, por meio da música “Geni e o Zepelim”, dentro de seu tempo de contexto sócio-político, 
criticamente demonstra essa realidade, narrando a história de Geni, uma meretriz hostilizada na 
cidade. 

Palavras-chaves: Prostituição; Estigmatização; Preconceito; Geni e o Zepelim.

ABSTRACT

The present research tries to foment a reflection about the marginalization and the stigmatization by 
which the women that compose the group of sex professionals are submitted, as well as to analyze 
the causes that lead to the formation of stereotypes created around the phenomenon of prostitution. 
From the song “Geni and the Zeppelin”, Chico Buarque’s success present play Trickster’s Work of 
1977, illustrate the prejudice built on the protagonist “Geni”, a harlot harassed in the city in order to 
inquire what the social function of music and the main criticism that can be drawn from it regarding 
the ideological structure that goes beyond the walls of art and penetrates our social reality.



591

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

591
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INTRoDUÇÃo

A prostituição é um fenômeno essencialmente urbano que se dá com maior ou menor intensidade nas 
cidades brasileiras, no geral, em locais em que o público e o privado mantêm estreita aproximação. 
Partindo do pressuposto que, historicamente, os personagens que compõem o cenário da prostituição 
já possuem lugares demarcados, características, personalidade e um papel social preestabelecido, 
criou-se um estereótipo em relação a tal fenômeno.
 Aliado também às questões econômicas e de gênero, observa-se que a construção de uma ideia da 
existência inexorável da prostituição está adstrito à própria existência das mulheres e ligado ao seu 
destino biológico, mantido no senso comum, a sua percepção viciosa e perversa, que se exterioriza na 
frase “a profissão mais antiga do mundo”, que traz um ideal misógino a partir da visão generalizada 
sobre a figura feminina, construída ao longo da história, como inferior dentro da sociedade. 
Primordialmente, deve-se compreender que a prostituição não constitui um tipo penal em nosso 
ordenamento jurídico, mas, apesar disso ainda é criminalizada socialmente. Dessa maneira, os 
trabalhadores do sexo, principalmente do gênero feminino, sob um olhar hierárquico preexistente, 
são tidos como se fossem “menos cidadãs”, desrespeitadas no âmbito social e julgadas sob um prisma 
periférico e moralista, ensejando, assim, o mito preestabelecido por uma sociedade patriarcal sobre a 
apropriação material e simbólica de seus corpos, que inúmeras vezes são violentadas das formas mais 
perversas possíveis, na necessidade de desumanizar e não aceitar a sua possibilidade de existência. 
Chico Buarque de Holanda, em sua composição “Geni e o Zepelim”, recheada de metáforas, tenta 
demonstrar ao ouvinte as diversas formas da hipocrisia social, do pseudomoralismo, bem como 
a estigmatização que tange a exclusão do papel feminino, e nesse caso, rechaçado em dobro, por 
ser a personagem principal uma prostituta, em meio a uma sociedade regida por um patriarcado. 
Constatamos dessa maneira, que apesar de ter sido escrita e 1978, vinculada à “Ópera do Malandro”, 
“Geni e o Zepelim”, constitui uma história atemporal, uma vez que decorrem os anos, mas o cenário 
de exclusão (e inclusão somente quando precisa desta), além da discriminação no que diz respeito 
a prostituição e o seu papel estigmatizado continua o mesmo. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para Margareth Rago (1991, p.23), “inscreve-se numa economia específica do desejo, característica 
de toda uma sociedade em que predominam as relações de troca”. No dito popular é conhecida como 
“a profissão mais antiga do mundo”, conceito este que se baseia no pensamento misógino de que 
o único trabalho viável para as mulheres tenha sido, historicamente, o uso do próprio corpo para 
fins sexuais. Segundo Berenguer (apud GRECO, 2006), a prostituição consiste no contentamento 
sexual que uma pessoa oferece a outra em troca de um preço. Sendo essa atividade caracterizada 
por uma prestação de natureza sexual, “entendida está em um sentido amplo, compreensivo de 
qualquer variante que possa ser solicitada, não somente das mais convencionais”; e a assimilação 
de um preço, “de uns honorários em contraprestação ao serviço prestado”.
Mais de 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem, segundo um estudo da fundação francesa 
Scelles realizada em 2012 e a grande maioria (75%) são mulheres com idades entre 13 e 25 anos. 
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No Brasil, estima-se, por meio de pesquisa realizada pela Fundação Mineira de Educação e Cultura 
(FUMEC), que há cerca de 1,5 milhões de pessoas, entre homens e mulheres que vivem em situação 
de prostituição. Além disso, o estudo revelou que 28% das mulheres envolvidas estão desempregadas, 
55% exercem a atividade por necessidade financeira, 59% são chefes de família e devem sustentar 
sozinhas os filhos, 45,6% tem o primeiro grau de estudos e 24,3% não concluíram o Ensino Médio. 
Logo, elas apresentam baixo nível de escolaridade, o que significa que quase 70% das mulheres 
prostitutas não têm uma profissionalização.
Muito embora os dados obtidos nas pesquisas demonstrem que as questões financeiras apresentam 
forte influência na atividade da prostituição, a participação de mulheres no mercado do sexo não 
se concentra apenas em argumentos econômicos. Para o antropólogo José Miguel Olivar (2013), as 
perspectivas do trabalho e do comércio são duas esferas possíveis para se aproximar da prostituição, 
mas, além disso, é preciso compreendê-la como uma ideia cultural, um espaço de práticas e de 
experiências e um espaço de sociabilidade de sujeitos, especialmente mulheres, tidas como marginais 
e perigosas. Dolores Juliano (2002), por sua vez, defende que a opção pela prostituição é construída 
socialmente e deriva das peculiaridades e alternativas de vida existentes, bem como a partir das 
histórias individuais, das particularidades de culturas específicas em que os sujeitos estão inseridos.
A estigmatização das profissionais do sexo foi tratada pelo cientista social Goffman (1988) como 
sendo um problema de cunho social, o qual estabelece os meios e os atributos considerados como 
comuns e naturais para os membros dessa categoria.  Ao estabelecer um paradigma no que tange 
aos ambientes sociais e a probabilidade de serem neles encontrados, bem como a praxe da relação 
social em ambientes estabelecidos, nos permitem visualizar um relacionamento com “outras 
pessoas” previstas com descaso ou reflexão particular. Dessa maneira, quando algo incomum ao 
nosso ambiente social nos é apresentado, os primeiros aspectos possibilitam prever a sua categoria 
e os seus atributos, a sua “identidade social – para usar um termo melhor do que status social”, já́  
que nesse segundo se incluem características próprias, bem como “honestidade”, da mesma forma 
que qualidades estruturais, como “ocupação”.
A estigamização separa, portanto, a sociedade entre os “normais” e os “desviantes”. Aqueles 
indivíduos considerados desviantes são inferiorizados e, muitas vezes, rebaixados a uma condição 
sub-humana. A sociedade, ao recriminar as profissionais do sexo pelo meio que utilizam para prover 
seu sustento, opta por uns discursos hipócrita e cínico, condenando uma prática que se trata de 
situação cotidiana e que engloba boa parte da indústria pornográfica e que é consumida por grande 
parte da população. Além disso, a desqualificação da prostituição como uma possibilidade de 
estigmatização, segundo Laura Agustín (2013) tem um componente diferente de outras categorias 
estigmatizadas, pois pretende controlar as mulheres separando-as em grupos de mulheres boas e más 
de acordo com seu comportamento sexual. Dessa forma, as diferentes discriminações que afetam 
as mulheres estão ligadas às construções dos papéis de gênero. (JULIANO, 2013). 

oBJETIVoS

A pesquisa tem como objetivo meditar a estigmatização e o preconceito recorrentes às  mulheres 
prostitutas no Brasil, analisando “Geni e o Zepelim”, uma das canções de maior sucesso de Chico 
Buarque, presente na peça “Ópera do Malandro”, um musical de 1977/1978, a fim de indagar qual 
a função social da música e a crítica principal que dela pode se extrair a respeito da estrutura 
ideológica que ultrapassa os muros da arte e adentra a nossa realidade social.
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MÉToDoS

A metodologia utilizada na elaboração deste resumo expandido entende-se como pesquisa dialética, 
a qual debate problemas cotidianos de forma a discutir suas possíveis causas e soluções. Além da 
adequação do procedimento de pesquisa qualitativo-descritiva que visa demostrar os empasses por 
meio de documentos bibliográficos e musicais. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Algo muito recorrente dentro da comunidade brasileira é o julgamento através da moral e dos 
costumes. Para Émile Durkheim (1858 – 1917), a moral torna-se um conjunto de regulamentações 
impostas ao ser humano através da comunidade, ou seja, dentro da convivência entre os indivíduos, 
seja em laços familiares, nacionais, ou em torno de toda coletividade, nasce assim a vida coletiva, 
e origina-se a moral, que serve como alicerce para a formação da opinião pública, ao qual assenta 
as diretrizes que compõem os estereótipos vinculados a prostituição, como “sem-vergonhice”; 
“safadeza”; “destruição de lares”. 
Outro ponto essencial no pensamento de Durkheim diz respeito ao fato social, que é definido como 
“consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo. ” (Durkheim, ed. 
3. 2007.), o que em consonância com a moral da coletividade exposta acima gera o preconceito 
com a prostituição, uma vez que em decorrência da historicidade da atividade, na maior parte da 
história do Brasil, é vista com maus olhares, de maneira, a construir dentro do pensamento coletivo 
a criminalização desse trabalho. 
A música de Chico Buarque, “Geni e o Zepelim” retrata, de forma concisa, a relação do julgamento 
por meio da moral proposta por Durkheim exposta acima. Quando analisado o período histórico 
ao qual a música foi composta, sendo o da ditadura militar, em ambiente de repressão e censura, 
notam-se as metáforas e ironias, utilizadas pelo compositor para criticar o falso moralismo, e a 
hipocrisia social daquela época que é habitual até os dias atuais. Para estabelecer um entendimento 
mais detalhado sobre a música, há de analisá-la em toda a sua letra.
Conforme, o primeiro momento, Chico Buarque introduz a temática pertinente por toda a canção, 
quando diz “de tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada, o seu corpo 
é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada”. Ou seja, nessa passagem, 
Chico apresenta a prostituição realizada pela protagonista, ao qual recebe para os seus serviços, 
primordialmente os excluídos e desprezados. 
Destarte, num primeiro momento evidencia-se a ausência de empatia para com a prostituição. 
Quando a música traz: “joga pedra na Geni! joga pedra na Geni! ela é feita pra apanhar! ela é boa 
de cuspir! ela dá pra qualquer um! maldita Geni!”. Sendo assim, tal trecho evidencia o preconceito 
para com a atividade da prostituição através de um discurso ofensivo ao qual a mulher que se utiliza 
do seu próprio corpo como forma de trabalho deve-se submeter à violência ou ser considerada como 
objeto, algo vivenciado cotidianamente dentro da sociedade. 
A constante marginalização experimentada pelas profissionais do sexo se dá por meio de uma 
gama de argumentos morais que enxergam a prostituição como algo sujo, impuro, contagioso e 
desumanizado, assim como defendem que se deve permanecer na clandestinidade e sem proteção da 
lei. Tal pensamento influencia não somente o âmbito moral, mas também o jurídico. Em inúmeros 
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países o ordenamento criminaliza a conduta e os direitos trabalhistas não chegam a sequer serem 
discutidos. Segundo Iara Ilegenfritz (1985), ainda que a prostituição não seja mais proibida, são 
estabelecidas limitações ao exercício dos direitos civis das prostitutas e elas são privadas de seus 
direitos sociais. 
A figura da mulher prostituta pode ser considerada como um dos “fantasmas sociais”, visto que 
ainda que visualizemos trabalhadoras do sexo em determinados espaços da cidade ou tenhamos 
o conhecimento de sua atuação, o contato cotidiano com essas pessoas ainda é reservado e, com 
relação a suas vidas, há mais imaginação do que uma real relação com grande parte da população. 
Com o pouco acesso que se tem a essas mulheres, são construídos e perpetuados discursos que 
corroboram com a estigmatização das prostitutas ao pensá-las entre os polos da vitimização e do 
desvio comportamental social (RAGO, 1991). Dentro desta perspectiva, Gregório Gil (2009) defende 
que essas mulheres também são pensadas como criminosas, criando-se um estereótipo que dificulta 
um olhar positivo sobre o fenômeno.
Em última instância, nota-se à presença de outro protagonista, chamado de “Zepelim” ao qual deseja 
desfrutar exclusivamente dos prazeres de “Geni”, a partir desse momento, todos da cidade começam 
a olhá-la com outra visão, devido a soberania imposta pela autoridade que dispõe a desfrutar-se de 
seus serviços. Em contrapartida, é notório também que a sociedade descriminalizou a prostituição 
temporariamente, uma vez que, após a finalização dos seus atos com “Zepelim”, volta a ser 
discriminada. Desta maneira, comprova-se a hipocrisia social perpassada até a sociedade hodierna.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Á guisa de conclusão, a música de Chico Buarque proposta na época da ditadura militar, faz-se 
presente em pleno século 21, o que gera grandes reflexões acerca do campo da prostituição, como 
a estigmatização, discriminação e preconceito, em favor das mulheres que exercem a profissão, 
assim como retratado pela protagonista “Geni”.  O que concebe dentro da temática, diversos casos 
e dados sobre violência e humilhação, de forma a ferir a Constituição Federal de 1988, ao que se 
refere a dignidade da pessoa humana. 
Outro ponto relevante na música exposta por Chico, diz respeito à hipocrisia social quando demostra 
as relações de poder dentro da sociedade, através da negação e aceitação de “Geni” em alguns 
momentos, em meio a comunidade, algo que deve ser refletido pela ausência de empatia das pessoas 
com a protagonista o que acaba por causar um juízo de valor de forma a estigmatizar a prostituição. 
Desta maneira, percebe-se a forte relação dos paradigmas propostos nas músicas até a sociedade 
hodierna, de modo, lastimável, devido à falta de êxito para com a problemática, mesmo durantes 
os anos transcorridos. 
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RESUMo

O presente trabalho apresenta os impactos, tanto positivos quanto negativos, das novas tecnologias 
no campo do direito, envolvendo as mudanças que tais avanços proporcionam para o meio jurídico 
como um todo e, em especial, para o advogado. Ao que tange a relação direito – tecnologia, 
mostra a importância que a interação entre ambos representa para a sociedade, visto que são peças 
fundamentais para o desenvolvimento desta, no entanto, pontua os problemas enfrentados atualmente 
e propõe soluções para estes a fim de possibilitar um judiciário verdadeiramente justo e harmônico.

Palavras-chaves: tecnologia; direito; sistema jurídico.

ABSTRACT

The present work presents the positive and negative impacts of new technologies in the field of law, 
involving the changes that such advances provide for the legal environment as a whole and especially 
for the lawyer. Regarding the right - technology relation, it shows the importance that the interaction 
between both represents for society, since they are fundamental parts for the development of this 
one, nevertheless, it points out the problems faced today and proposes solutions for them in order 
to allow a truly fair and harmonious judiciary.

Key-words: technology; right; juridical system.
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INTRoDUÇÃo

Tendo em vista os avanços alcançados pela tecnologia, principalmente no século XXI, e toda a sua 
influência na sociedade, é imperativa a necessidade de se analisar o impacto que ela causa no direito. 
O contexto social em que o direito está inserido diz muito sobre ele, pois podemos considerá-lo como 
um todo de regras usadas para organizar uma sociedade. Assim, como o direito e a sociedade estão 
diretamente relacionados, precisamos levar em conta o contexto atual da globalização e da tecnologia 
com todos os seus pontos, sejam eles positivos ou negativos, para conhecermos o direito atual.
Desde a mídia, as redes sociais, e tudo que envolve a sociedade criando novas relações de obrigação e 
deveres, novos tipos penais, entre outras relações e fatos jurídicos gerados pela “revolução tecnológica”; 
até os novos acessórios e instrumentos para o advogado advindos da nova tecnologia, como os pendrives, 
os computadores, e, principalmente, os sites, como o PROJUDI e o E-SAJ, que permitem acessar aos 
processos virtuais (que também são uma novidade), alteram as relações do advogado com o cliente e 
o modo como os advogados exercem suas profissões, obrigando, de certa forma, até mesmo a criação 
de novas leis, e traz impactos tanto positivos como negativos no exercício do direito.
A necessidade de se debater o tema se faz tendo em vista que o novo cenário que os próximos 
advogados, magistrados, defensores públicos, entre outros, encontrarão estará bastante alterado 
pelo uso de novas tecnologias por toda a sociedade e pelo próprio sistema jurídico. Uma breve 
análise do tema poderá ser vista nesse trabalho, que leva em conta diversos aspectos do impacto 
das tecnologias para os operadores do direito.

oBJETIVoS

Esse estudo tem como objetivo apresentar alguns dos impactos causados pela tecnologia no direito 
para que os novos estudantes conheçam a realidade atual do direito, com seus novos desafios, 
podendo assim adaptarem melhor ao mercado de trabalho que irão encontrar e conheçam também 
a importância de se aplicar as novas tecnologias no direito, já que ao mesmo tempo que a tecnologia 
gera novos problemas a serem solucionados, ela também pode ajudar na resolução deles e de outros.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Deve haver a explicitação de alguns conceitos que serão utilizados e o direcionamento da perspectiva 
teórica do artigo, com base em autores. O texto deverá estar em Times New Roman, fonte 12, 
justificado e com espaçamento de 1,5 cm.

MÉToDoS

A metodologia utilizada foi a bibliográfica baseada em artigos científicos de autores tanto juristas 
quanto tecnólogos. A natureza da pesquisa será qualitativa visto que procurará compreender os 
impactos da tecnologia no direito por meio da análise dos artigos selecionados. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O direito e a tecnologia inevitavelmente se encontram, já que a tecnologia altera a sociedade, que 
está intimamente relacionada com o direito, alterando-o. Krammes e Cardoso trazem esse encontro 
com uma consequência dupla:
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“[...] pode-se nomear dois recentes ramos do conhecimento humano que são o Direito da 
Tecnologia e a Tecnologia do Direito. A primeira matéria visa regularizar o uso das novas 
tecnologias e suas consequências (sic). A segunda, aplicar os novos recursos tecnológicos 
na resolução de conflitos ocorridos na sociedade. ”(KRAMMES; CARDOSO, 2018, p. 1)

A aplicação dos recursos tecnológicos no direito já vem ocorrendo e é um fato notório. É possível 
perceber que a utilização das novas ferramentas digitais traz benefícios para o meio jurídico e 
consequentemente para a sociedade.

“Um fator vantajoso para a tecnologia é que parece ser consenso que sua utilização possibilita 
criar maior proximidade entre a justiça e os cidadãos. Além disso, contribui para aumentar a 
celeridade da Justiça, um anseio e uma necessidade da sociedade moderna. ”

Mesmo que os avanços já vinham ocorrendo desde a máquina de escrever, a computadorizacão do direito 
com a implantação dos computadores, pen drives, HDs externos, scanners nos escritórios, que auxiliam 
os operadores do direito no arquivamento de peças processuais, começaram a possibilitar, dentre outras 
vantagens, a redução do acumulo de papéis arquivados nos escritórios. Mesmo que a mudança já tenha 
sido significativa, é, sem dúvida, as novidades do Processo Judicial Digital PROJUDI e do E-SAJ, no 
Brasil, que tiveram um maior impacto na vida dos diversos profissionais do direito. 

“Desde 2008, em consonância às novas tendências, o TJ-PA mantém ativo o Processo 
Judicial Digital – PROJUDI, também chamado de processo virtual ou de processo eletrônico, 
que reproduz todo o procedimento judicial em meio eletrônico, substituindo o registro 
dos atos processuais realizados no papel por armazenamento e manipulação dos autos em 
meio digital. O PROJUDI é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e está em 
franca expansão em todas as unidades da federação. Atualmente, de acordo com o CNJ, 
19 dos 27 estados brasileiros aderiram ao sistema. ”(HOMCIet al., 2015)

Além do PROJUDI, direcionado para processos dos juizados, tem-se também o E-SAJ, que funciona 
atendendo a processos de vara comum. O número de localidades que ele atende atualmente é 
menor, sendo somente 9 Tribunais de Justiça do Brasil, mas que correspondem a mais da metade 
dos processos que tramitam no país. Esses sistemas, além da economia do papel, permitem uma 
maior agilidade, pois possibilitam a consulta de processos, o peticionamento digital, a solicitação de 
certidões on-line, o que economiza o tempo de ir fisicamente ao local fazer essas atividades e dilata 
o tempo que podem ser realizadas, podendo ser peticionado, agora, até ás 24 horas do dia. Com 
tudo isso, foi criada uma lei de processo eletrônico, em 2006 (lei 11.419/2006) que dispõe sobre a 
informatização do processo judicial, e é mais um exemplo de como o direito está em mudança por 
conta da tecnologia.Outro recurso advindo dos avanços tecnológicos no meio jurídico foi a utilização 
de videoconferência com a finalidade de ouvir partes e testemunhas envolvidas em processos.
O uso de plataformas de pesquisa como o Google e sites de assistência jurídica também fazem toda 
a diferença na vida dos operadores do direito que deles se utilizam, tendo também a tecnologia 
como um auxilio intelectual. 
Um dos principais problemas enfrentados atualmente, diante dos crescentes avanços tecnológicos 
trazidos para o direito é a dificuldade de adaptação e manuseio das novas tecnologias incorporadas 
à estrutura de funcionamento do setor jurídico, por parte dos profissionais da área. Por conta disso, 
muitos desses profissionais, impactados por esses avanços têm abandonado suas áreas de atuação 
ou até mesmo adiantando suas futuras aposentadorias, em virtude da dificuldade de inclusão.
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“A sociedade tem buscado disponibilizar ferramentas para adaptar os profissionais à 
nova realidade. Muito ainda precisa ser feito, mas iniciativas como a da UNIABEU, que 
vem fomentando pesquisas acadêmicas para identificar e apresentar soluções sobre esses 
problemas, são de grande valia para a sociedade. Outra instituição que demonstra grande 
preocupação com o tema é a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em especial a Seção 
do Rio de Janeiro, que tem promovido inúmeras palestras e disponibilizado vários cursos 
de capacitação para os advogados, além de celebrar convênios com o propósito de melhorar 
o acesso dos advogados à atividade digital.”

Já o uso da tecnologia e suas consequências para o direito vão desde o impacto das mídias na 
opinião das pessoas, até os variados casos de crimes virtuais, e “obriga” a criação de novas leis 
e a adaptação do sistema jurídico à nova realidade. Como diz HOMCI et al., “Ao dar visibilidade 
a fatos do dia-a-dia, a mídia influencia a opinião das pessoas. ”. Assim, ao gerar novas formas de 
pensamento e influenciar toda uma sociedade, o impacto da mídia é também no direito.
Os casos que ficam famosos ao serem expostos nas mídias são exemplos do impacto que ela causa 
no direito. Dentre eles, pode ser citado o recente caso da advogada Valéria dos Santos, ocorrido no 
Rio de Janeiro. Valéria saiu algemada da sala de audiência por contestar o fato da juíza leiga dar por 
encerrada a audiência sem dar a oportunidade de ela ler a contestação da ré, um direito do advogado 
em audiência. Acontece que a repercussão desse fato na mídia tomou proporções gigantes, com 
famosos e artistas defendendo a advogada, isso gerou uma reação da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), comprometendo-se a tomar as medidas necessárias. Além disso, a audiência em que 
ocorreu a prisão da advogada foi anulada, e em nova audiência a advogada teve ganho de causa. 
Isso mostra a força da propagação por mídias sociais, meios tecnológicos que interferem no direito, 
já que a opinião popular nesse caso foi decisiva.
O uso da tecnologia pela sociedade causa, também, a formação de novos casos no ramo do direito. 
Somente no Brasil a cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos, segundo a 
multinacional Symantec, empresa de segurança na internet. Se for computar no mundo todo, o 
número é muito maior. Hackers são novos criminosos e o cyberbullying passou a existir, assim, 
direito e seus operadores precisaram e ainda precisam se adaptar a essas novas formas de agir. 

“No Brasil estima-se que 50% dos casos de calúnia e difamação sejam motivadas por 
publicações na internet. Também não são poucos os casos de desvio de dinheiro a partir 
de contaminação de máquinas com vírus e outras artimanhas de software e hardware. 
”(KRAMMES; CARDOSO, 2018, p. 5).

Além da área penal, tem também a civil e comercial bastante afetada pelas novas tecnologias. 
Surgem novos tipos de obrigações e contratos e o direito a imagem, com as redes sociais, fica mais 
sujeito a ser ferido. O direito então se vê obrigado a criar novas leis para poder acompanhar esse 
avanço tecnológico, e a exemplo tem-se o Marco Civil da Internet, lei criada em 2014 que regula 
o uso da internet no Brasil.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

É notório que os fatos a serem cobertos pelo direito que ocorrem por conta da tecnologia vem em 
maior proporção que a utilização desta pelos profissionais da área. Não se pode deixar de lado a 
possibilidade de melhor utilizá-la a favor do direito, introduzindo-a em todo o sistema, para que 
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este se torne ainda mais eficiente. Aliada a essa introdução é necessário a criação de programas que 
venham auxiliar os profissionais do direito que não estão acostumados, ou melhor dizendo, adaptados 
com as novas tecnologias. 
Tendo em vista que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo XXVI, garante a todo 
indivíduo o direito à instrução, percebe-se a necessidade de desenvolver, no âmbito jurídico, 
mecanismos que auxiliem e orientem os profissionais da área acerca da utilização eficiente das 
novas tecnologias aplicadas ao Direito para que possam usufruir de seus benefícios.
A criação do PROJUDI e do E-SAJ é um dos exemplos dessa introdução tecnológica. No entanto, 
é necessário que estes programas sejam acessíveis aos profissionais para os quais ela é direcionada, 
visto que atualmente muitos deles encontram dificuldades na adaptação. Dessa forma, percebe-se a 
necessidade de adotar medidas que incentivem e ao mesmo tempo facilitem a utilização dessas novas 
ferramentas pelo seu público alvo. Para isso, uma alternativa seria a criação cursos e treinamentos, 
pelos órgãos responsáveis por cada área do direito,como é o caso, por exemplo a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) que tem desenvolvidos cursos para advogados,com fito de promover a 
inclusão e facilitar o acesso aos novos mecanismos que o setor jurídico se aparelhou, de forma que 
não sejam excluídos de seu setor profissional, garantindo assim que princípios, como dignidade da 
pessoa humana, sejam respeitados.
Por fim, é preciso saber que a tecnologia necessita que seus pensadores tenham uma posição ética 
de criação e experimentação, para que não viole os Direitos humanos. Ou seja, que é necessário 
que o avanço tecnológico se dê em harmonia com os princípios que regem a boa convivência social, 
sendo necessário, para tanto que o direito esteja sempre aliado as evoluções tecnológicas. 
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RESUMo

Esta produção teórica examina o filme “Minority Report: A Nova Lei”, de Steven Spielberg, 
como base para uma discussão de relevância para o Direito Penal, diante da necessidade de se 
garantir o princípio constitucional da presunção de inocência, em meio aos clamores sociais e 
políticos, acentuados pela sensação de insegurança que permeia na sociedade. Faz-se pertinente, 
portanto, observar o Estado Democrático de Direito, na perspectiva de expor indícios arbitrários 
e inconstitucionais. 

Palavras-chaves: Presunção de inocência; Estado Democrático de Direito; Devido Processo Legal; 
Direito e Arte.
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ABSTRACT

This theoretical production examines Steven Spielberg’s “Minority Report: The New Law” 
as the basis for a discussion of relevance to criminal law, in view of the need to guarantee 
the constitutional principle of presumption of innocence amidst social outcry and politicians, 
accentuated by the sense of insecurity that permeates society. It is therefore pertinent to observe the 
Democratic Rule of Law, with a view to exposing arbitrary and unconstitutional evidence.

Key-words: Presumption of innocence; Democratic State; Due Process Legal; Law and Art.

INTRoDUÇÃo

O filme “Minority Report: A Nova Lei”, retrata a intenção do Estado em ser eficaz na prevenção 
de crimes, por meio de um sistema tecnológico que volta ao tempo para punir o indivíduo antes 
mesmo de ele cometer o crime. De inequívoco recorte constitucional, o princípio da presunção de 
inocência, também conhecido como princípio da não-culpabilidade, configura o estado de inocência 
como regra ao agente que ainda não teve a sentença penal condenatória transitada em julgado. Nessa 
perspectiva, cabe assentar que essa violação, ocorre em nossa sociedade, vinculada às questões 
sociais, políticas e econômicas, que converte o acusado – não poucas vezes, inocente – em culpado 
sem que haja o devido processo legal. Num contexto de Direito Penal do autor, historicamente 
instaurado, de corruptas prisões e sanções arbitrárias, personalidade culpada e preconceitos incutidos, 
faz-se relevante o debruçamento sobre o tema.  

oBJETIVoS

A presente construção teórica, baseada na análise do longa-metragem “Minority Report: A Nova 
Lei”, visa expor a inequívoca ofensa aos direitos humanos, materializada pela prática da prisão antes 
da sentença penal condenatória, bem como expor a ideia de força e poder, em lugar da justiça, que a 
nossa jurisprudência criminal apresenta às nossas psiques. Aborda-se os aspectos conceituais dessa 
prática inconstitucional e critica tal atentado à liberdade pública, que se contrapõe à Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, no que tange às garantias judiciais de isonomia e ampla defesa 
do acusado.   

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A presunção de não-culpabilidade é uma garantia em face do poder punitivo do Estado, que 
considera inocente o acusado até que se comprove legalmente sua culpa. Amparado pela Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, em seu art. 8º, item 2, e também na Constituição Brasileira 
de 1988, art 5º, inciso LVII, o princípio da presunção de inocência, de acordo com Nestor Távora, 
possui como pressupostos básicos, duas regras fundamentais: a probatória, segundo a qual a parte 
acusadora possui ônus de exibir a culpabilidade do agente, e a de tratamento, segundo a qual 
ninguém pode ser considerado culpado senão depois de sentença com trânsito em julgado, o que 
impede qualquer antecipação de juízo condenatório.
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Sob esse escopo, o filme “Minority Report: A Nova Lei”, ambientado em 2054, aduz a dicotomia 
entre a adoção de modelos de justiça criminal preocupados com o controle do crime e o modelo 
favorável ao devido processo legal. No conhecido enredo futurista, a polícia da cidade de Washington 
D.C., desenvolve um programa “Pré-crime” que, ao se valer dos poderes mediúnicos de três pessoas 
- os “Pré-Cogs”- para prever o comportamento futuro de prováveis infratores, impede a prática de 
crimes, pois o infrator é preso antes de cometer a infração. Esse panorama permite uma reflexão 
sobre o equilíbrio que se deve ter entre a eficácia da prevenção de crimes e o respeito às garantias do 
Estado de Direito, ainda mais pelo fato de as pessoas viverem em elevado risco de serem vítimas de 
delitos em sociedades ditas democráticas, onde o Estado de Direito constitui um valor fundamental.
Ademais, faz-se mister destacar a existência do Direito Penal do autor, que configura a punição 
pelo “ser” do agente e não pelo fato delituoso. De acordo com o filósofo Günther Jakobs (2007), 
uma das consequências que o Direito Penal do Inimigo traz é o adiantamento da punibilidade do 
acusado. Sendo assim, características inerentes à personalidade – e, não à conduta – servem como 
pressupostos de aplicação da pena. Atrelado a isso, o autor Cesare Beccaria, em sua renomada obra 
“Dos Delitos e Das Penas”, aduz que o clamor público, o depoimento de um cúmplice do crime, as 
ameaças que o acusado pode fazer e outras presunções semelhantes, são indícios que “devem ser 
especificados de maneira estável pela lei e não pelo juiz” (BECCARIA, 2014, p.24). Sendo assim, 
cabe assentar que nem a mídia, nem o juiz, muito menos a sociedade, podem atribuir juízo de 
culpabilidade ao acusado, sem que se materialize o processo legislativo.

MÉToDoS

Quanto à perspectiva metodológica, a pesquisa proposta tem início na análise do filme “Minority 
Report: A Nova Lei”. Após, a investigação torna-se teórico-descritiva, com finalidade exploratória 
e catalogação bibliográfica, sem delimitação de período específico e incluindo artigos científicos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Ao analisar o filme supracitado, surge o questionamento sobre ser ou não tolerável que se tome 
qualquer medida na prevenção dos crimes, ou se algumas coisas são inadmissíveis, mesmo que 
eficientes. Ou seja, se a eficácia é a única questão a ser considerada ou se existem limitações éticas 
que devem ser amparadas como essenciais ao Estado Democrático de Direito.
Para considerar a utilização da força e do rigor do Direito Penal como medida de prevenção de 
crimes, seria necessária a completa desconsideração dos direitos individuais. Tal proposta nos soa 
absurda, no entanto não é tão distante da nossa realidade, ainda mais quando aqueles que terão seus 
direitos humanos violados são aqueles que nos são diferentes, marginalizados pela sua situação 
financeira, aqueles pelo mero vislumbre das roupas e tom de pele fazem com que a classe média 
atravesse a rua ou segure mais forte a bolsa.
Barbara Hudson (2009, p.12), no seu artigo “Minority Report – Prevendo o Futuro na Vida Real 
e na Ficção”, alerta que “Quando começamos a vê-las como menos humanas, começamos a nos 
importar, cada vez menos, com qualquer noção de que elas têm direito à liberdade e ao bem-estar. 
E assim colocamos cada vez menos limites no que pode ser feito na busca da redução do crime. ” 
Pela simples análise da nossa história e do nosso presente podemos observar que o futuro mostrado 
no filme pode se tornar, em parte, nossa realidade. Nos é instigado o veredito prévio, a consequência 
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sem certeza, o julgamento com base na convicção. O justiçamentos são consequências dessa cultura 
que está sendo semeada. O futuro previsto pelo filme é inconcebível e deve ser evitado a todo custo.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 A obra de Steven Spielberg, “Minority Report: A Nova Lei” aborda temas de extrema relevância 
para a sociedade e para o Direito Penal. Traz a reflexão de até que ponto o Estado pode chegar na 
política de prevenção de crimes e se é legítimo desrespeitar os direitos fundamentais do homem e 
o Estado Democrático de Direito para garantir a segurança da população.
Faz-se imperioso afirmar que a punição só deve ocorrer quando o delito for cometido. As pessoas 
não podem ser punidas por atos que possam vir a fazer no futuro. É claro que o Estado deve investir 
em meios eficazes de prevenir o crime, mas não por esse viés de aprisionar um ser humano sem 
comprovação legal de sua culpa. A prevenção de crimes “é melhor alcançada através da redução da 
desigualdade social e reconhecendo o valor de cada indivíduo como ser humano e como membro 
de nossa sociedade. ” (HUDSON, 2009, p.13).
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RESUMo

O presente trabalho versa sobre o instituto do mandado de injunção como um elemento que possa 
garantir o acesso ao direito fundamental ao meio ambiente, versando sobre uma perspectiva do 
constitucionalismo ecológico-dirigente. A pesquisa teve como objetivo produzir uma construção 
teórica sobre a possibilidade de o mandado de injunção exigir, judicialmente, uma prestação 
positiva do estado no cumprimento de um direito ambiental fundamental que não estivesse 
sendo o observado. Metodologicamente se avençou a estrutura de uma pesquisa básica, com 
uma apropriação teórica, por intermédio de uma técnica qualitativa e bibliográfica, utilizando 
do marco teórico para se produzir os resultados esperados. A pesquisa teve com resultados a 
conclusão de que é possível exigir positivamente do Estado uma prestação que garanta o mínimo 
existencial no que compreende o direito fundamental ambiental, conforme reforça a própria ideia 
do dirigismo constitucional. 
 
Palavras-chaves: Constituição; Dirigismo; Mandado de Injunção; Meio Ambiente.

ABSTRACT

This paper deals with the injunction injunction institute as an element that can guarantee access to the 
fundamental right to the environment, dealing with a perspective of the ecological constitutionalist 
leader. The objective of the research was to produce a theoretical construction on the possibility 
that the writ of injunction would require, judicially, a positive state benefit in the fulfillment of a 
fundamental environmental right that was not being observed. Methodologically, the structure of a 
basic research, with a theoretical appropriation, through the use of a qualitative and bibliographical 
technique, was used, using the theoretical framework to produce the expected results. The research 
had with results the conclusion that it is possible to positively demand from the State a benefit that 
guarantees the existential minimum in what comprises the fundamental environmental right, as it 
reinforces the very idea of   the constitutional dirigism.

Key-words: Constitution; Dirigism; Enviroment; Injunction Order.



606

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

606

INTRoDUÇÃo

O Brasil, consagrado com a Constituição Federal de 1988, que no ano de 2018 faz 30 anos de 
existência, celebra uma quantidade de vitórias e desafios a serem vencidos, e o Estado de Direito 
Ambiental constitui-se como um deles. 
A presente pesquisa faz uma abordagem discreta, de cunho bibliográfico, que revisita na literatura 
e dogmática jurídica o indispensável temário da condição dirigente desta constituição, ou seja, de 
se efetivar os direitos fundamentais nela celebrados, sobre a especificação da pauta ambiental. 
Para tanto, foi escolhido o instituto do mandado de injunção que avalia a omissão estatal diante de 
uma inobservância de um direito fundamental, devendo, para tanto, discutir se há a possibilidade 
de exigir judicialmente a prestação positiva do Estado diante dessa não-garantia. 
 
oBJETIVoS

Essencialmente o texto se ocupa a explicitar o instituto do mandado de injunção como um elemento 
que possa conduzir a concretização do direito fundamental ambiental por intermédio da teoria da 
constituição dirigente. 
Especificamente, a pesquisa objetiva expor de que dirigismo constitucional se trata conceitualmente; 
demonstrar os elementos principais do mandado de injunção; e avaliar a possibilidade de exigir a 
prestação judicial no que compreende o direito fundamental ambiental. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

o DIRIGISMo CoNSTITUCIoNAL E SEU CoNCEITo 

Existem diversas autorias e correntes que nominam de dirigismo constitucional ou Constituição 
Dirigente uma porção de questões, de modo que, por se tratar de uma proposta complexa de 
abordagem, é necessário que as arestas sejam amparadas. 
Em fato, tomando por base o Estado de Direito, este se reveste de um regramento que estabelece uma 
conduta específica que, através daquilo que é quisto e considerado como harmônico ou necessário, 
garante ao indivíduo por intermédio dos órgãos públicos as proteções minimamente consagradas 
em seus códigos (BERCOVICI, 1999). 
Dentro deste contexto, de um Estado de Direito, o Direito tem um papel protagonista, fora da 
concepção do “menos-estado”, buscando efetivamente a igualdade material não somente diante da 
lei, mas por intermédio desta lei, sem limitar a liberdade do indivíduo, mas, provendo igualdade de 
oportunidades, pavimentando assim a intervenção do Estado para este fim (BERCOVICI, 1999). 
Nesta esteira a Constituição Dirigente é o elemento precípuo deste cenário, que possui um 
programa constitucional estruturado por tarefas a se cumprir, fins a se perseguir, princípios com 
os quais se devem nortear o Estado, sendo por muito alvo de críticas por direcionar incisivamente 
os processos decisórios em uma moldura apertada, retirando a tomada de decisões da soberania 
popular (CARVALHO, 2012). 
Conforme elucida OLIVEIRA (2010, p. 14), especificamente: 
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Conceitua-se Constituição Dirigente como a que enuncia programas (valores, metas), os 
quais, como normas que são, vinculam a atuação do Estado, dos Governos, através de 
pautas formais e materiais, sujeitando negativa e positivamente a conduta de cada um dos 
três Poderes, direcionando, conforme um balanço entre abertura e fechamento, a vontade 
e o proceder do Poder Público, bem como conformam, ainda em outra medida, grau e 
qualidade, os cidadãos, a sociedade, isto é, a deliberação e o agir comunitários. Compreende-
se a diretividade como identificadora do projeto sócio-estatal basilar. 

Essencialmente, o denso conceito supra, trata com completude o que se compreende como 
Constituição Dirigente em sede de delimitação, vez que por se tratar de um temário complexo e de 
largo debate acadêmico, não seria possível nem pertinente abordar aqui as múltiplas constituições 
dirigentes e os múltiplos entendimentos acerca de seu corpo conceitual. 
Cumpre delinear, esmiuçar e segmentar os elementos principais do conceito exposto, para que seus 
campos principais sejam explorados no corpo deste campo capitular. 
Em específico, os principais pontos do conceito supra são: a) programas, b) vinculação, c) sujeição 
positiva e negativa, d) abertura e fechamento, e) agir comunitário. 
Os programas podem se entender como um conjunto de ações coordenadas que tratam de um objetivo 
comum, onde podem se enquadrar diretrizes (horizontes a perseguir), objetivos/metas (direção, 
tomada), valores (questões morais/ideológicas/políticas a se ater), entre quaisquer outras questões 
que cuidem de fundamentar esse arquétipo de um projeto de sociedade quisto e concretizado através 
do texto constitucional e a prática política, conforme enuncia o próprio CANOTILHO (2001).

A EXIGÊNCIA DE UM PRoJETo CoNSTITUCIoNAL

Sob a ótica de CANOTILHO (apud STRECK, 2014), a possibilidade de controle de constitucionalidade 
de políticas públicas seria uma árdua tarefa, dada sua imprecisão, pois a exigibilidade desta questão 
por intermédio de provocação jurisdicional/constitucional tiraria o crivo da escolha dos órgãos 
políticos tradicionalmente incumbidos para tal mediante o sistema representativo celebra.
Não obstante, apesar das considerações tratadas, a possibilidade de se exercer um controle 
constitucional sobre uma determinada política está adstrita a um exame de compatibilidade, tanto 
no que se refere a forma quanto a matéria, com a estrutura dos princípios alvitrados na Constituição, 
ou seja, a condição ou requisito para que se exerça um controle nesses moldes advém de uma 
necessidade de preservação do texto constitucional (STRECK, 2014).
Com efeito, entende-se uma notória inconstitucionalidade qualquer política pública que tenha, 
por ausência ou presença, um desrespeito aos elementos contidos e prescritos na Constituição, 
culminando assim em um efeito destrutivo, causando desequilíbrios regionais e, não obstante, 
não devendo ser algo cumprido pela conveniência e objetivos obscuros e particulares de projetos 
individuais da matriz patrimonialista e fisiológica do país (STRECK, 2014). 

o MANDADo DE INJUNÇÃo

O projeto constitucional que se debatia no biênio de 1986 e 1988 possuía diversas questões em 
debate, dentre elas, a necessidade de um dispositivo que fornecesse ao cidadão a garantia de uma 
proteção contra eventuais omissões do poder público, ausências estas devidamente corporificadas 
no texto constitucional como de necessária regulação, atestando, por óbvio, uma violação a direito 
fundamental (STRECK; SARLET, 2013).
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Nesta esteira em que se desenhou o anteprojeto do mandado de injunção, inspirado em diversos 
elementos comparados, como por exemplo, um instituto do direito privado denominado de writ of 
injunction, presente na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, que tinham funções peculiares, 
mas, que na essência cumpriam um papel símile (STRECK; SARLET, 2013).
Em fato, de forma análoga, no caso dos Estados Unidos da América, a base para que se conceda o 
writ of injunction se fundamenta na violação ou ameaça de violação de direito garantido pela décima 
quarta emenda por autoridades públicas de ordem local e estadual, isto é, ainda que tenham peculia-
res diferenças (como no Brasil tratar-se somente de omissões inconstitucionais), a base conceitual 
acaba sendo quase a mesma (STRECK; SARLET, 2013).
Em síntese, o mandado de injunção não se compreende como um derivado de funções políticas 
que colmata as omissões perpetradas pelo poder público, mas somente projeta uma necessária 
correção diante de uma ilegalidade que, em desatino ao sistema constitucional, atenta a um direito 
fundamental consagrado na Carta Magna (OLIVEIRA, 2010). 
Nesta quadra, calha pontuar os quatro posicionamentos que deslindam sobre os efeitos práticos do 
mandado de injunção, sendo a primeira, a mais praticada e fundamental defendida pelo Supremo 
Tribunal Federal, que é a declaração da inconstitucionalidade a omissão aparente e, cientifica o 
órgão a feitura da lei para que o direito seja satisfeito (OLIVEIRA, 2010). 
Por conseguinte, a segunda, apesar de não ser a mais praticada no supremo, é a que a doutrina tem 
maior asseio, dispõe no entendimento de que o judiciário, mediante a provocação da ação injuntiva, 
editar a norma cadente que inexiste, obstando a conclusão do direito requerido (OLIVEIRA, 2010). 
Em terceiro compasso, mais caudaloso em direção ao legislativo, uma vez que o juízo identifique a 
omissão inconstitucional, este cientificará o legislador para edição da norma com prazo estabelecido 
e, no esgotamento deste, o judiciário se reservará no poder dele mesmo editar a norma necessária 
(OLIVEIRA, 2010). 
E por fim, no claro entendimento e constatação da omissão, o Judiciário irá editar somente a norma 
geral e abstrata, de forma a tão somente suprir a ausência da lei no que tange o direito objetivo, ou 
seja, iria produzir a feitura da norma com um tom mais generalista (OLIVEIRA, 2010). 
Para além das quatro listadas, pode-se identificar uma quinta, que possui uma disposição jurisdicional 
um tanto peculiar no que diz respeito à eficácia da decisão em si, podendo ser circunscrita ou erga 
omnes (OLIVEIRA, 2010).
No sentido circunscrito os efeitos da decisão judicial alcançam somente as partes envolvidas na lide 
em específico, já em outro sentido, quando o regulamento apresentado se manifesta de forma genérica 
ou abstrata, possui eficácia difusa, ou seja, todos os titulares do direito requerido, independentemente 
de ser ou não autor da ação, são beneficiados pela decisão (OLIVEIRA, 2010). 
Calha pontuar a peculiaridade da prestação judicial para que não se pareça com puro ativismo, onde 
o juízo, incumbido como legislador positivo do processo, venha a produzir uma decisão somente 
com base no seu convencimento (OLIVEIRA, 2010). 
Com base nas emblemáticas questões já expostas, é notório que o instituto do mandado de 
injunção possui uma área de exploração científica muito profícua e producente que, ainda carece de 
necessário debate, pois é um instrumento que tem indispensável potencialidade no que se concerne 
à Constituição Dirigente e, sua determinação no que compreende a vinculação para cumprimento 
do projeto constitucional (OLIVEIRA, 2010). 
Outrossim, essa vinculação não deve ser entendida tão somente como uma obrigatoriedade isolada, 
ou uma ordem direcionada sem qualquer carga substancial, pois essa vinculação ou dever de 
legislar é arraigado a um sistema constitucional pactuado por um projeto jurídico-político de uma 
sociedade, com um conjunto de promessas emancipatórias que buscam a concretização dos direitos 
fundamentais (OLIVEIRA, 2010). 
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MÉToDoS

Em especificidade versou conforme preconiza GIL (1999) sobre uma pesquisa básica, que objetiva 
explorar e explicar fenômenos de aporte às teorias já consistentes, sem um tom aplicado. E MARCONI 
(1990), quanto a pesquisa em seu caráter, qualitativo, bibliográfico, com um viés voltado a produzir 
uma discussão acerca do temário disposto.
As fontes de pesquisa foram selecionadas com base em autores que possuem certo conhecimento na 
área e, no desenvolvimento da discussão, foi tido como pretensão a exposição de pontos de vistas 
um tanto controversos entre si para exercitar uma reflexão acerca dos assuntos tratados nesta baia.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

No que compreende a formulação das políticas públicas, é indispensável que se compreenda 
que independentemente das questões de governos, os programas de ação não se materializam 
especificamente sobre uma tábula rasa institucional, ou seja, não se manifestam sobre uma criação 
totalmente descompromissada com um contexto específico (BUCCI, 2013). 
Desta forma, ao compreender-se da envergadura conceitual de política pública, é indispensável que 
se pense sobre as reservas de meios, dentre estes, os econômicos, que devem ser mensurados sobre 
um a perspectiva de escala (quantidade) e escopo (qualidade), traçando informações essenciais como 
quantidades e beneficiados, indicadores de gestão de desempenho, além das devidas remissões 
jurídicas que justifiquem as ações pactuadas (BUCCI, 2013). 
Nesta quadra, a estrutura normativa, principalmente a lei, não determina as questões pontuais de 
quantidade e qualidade nas ações necessárias, mas, indica claramente que devem ser feitas (BUCCI, 2013). 
Assim, no âmbito prático, da exigência da prestação do Estado sobre uma ação relativa a uma 
compensação ambiental necessária, a formulação da política pública traz um conjunto de 
considerações que convergem diretamente com posicionamentos utópicos e reducionistas, que 
meramente consideram que os recursos públicos são escassos para atender as demandas sociais 
(TRINDADE; FREGAPANE, 2015). 
É importante que se frise que em um contexto de democracia o judiciário avoque para si o papel do 
executivo e legislativo, de forma a prover de forma despudorada os pedidos, por mais justos que sejam, 
como por exemplo a concessão de um medicamento de alto custo para um indivíduo, incorrendo 
num prejuízo de todo o sistema de saúde pública (TRINDADE; FREGAPANE, 2015).
Sendo, especificamente, neste sentido que a teoria da “reserva do possível” se arrasta nos tribunais, 
diferentemente de sua origem desenvolvida no Tribunal Constitucional alemão como o que o 
indivíduo poderia exigir razoavelmente da sociedade, embora, hoje trata-se de uma desculpa 
genérica para justificar a omissão do Estado no cumprimento e efetivação dos direitos fundamentais 
(TRINDADE; FREGAPANE, 2015).
Por conseguinte, nesta perspectiva que a omissão estatal deve, mediante seu dever constitucional, 
garantir o mínimo existencial ecológico, podendo, nesta razão em específico, o judiciário atuar 
incisivamente e corrigir o descumprimento do projeto constitucional, não devendo, os levianos 
argumentos como o da reserva do possível se sobrepor aos direitos e deveres socioambientais 
(TRINDADE; FREGAPANE, 2015). 
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Especificamente a pesquisa atingiu os resultados propostos, entendendo a possibilidade de constituição 
de demanda judicial para garantir o mínimo existencial concernente ao Estado de Direito Ambiental. 
Compreendendo a estruturação da Constituição Dirigente como um projeto de sociedade que 
prescreve, programa, dirige e forma um horizonte, é indispensável que o Estado se policie e se 
organize para cumprir as demandas arguidas na garantia dos Direitos Fundamentais Ambientais. 
Neste diapasão, o instrumento do mandado de injunção, apesar de ter uma construção histórica 
controversa e ser alvo de diversos posicionamentos, na sensível pauta do meio ambiente, este não 
somente pode, mas como deve imbuir a administração pública de cumprir, de forma positiva, as 
demandas que garantam o mínimo existencial sobre o prisma ambiental. 
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RESUMo1

A sociedade está em constante evolução. Em virtude disso, são necessárias modificações na atividade 
interpretativa dos princípios e das leis.  Especialmente no âmbito do direito tributário brasileiro, 
considerando a vasta gama de controvérsias, uma “Constituição Minudente” e os diversos regimentos 
internos de temas, os contribuintes tendem a analisar os entendimentos da jurisprudência para 
que possam tomar determinadas decisões, a exemplo de quando e sob qual base devem recolher 
determinado tributo. Isso se agrava considerando o grande número de julgados no Supremo Tribunal 
Federal que têm se utilizado da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, tomando 
como regramento legal o artigo 27 da Lei nº 9.868/99. Nesse contexto, pretende-se analisar mais 
detidamente as questões controversas a respeito da modulação temporal dos efeitos da declaração 
de inconstitucionalidade no âmbito tributário, com o intuito de entender a quem beneficia e a quem 
prejudica a aplicação constante desse instituto no ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras-chaves: Princípios tributários; Constituição Minudente; Supremo Tribunal Federal. 
Modulação dos efeitos; Inconstitucionalidade.

ABSTRACT

Society is constantly evolving. By virtue of this, changes in the interpretive activity of principles 
and laws are necessary. Especially within the Brazilian tax law, considering the wide range of 
controversies, a “Minor Constitution” and the various internal regulations of subjects, taxpayers 
tend to analyze the understandings of the jurisprudence so that they can make certain decisions, 
as when and under which basis they must collect certain tribute. This is aggravated considering 
the large number of judgments in the Federal Supreme Court that have been used to modulate the 
1 O PRESENTE RESUMO DEVERÁ SER APRESENTADO NA MODALIDADE DE RELAToRIA, EM VIRTUDE DA 

IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DOS AUTORES.
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effects of the decision of unconstitutionality, taking as legal rule Article 27 of Law 9,868 / 99. In this 
context, we intend to analyze more controversial issues regarding the temporal modulation of the 
effects of the declaration of unconstitutionality in the tax area, with the intention of understanding 
who benefits and who harms the constant application of this institute in the Brazilian legal system.

Key-words: Tax principles; Minor Constitution; Federal Court of Justice; Modulation of effects; 
Unconstitutionality.

INTRoDUÇÃo

A modulação dos efeitos temporais é uma forma de atenuação da teoria da nulidade do ato 
inconstitucional, pois admite que uma norma inconstitucional seja válida e eficaz até a sua declaração 
de incompatibilidade com a Constituição Federal ou até que o Supremo Tribunal Federal estabeleça 
o seu momento posterior de validade e eficácia. 
O STF, com fundamento no princípio da Supremacia da Constituição, adotava o entendimento 
de que as leis inconstitucionais eram nulas desde o seu nascimento. Por conseguinte, as decisões 
proferidas em sede de controle de constitucionalidade teriam efeitos ex tunc. Hoje, vê-se, cada vez 
mais, decisões jurisprudenciais com seus efeitos modulados em detrimento da observância dos 
princípios da segurança jurídica, irretroatividade das leis, cláusulas pétreas constitucionais, proteção 
da boa-fé e da confiança jurídica.
O atual sistema jurídico, por meio das normas processuais que tratam do controle de constitucionalidade, 
possibilita a “politização do direito”. Isso é notário em diversas situações, principalmente quando 
se extrai, do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, que há possibilidade da modulação dos efeitos, desde que 
se possa motivar razões de segurança nacional ou de excepcional interesse social. 
Ora, diante da conclusão pela inconstitucionalidade em questões tributárias, deve-se enaltecer a 
excepcionalidade da modulação com efeitos ex nunc, principalmente quando se trata do direito 
de exigir a devolução de tributo reconhecido pelo STF como tendo sido indevidamente pago. Isso 
porque – considerando os princípios da segurança jurídica, da legalidade, da anterioridade, da 
irretroatividade, da isonomia tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco – há 
o dever fundamental de pagar tributos pelo contribuinte, todavia há o dever estatal de devolver 
aquilo que não lhe é devido. 
Nesses termos, há a necessidade de se perscrutar acerca desse tema. Isso porque a modulação dos 
efeitos em matéria tributária reflete na sociedade de forma erga omnes, seja numa decisão favorável 
ou contrária ao Fisco. A fim de assegurar o princípio da segurança jurídica e o respeito à Constituição, 
é mister entender qual deve ser o melhor entendimento em caso superveniência de decisão que 
altere a jurisprudência anterior em matéria tributária. Para facilitar, pois, o entendimento e a linha 
de raciocínio, esse trabalho será dividido em quatro capítulos, a saber: princípios norteadores da 
lei tributária; controle de constitucionalidade da lei tributária; as consequências tributárias das 
escolhas do Constituinte de 1988 e modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade em 
matéria tributária.
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oBJETIVoS

● Analisar mais detidamente as questões controversas a respeito da modulação temporal dos 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei tributária;

● Pornemorizar os princípios tributários da segurança jurídica, da legalidade, da anterioridade, 
da irretroatividade, da isonomia tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao 
confisco e as questões teóricas envolvidas nessa questão;

● Entender a quem beneficia e a quem prejudica a aplicação constante da modulação dos 
efeitos da lei tributária no ordenamento jurídico brasileiro;

● Por fim, promover discussão e proposta de solução o caso do Funrural.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O conceito de Estado, suas funções e forma de atuação passaram por profundas mudanças e 
evoluções durante a história. O Estado moderno é resultado da conjugação de diversos valores que 
foram sendo adquiridos, modificados, expandidos e reinterpretados durante os séculos.
Saiu-se de um Estado despótico, regido pelos poderes divinos dos monarcas, para um Estado de 
Direito, em que as liberdades possuíam o papel de destaque. Foi característica desse período os 
direitos à liberdade individual, incluindo a de pensamento e locomoção, os direitos de propriedade 
e não intervenção no domínio econômico.
Como ensina FILHO (2008, p. 2):

O Estado contemporâneo nasce, no final do século XVIII, de um propósito claro, qual seja, o de evitar o 
arbítrio dos governantes. [...] Assim, a primeira meta que visaram, na reformulação institucional realizada 
depois da vitória das respectivas revoluções, foi estabelecer um ‘governo de leis e não de homens’, como está na 
Constituição de Massachusetts. O Estado de Direito significa que o Poder Político está preso e subordinado 
ao Direito Objetivo, que exprime o justo.

A consequência dessa escolha, pelo Estado Democrático de Direito, claramente expresso logo 
no artigo primeiro da Constituição, irá refletir no sistema tributário. Se por um lado há garantias 
individuais – como o princípio da legalidade tributária – por outro, há um Estado que necessita do 
contribuinte para fornecer inúmeros direitos sociais, tais como a saúde, educação e programas de 
inclusão social.
Desta feita, há discussões sobre a cobrança de tributos nos tribunais, chegando à Suprema Corte seja 
pela via incidental seja pela principal. Nesses casos, o inconformismo do contribuinte pela cobrança 
conflita de frente com os interesses do Estado de satisfazer os anseios da sociedade.
O Supremo Tribunal Federal  proferiu, em várias oportunidades, decisões com modulações de seus 
efeitos com o intuito de dar interpretação conforme a Constituição a certos dispositivos normativos. 
Para se chegar a uma compreensão ampla da modulação de efeitos é imprescindível que se trace 
seu perfil histórico. Assim, preleciona MENDES (2008, p. 356) ao tratar da origem da modulação 
de efeitos:

A disposição contida no art. 27 da Lei nº 9.868/99 introduziu expressamente uma nova modalidade de 
decisão no direito brasileiro, à semelhança do modelo consagrado de decisão no direito português, que, no art. 
282, da Constituição, estabelece fórmula que autoriza o Tribunal Constitucional a limitar os efeitos das 
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decisões de inconstitucionalidade com fundamento no princípio da segurança jurídica e no interesse público 
de excepcional relevo. A fórmula consagrada no art. 27 da Lei nº 9.868/99 não constitui modelo isolado. 
Ao revés, trata-se de sistema que, positiva ou jurisprudencialmente, vem sendo adotado pelos vários sistemas 
de controle de constitucionalidade. Além das especificidades do modelo alemão, já largamente referidas, 
anote-se que também os sistemas austríaco, italiano, espanhol e o próprio direito comunitário têm adotado 
modalidades assemelhadas quanto à restrição de efeitos da declaração de nulidade.

No Brasil, a modulação de efeitos teve início na construção jurisprudencial para depois ser positivada 
na lei. Fábio Martins de Andrade, no artigo “A (in)aplicação dos efeitos prospectivos na jurisprudência 
do STF em matéria tributária” cita dois casos, um de 1991 e outro de 1995, em que foi cogitado os 
efeitos ex nunc na decisão do Supremo. O primeiro relativo à ADI nº 513 e o segundo na ADI nº 1.102; 
neste último, chamada de política judicial de conveniência. Posteriormente, foi editada a lei 9.868/99 
que prevê expressamente a modulação em seu artigo 27.
Assim, com o advento da Lei 9.868, de 1999, essa questão foi, enfim, positivada. É possível perceber, 
então, que o legislador brasileiro optou por um modelo diferenciado, em que é possível, a depender 
do caso, a adoção de outras medidas que não somente a declaração de nulidade total da norma.
No que diz respeito ao aspecto temporal, o artigo 27 da lei de n. 9.868/99 prevê que o Supremo 
Tribunal Federal terá a opção de declarar a inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito 
em julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc). Poderá, ainda, declarar a 
inconstitucionalidade, com a suspensão dos efeitos por algum tempo a ser fixado na sentença 
(declaração de inconstitucionalidade com efeito pro futuro). Nessa hipótese, por motivo de segurança 
jurídica ou de interesse social, a lei continuará sendo aplicada por um determinado prazo, a ser 
determinado pelo próprio Tribunal.
Saltam aos olhos, assim, os dois elementos principais autorizadores da modulação de efeitos, 
quais sejam: segurança jurídica e excepcional interesse social. Tal problemática foi enfrentada por 
TORRES (2010, p. 200):

A autorização do artigo 27 da Lei 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração deve cingir-se 
igualmente aos pressupostos de fundamentação, quais sejam, a segurança jurídica ou o excepcional interesse 
social. Portanto, nenhuma liberdade “ponderadora” pode ser extraída dessa demarcação material, ao menos a 
priori. Aceitar atuações do Tribunal por motivações alheias a esses pressupostos, ao menos em matéria 
tributária, isso levaria suas decisões ao risco do “justicialismo” ou do “fiscalismo”, a pretexto de “ativismo 
judicial”, com pesada dose de subjetivismo.

Ratifica-se aqui que o instituto da modulação dos efeitos é um instrumento de valiosa importância 
no julgamento de inconstitucionalidades, possuindo relevante papel nas matérias tributárias. Deve-
se analisar a questão, portanto, com cautela sob o risco de se proteger a atuação irresponsável do 
Estado em detrimento dos interesses individuais do contribuinte, nisso repousa a importância de 
se discutir a temática.

MÉToDoS

Lançando mão da análise dedutiva, aplicar-se-á uma intensa pesquisa bibliográfica em livros, artigos, 
revistas especializadas e todo outro meio conceituado de obtenção de posicionamentos e reflexões 
em face da problemática. 
Comungando com a proposta do trabalho, executar-se-á pesquisas de jurisprudenciais no intuito de 
se obter maior segurança nas abordagens posteriores. 
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As problemáticas suscitadas neste trabalho remetem à necessidade de uma abordagem norteada 
pelo viés metodológico qualitativo, tendo em vista que a profundidade semântica dos elementos 
que protagonizam a obra não poderia jamais ser expressa, satisfatoriamente, por dados numéricos. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Com arrimo nessa linha de raciocínio, entendemos que se abre ao Poder Jurisdicional uma ampla, 
porém indesejada, margem de discricionariedade, já que não se pode permitir que questões jurídicas 
sejam decididas com base em critérios de conveniência e oportunidade, privativos da autoridade 
política. Soma-se a isso, outra questão: a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99 vem sendo amplamente 
discutida por diversas razões. Alguns acreditam que falte respaldo democrático nas Cortes 
Constitucionais, já que se reserva a um grupo muito pequeno de magistrados o poder de discutir 
importantes questões jurídico-políticas. Outros defendem que não há rigorosidade na fundamentação 
dos julgados e que o STF não se adstringe a argumentos jurídicos, muitas vezes se pautando em 
argumentos políticos. Por fim, há, ainda, aqueles que defendem a própria inconstitucionalidade do 
referido dispositivo legal.
Em relação ao FUNRURAL, entendemos que o STF deveria ter modulado os efeitos, 
independentemente da declaração de inconstitucionalidade, uma vez alterado entendimento antes 
consolidado. 
Nas palavras de Filho (1996, p. 14), seria preciso não conhecer o Brasil para supor motivada por 
questões de alta indagação científica essa proposta. Conhecendo-o, é fácil descobrir o que têm em 
mente os proponentes dessa ‘nulidade’ ou ‘anulação’ diferida. É sempre o ângulo governamental. 
Com base nessa regra, toda vez que um tributo correr o risco de ser julgado inconstitucional - e 
essas coisas se sabem com antecedência em Brasília - invocando o pesado ônus da devolução do 
já recebido, o Poder Público pleiteará que a eficácia da decisão seja a partir do trânsito em julgado. 
Assim não terá de devolver o já recebido.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade encontra-se em constante mudança, sendo necessária a adequação da aplicação e da 
interpretação das leis no direito em concordância com essa evolução. A função do direito positivo 
é estabilizar expectativas jurídicas no tempo e esse sistema jurídico possui na Constituição da 
República o seu fundamento de validade como garantidor da segurança jurídica. Portanto, o STF 
é competente para modular os efeitos das decisões em sede de controle de constitucionalidade, já 
que é o guardião da CR/88.
O controle de constitucionalidade brasileiro adota duas modalidades: o controle concentrado, exercido 
somente pelo STF via principal, cuja função é impedir que uma norma incompatível com a Constituição 
seja inserida no sistema jurídico, e o exame difuso, exercido pelo magistrado ou Tribunais Superiores 
ao reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo de acordo com a competência que 
lhe é conferida. Nessa segunda hipótese, os efeitos serão inter partes e ex tunc.
Quando uma norma for declarada inconstitucional pelo controle concentrado, ocorrerá a retirada da 
sua vigência, portanto, a norma não terá mais eficácia. O objeto da ADI é a norma geral e abstrata 
entendida como inconstitucional cujos efeitos são erga omnes, ex tunc e vinculantes, esse último 
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efeito obriga o Poder Judiciário e os demais especificados no art. 102, § 2º da Constituição da 
República, a acatarem as decisões proferidas pelo STF.
A prospecção de efeitos prevista no art. 27 da lei nº 9.868/99 é admissível tanto em sede de controle 
concentrado, como em sede de controle difuso. A aplicação reiterada do mecanismo do art. 27 
da referida lei, em matéria tributária, despertou, pois, a necessidade de se estabelecer limites à 
flexibilização da teoria da nulidade das leis inconstitucionais. A análise das decisões judiciais do STF, 
especificamente em relação ao art. 27 da lei 9.868/99, demonstra que ele foi aplicado inicialmente 
de forma moderada e cautelosa. Porém, os recentes julgados, levam à motivação “equivocada” da 
manipulação dos efeitos em que pese não terem sido observados como critérios balizadores para a 
interpretação, tais como: necessidade, adequação e proporcionalidade; isso, sob a justificativa do 
livre convencimento do Poder Judiciário, que, a bem verdade, é velada de cunho político. 
Importante esclarecer que as interpretações não são imutáveis no âmbito da sua aplicação e nem 
poderiam, tendo em vista o caráter dinâmico do próprio sistema jurídico, considerando as suas 
inovações, conflitos e lacunas. Todavia, entendemos que um novo precedente não pode ignorar 
relações jurídicas consolidadas no tempo: é preciso uma evolução gradativa e comedida na 
interpretação jurisdicional e esse é um paradoxo inevitável.
Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ao serem fixados no passado ou no futuro, 
fornecem a possibilidade da manipulação desses efeitos de acordo com o interesse social, seja para 
o Estado/Fisco, seja para a sociedade/cidadão/contribuinte.
Se, por um lado, a criação do instituto da modulação de efeitos abriu caminho para a solução de 
diversos impasses encontrados pelo julgador constitucional, por outro, várias questões tormentosas 
surgiram, como o supracitado caso do Funrural. No entanto, ao contrário do que se possa imaginar, 
tais problemas não enfraquecem nem desmerecem a regra, mas, pelo contrário, a torna um desafio a 
ser solucionado pelo julgador. Entendemos que o instituto da modulação de efeitos é um instrumento 
de valiosa importância no julgamento de inconstitucionalidades, possuindo relevante papel nas 
matérias tributárias. Entretanto, cuidados devem ser tomados, sob o risco de se proteger a atuação 
irresponsável do Estado em detrimento dos interesses individuais do contribuinte.
Não se pode perder de vista que a modulação deve ser exceção, jamais uma regra no julgamento 
da matéria tributária. Somente quando realmente os requisitos estejam presentes para a modulação 
é que tal medida deve ser adotada. O que se têm visto, com frequência, na prática tributária, é a 
“fome” insaciável do Estado por recursos, de tal forma que frequentemente os direitos fundamentais 
dos indivíduos são soterrados. 
Nessa oportunidade, pois, defendemos que, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado 
de determinada decisão, em nome do princípio da previsibilidade, da boa-fé, da irretroatividade 
e da segurança jurídica, a nova jurisprudência não poderá atingir fatos advindos de orientação 
jurisprudencial predominante anteriormente.
Para que a aplicação da modulação dos efeitos de decisões tributárias atinja sua eficácia máxima, é 
necessária a observância dos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade e da legalidade, 
todos interpretados e aplicados em conformidade com a Constituição. Logo, concluímos que, em 
matéria tributária, a modulação dos efeitos deverá ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal em 
uma linha interpretativa restrita, e sempre em prol dos contribuintes, para que sejam garantidos 
os direitos individuais e inerentes do Estado Democrático de Direito e a segurança jurídica nas 
relações firmadas. 
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RESUMo

A presente pesquisa objetiva analisar a real aplicabilidade do Princípio do Desenvolvimento Urbano 
Sustentávelo na cidade de Guanambi (BA) refletindo sob uma ótica da teoria da igualdade de 
recursos de Dworkin. Para tanto, utilizou-se o método científico de pesquisa social exploratória e 
tiveram-se como caminho metodológico as seguintes etapas: a) composição do referencial teórico 
de natureza multidisciplinar, com enfoque jurídico; b) realização do procedimento técnico com 
emprego das geotecnologias; c) reconhecimento das áreas de vulnerabilidade social; d) discussão 
acerca do desenvolvimento sustentável de acordo com a teoria dworkiniana. Diante disso, conclui-se 
que a teoria da igualdade de recursos pode ser aplicada no contexto urbano visando o cumprimento 
do direito ao desenvolvimento sustentável da cidade por ser um recurso fundamental para garantir 
aos citadinos uma vida urbana digna, para tanto cabe aos gestores municipais promoverem a justa 
distribuição dos recursos de forma igual aos habitantes da cidade, para que os mesmos possam 
desenvolver seus talentos e projetos de vida boa de acordo com suas aspirações pessoais.
 
Palavras-chaves: Dignidade; Direito à Cidade; Direitos Fundamentais; Distribuição de Recursos.

ABSTRACT

The present research aims to analyze the real applicability of the Principle of Sustainable Urban 
Development in the city of Guanambi (BA), reflecting from Dworkin ‘s theory of equality of resources. 
For that, the scientific method of exploratory social research was used and the methodological path 
was as follows: a) composition of the theoretical reference of multidisciplinary nature, with a legal 
approach; b) implementation of the technical procedure using geotechnologies; c) recognition of 
areas of social vulnerability; d) discussion of sustainable development according to the Dworkinian 
theory. Therefore, it can be concluded that the theory of equality of resources can be applied in the 
urban context aiming at the fulfillment of the right to sustainable development of the city, since it is a 
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fundamental resource to guarantee the urban inhabitants a decent urban life, so it is up to municipal 
managers to promote the fair distribution of resources equally to the inhabitants of the city, so that 
they can develop their talents and projects of good life according to their personal aspirations.

Key-words: Dignity; Right to the City; Fundamental rights; Resource Distribution.

INTRoDUÇÃo

O Estatuto da Cidade elenca múltiplas diretrizes designadas para a promoção da função social da 
cidade, entre elas apresenta o direito ao desenvolvimento sustentável das cidades, caracterizado 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para os presentes e as futuras gerações 
(BRASIL, 2018).
Essa diretriz encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana que nos leva a 
compreender que buscando a concretização do desenvolvimento sustentável das cidades estaremos 
caminhando em sentido favorável a concretização da igualdade social.
Partindo dessa premissa, o presente estudo tem como objetivo a análise do desenvolvimento 
sustentável a partir da teoria da igualdade de recurso de Dworkin (2008), tendo como objeto de 
estudo o perímetro urbano de Guanambi, cidade situada no Semiárido Baiano, com uma população 
urbana aproximada em 62.565 habitantes (IBGE, 2010). 
O presente trabalho se justifica pela necessidade científica de estudar e conhecer o contexto urbano 
da cidade de Guanambi, a efetivação ou não do espectro legal urbanístico, a aplicabilidade legal 
e real do princípio do desenvolvimento sustentável das cidades e da igualdade entre os citadinos, 
a fim de produzir conhecimento local acerca da configuração do objeto de estudo, facilitando o 
direcionamento estratégico na fomentação de políticas públicas através dos entes políticos e dos 
produtores do espaço urbano.
Vale salientar que o tema abordado não pretende ser exaurido neste trabalho, dada a 
multidimensionalidade das cidades em seus aspectos jurídicos, econômicos e geográficos.

oBJETIVoS

Neste sentido, a presente pesquisa se propõe a analisar a aplicabilidade real do Princípio do 
Desenvolvimento Sustentável nas Zonas Residenciais e de Interesse Social da cidade de Guanambi 
à luz da Teoria da Igualdade de Ronald Dworkin (2008).
Para otimização do trabalho, a devida pesquisa foi dividida em cinco etapas, sendo estes: a) metodologia, 
expondo os materiais e o constructo metodológico utilizado para a produção deste, a fim de subsidiar 
pesquisas similares; b) o pleno desenvolvimento das cidades e o direito fundamental às cidades 
sustentáveis, realizando breves comentários acerca do marco temporal do princípio e o seu fundamento 
constitucional; c) a teoria da igualdade em Dworkin e o desenvolvimento sustentável das cidades; d) 
análise do desenvolvimento sustentável na cidade de Guanambi a luz da teoria dworkiniana, e por fim 
e) considerações finais acerca dos resultados obtidos.
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o DIREITo FUNDAMENTAL À CIDADE SUSTENTÁVEL

O Estatuto da Cidade é considerado como a lei federal fomentadora do planejamento urbano, capaz 
de homologar e expandir a função jurídica e política do poder executivo municipal na construção 
de diretrizes de ordenamento, buscando sempre o equilíbrio através do desenvolvimento urbano 
sustentável (OSÓRIO, 2002).
O direito às cidades sustentáveis pode ser garantido por meio de políticas públicas que objetivem 
o pleno desenvolvimento das cidades e o bem-estar de seus habitantes, que são: acesso à terra 
urbana, moradia digna, direito ao saneamento e infraestrutura básica, mobilidade urbana, acesso 
aos serviços públicos, direito ao trabalho e ao lazer. Para tanto, buscaremos enfatizar o direito de 
acesso à terra urbana, moradia digna e saneamento básico.
O direito de acesso à terra urbana e à moradia são pontos fundamentais para a garantia do 
cumprimento do desenvolvimento sustentável urbano. A ausência de políticas que promovam 
habitações dignas para famílias hipossuficientes economicamente, transformou a ocupação ilegal 
dos espaços urbanos e o crescimento de habitações inapropriadas em referência de urbanização 
(FERNANDES, 2010).
A importância do direito de acesso à terra urbana e da moradia digna traduz-se através da função 
orientadora em que esses direitos possuem em relação às pessoas que compõem o espaço urbano, 
determinando qual a sua posição dentro da cidade. Garantir tais direitos é dar visibilidade aos 
citadinos e proporcionar a restauração de sentimento de pertencimento ao contexto urbano, é reinserir 
e dar acesso aos espaços da cidade a pessoas que anteriormente foram vítimas da exclusão sócio-
espacial (GUSTIN, 2006). Esse é o objetivo do Estatuto da Cidade, ao dispor sobre o desenvolvimento 
sustentável, devolver ou promover a dignidade aos habitantes das cidades.  
Entretanto, conforme o aspecto multifacetário do desenvolvimento urbano sustentável, não basta 
que o direito de acesso à terra e o da habitação sejam garantidos, é necessário que também sejam 
promovidos a infraestrutura e o saneamento básico nos espaços habitáveis da cidade a fim de garantir 
condições básicas e essenciais para a vida humana.
A Lei de Saneamento Básico, Lei n°. 11.445/07, conceitua o saneamento básico como o “conjunto 
de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas” (BRASIL, 2018, s.p). 
Observa-se que as definições interligam-se entre si, isso demonstra a importância de tais serviços, 
como um todo, no contexto urbano.
Neste sentido, quando os direitos fundamentais citados acima são observados torna-se, então, 
possível entender o modo em que se originam as disparidades sociais da detenção desproporcional 
de terras e da concentração de riquezas entre uma pequena parcela dos citadinos. Tal condição gera 
influências diretas no desenvolvimento sustentável das cidades e evidencia as diferenças sociais nos 
espaços das urbes, onde a “segregação sócio-espacial é um dos principais fatores que contribuem 
para a degradação do espaço público na atualidade, obstaculizando o exercício da cidadania” 
(ALVES, 2010, p. 6603).
A inexecutoriedade do direito à cidade e em especial dos direitos que compõem o desenvolvimento 
sustentável dos espaços urbanos, considerados pela Constituição Federal de 1988 como direitos 
sociais fundamentais, cooperam inteiramente com a violação à dignidade da pessoa humana.
Portanto, sabendo que o princípio da dignidade da pessoa humana foi recepcionado pela Constituição 
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Federal de 1988, torna-se imprescindível que a análise do direito ao desenvolvimento sustentável da 
cidade seja realizada através do fundamento teórico da igual distribuição de recursos, do jusfilósofo 
Dworkin, conforme dispõe o tópico a seguir.

A TEoRIA DA IGUALDADE DE RECURSoS E o DESENVoLVIMENTo SUSTENTÁVEL

Inicialmente faz-se necessário assinalar que o fundamento teórico do qual é trabalhado no presente 
estudo não se relaciona diretamente com o direito urbanístico, mas trata-se de um processo 
interpretativo paralelo à adequação da teoria da igualdade de Dworkin.
A obra do filósofo Dworkin, denominada “A Virtude Soberana: a teoria e a prática”, publicada no ano 
de 2000; foi dividida em duas partes – teoria e prática, composta por 14 capítulos, e essencialmente 
se destinou a desenvolver sobre a teoria da igualdade, que para o autor é considerada como a maior 
virtude que um Estado possui. Este tópico discorrerá sobre os principais aspectos inerentes à teoria 
dworkiniana da igualdade de recursos.
“A igualdade é importante?” Dworkin (2005, p. I) questiona na introdução de sua obra o porquê a 
igualdade deve ser tão ambicionada por um governo e seus cidadãos e o que faz com que ela seja 
a maior virtude de um Estado. O autor responde a sua própria indagação afirmando que somente 
por meio dela um governo pode ser considerado legítimo pelo seu povo, e, sem ela resta somente 
um governo tirano. 
É a igualdade a virtude soberana de uma sociedade organizada politicamente, porque tem o governo 
dever de tratar a todos os seus cidadãos com igual consideração e respeito, isto é, proporcionar 
a todos uma igualdade material, posteriormente explicitada na teoria da igualdade de recursos 
(DWORKIN, 2005). 
A igualdade de recursos dispõe de um conceito de igualdade distributiva imediata e atenta ao 
princípio da liberdade de maneira que os cidadãos se tornem capazes de decidirem a forma mais 
adequada para investirem nas suas aspirações de vida boa, sem que suas escolhas interfiram nos 
projetos alheios. 
A teoria dworkiniana torna-se possível na proporção em que o governo se dispõe a distribuir recursos, 
através das políticas públicas que assegurem a cada cidadão condição de atingir uma igualdade apta 
a atribuir igual consideração por meio da igualdade.
Dessa maneira, o presente estudo fará uma análise do direito às cidades sustentáveis sob a perspectiva 
dworkiniana, entendendo ser esse um direito, ou melhor, um recurso que necessita de intervenção 
do Estado para a sua concretização, principalmente em relação aos espaços da cidade que possuem 
desigualdades marcantes em relação a outros, realçando a segregação sócio-espacial.
Apesar de elaborar um mecanismo capaz de combater as desigualdades entre os cidadãos, o autor 
não listou especificamente quais seriam os recursos passíveis de intervenção do governo para o 
alcance de sua teoria. Contudo, diante do princípio da igual consideração cabe a reflexão sobre quais 
são os recursos indispensáveis ou não para a promoção da igualdade na sociedade em que vivemos. 
Neste sentido, conforme apresentado no tópico anterior, podemos concluir que o direito a cidade 
sustentável é um recurso essencial inerente a todos os citadinos, de maneira que cada um tenha 
o direito de escolher como deve expandir seus recursos de acordo com as suas escolhas pessoais.
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MÉToDoS

Primeiramente, realizou-se um estudo bibliográfico sobre o desenvolvimento sustentável das cidades 
e a teoria da igualdade de recursos em Dworkin. Para a elaboração da fundamentação teórica 
utilizou-se livros e artigos científicos indexados em periódicos da Plataforma Sucupira.
Na segunda etapa realizou-se a análise espacial com emprego de produtos orbitais de alta resolução, 
bem como, a imagem de satélite Geoeye de 2014, com a resolução espacial de 50 cm, para a localização 
dos loteamentos. Todo o procedimento técnico de espacialização, vetorização, armazenamento de 
dados e representação cartográfica foram realizados através do software ArcGIS 10.2.21, através da 
técnica do Sistema de Informação Geográfica – SIG. 
Na terceira etapa houve a validação dos dados através de trabalhos de campo na área urbana da cidade 
de Guanambi. Por fim, realizou-se uma análise sobre os dados obtidos para a cidade de Guanambi 
correlacionando os resultados com os estudos acerca do desenvolvimento sustentável urbano conforme 
o fundamento teórico contido em Ronald Dworkin, sobre a teoria da igualdade de recursos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Ao reconhecer a cidade como espaço multifacetado, composto por indivíduos que possuem anseios 
de vida boa dentro do contexto urbano diferente uns dos outros, é necessário compreender que 
conforme Dworkin (2005) os entes políticos devem respeitar e promover meios que assegurem o 
desenvolvimento dos talentos e aspirações a todos os citadinos. Isto só é possível quando o Poder 
Público se propõe a garantir que todos os cidadãos sejam tratados com igual respeito e que recebam 
recursos fundamentais de igual valor, como saneamento básico, acesso à terra urbana, moradia digna. 
Entretanto, de acordo com a análise realizada, conclui-se que há grave violação desses direitos, 
distanciando a cidade de Guanambi a alcançar uma sociedade igual e livre, conforme veremos.
De acordo com as análises realizadas, observou-se que na Zona Residencial, que compreende os 
seguintes loteamentos: Boa Vista; Humberto Nunes; Novo Horizonte; Alazão; entre outros, há grande 
concentração de edificações para habitação, são áreas onde predominam residências, independentemente 
da densidade de ocupação, incluindo-se, assim, as construções térreas e verticalizadas. Percebeu-se a 
existência de grande incidência de praças com áreas livres e academias ao ar livre. De acordo com o 
estudo realizado por Magalhães et al. (2014), os loteamentos supracitados encontram-se localizados 
numa região considerada como de alta renda, dessa maneira foi possível observar ruas asfaltas, com 
calçamento, saneamento básico, presença de escolas da rede pública e postos de saúde, apesar de ter 
pouca incidência de comércios nessas áreas.  
Ao que se refere à Zona de Interesse Social, localizada conforme Magalhães et al. (2014) em setor 
considerado como de baixa renda, compreendendo os Loteamentos Gurungas, Massaranduba e 
Gameleira. Ao analisar empiricamente a Zona de Interesse Social houve uma atenção maior para a 
distância entre a Zona de Interesse Social e a Zona Comercial, o que dificulta o acesso dos moradores 
dessa região aos centros de trabalho, considerando a pouca existência de comércios e serviços nessa 
localidade, além disso, há um déficit em número de praças ou áreas livres para recreação e lazer, 
postos de saúde, escolas e creches.
Em se tratando do direito ao saneamento básico e à infraestrutura urbana, foi possível constatar que 

1 Software licenciado pela Faculdade Guanambi (FG/CESG) para fins de estudos espaciais, através do Observatório FG do 
Semiárido Nordestino.
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apesar do Município de Guanambi ter elaborado o Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PMIGRS), o sistema de esgotamento sanitário não é suficiente de atender toda 
a demanda da população urbana. Isto é, a incapacidade do sistema de esgotamento que abranja a 
cidade como um todo coloca em risco a saúde de parte da população não alcançada por esse direito 
(JESUS & QUEIROZ, 2017).
Além disso, conforme pesquisa realizada por Queiroz et al. (2016), o município de Guanambi tem 
depositado os Resíduos Sólidos Urbanos em lixões, contrariando a Lei 12.305/10, que dispõe sobre 
a extinção de lixões e a implementação de aterros sanitários, “que do ponto de vista ambiental é o 
mais adequado por não contaminar o solo e consequentemente não traz danos para a população” 
(JESUS & QUEIROZ, 2017, p. 19). 
Em relação à infraestrutura, constatou-se que Guanambi possui rede de drenagem em apenas 25% 
de toda a extensão do perímetro urbano, isto significa que a cidade sofre com inundações em épocas 
de elevação do nível pluviométrico, acarretando prejuízos tanto para o meio ambiente quanto para 
os habitantes de tais localidades (JESUS & QUEIROZ, 2017).
Diante do exposto, é possível perceber tratamentos desiguais por parte do poder público em relação 
ao planejamento urbano de Guanambi quando há construção de postos de saúde, escolas e áreas 
de recreação em loteamentos ou condomínios, compostos em sua grande parte moradores de alta 
renda, sem a mínima observância holística da real necessidade da localização dos equipamentos e 
serviços públicos dentro da cidade.
Entretanto, não é suficiente que o Poder Público torne os cidadãos iguais entre si, que ofereça iguais 
oportunidades ou direitos, mas é necessário que haja integração entre os habitantes da cidade a fim de 
evitar a segregação sócio-espacial, conforme ocorreu no caso Plessy vs. Fergunston, descrito na obra “O 
Império do Direito” de Dworkin (2007), que originou a doutrina: “separados, porém iguais”.
Dessa maneira, partindo do princípio da igual consideração contida nas obras de Dworkin, torna-
se plausível demonstrar a existência de preceitos avaliadores da essencialidade ou não de alguns 
recursos destinados a promover uma sociedade mais igualitária. É possível asseverar que os 
direitos fundamentais contidos no desenvolvimento sustentável das cidades são direitos mínimos 
que garantidos asseguram a proteção da dignidade da pessoa humana. Assim, as garantias 
supramencionadas necessitam estarem presentes na política de igualdade aos indivíduos, cabendo os 
agentes produtores dos espaços públicos assumirem posições ativas para a garantia de tais direitos 
que visem à correção das disparidades sócio-espaciais no plano material das cidades.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria da igualdade de Dworkin torna-se necessária para a presente análise, porque é através dela 
que desenvolveremos o dever de respeito ao valor da igualdade e da dignidade da pessoa humana, 
como requisito para a restruturação do fundamento ético urbano. O objetivo dworkiniano do 
ponto de vista do direito urbanístico é de proporcionar espaços dentro das urbes onde os cidadãos 
possuam direitos de pleno acesso à cidade e a tudo que ela fornece, de maneira justa e igualitária, 
pois somente assim será possível enfrentar a segregação sócio-espacial.
Dessa forma, conclui-se que a não aplicação da teoria da igualdade de recursos resulta numa grave 
violação de direitos fundamentais para a vivência digna das pessoas no espaço urbano de Guanambi, 
o que tem acentuado as diferenças sociais, a segregação sócio-espacial e inibido o desenvolvimento 
sustentável da cidade.
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RESUMo

Os direitos humanos são uma conquista histórica, amadurecidas em processos de lutas sociais. 
Assim as dimensões dos direitos humanos fundamentais, observam a não sobreposição de valores. 
Possuem como características principais a universalidade, a indivisibilidade, indisponibilidade, 
interdependência, irrenunciabilidade, e também a relatividade, uma vez, que nenhum direito humano 
é absoluto. A incorporação dessas dimensões alteram a relação de atuação positiva do Estado. O 
princípio da dignidade da pessoa humana é a pedra angular dos direitos humanos, devendo todo 
ordenamento e estrutura, assegurar o seu cumprimento, não podendo jamais o relativismo cultural 
apresentar como obstáculos para sua concretude. Nesse diapasão, objetiva-se o estudo a partir da 
análise dos litígios judiciais envolvendo pacientes da religião Testemunhas de Jeová, que pleiteiam 
judicialmente o custeio do Estado em tratamentos/procedimentos médicos que dispensam transfusão 
de sangue. Será utilizado para a aferição do estudo, o método hipotético dedutivo, através de revisão 
bibliográfica e documental a respeito do tema, levando em consideração a análise da doutrina, bem 
como da jurisprudência. Necessário ainda, sopesar o princípio da dignidade da pessoa humana sob 
o paradigma dos direitos humanos fundamentais, a partir da análise do direito a saúde e a liberdade 
religiosa. Leva-se em consideração que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser analisado 
o cumprimento em sua totalidade, seja ora sob o paradigma da primeira dimensão, decorrentes de 
aspirações de liberdade inerente ao homem, tal qual a sua liberdade de crença, atuando de forma 
negativa. Ora sob o paradigma das condições sociais do cidadão, decorrentes de aspirações de 
igualdade, não mais formal, mas agora material, tal qual o direito a saúde, tendo atuando de forma 
positiva. Assim quando as dimensões colidem, cabe analisar sistematicamente como preservar o 
núcleo dos direitos humanos, a saber a dignidade da pessoa humana. 
 
Palavras-chaves: Direitos Humanos; Dignidade da Pessoa Humana; Direito a Saúde. Liberdade 
de Crença.
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ABSTRACT

Human rights are a historical achievement, matured in processes of social struggle. Thus the dimensions 
of fundamental human rights observe the non-overlapping of values. They have as main characteristics 
the universality, indivisibility, unavailability, interdependence, nonrenounceability, and also relativity, 
once, that no human right is absolute. The incorporation of these dimensions alter the relationship of 
positive performance of the State. The principle of the dignity of the human person is the cornerstone 
of human rights, and all planning and structure must be ensured, and cultural relativism can never 
present obstacles to its concreteness. In this context, the objective of this study is to analyze judicial 
litigation involving Jehovah’s Witness patients, who judicially claim the cost of the State in medical 
treatments / procedures that do not require blood transfusion. It will be used to measure the study, the 
hypothetical deductive method, through a bibliographical and documentary revision on the subject, 
taking into account the analysis of the doctrine as well as the jurisprudence. It is also necessary to 
weigh the principle of the dignity of the human person under the paradigm of fundamental human 
rights, based on the analysis of the right to health and religious freedom. It should be borne in mind that 
the principle of the dignity of the human person must be analyzed from the fulfillment of its totality, 
either now under the paradigm of the first dimension, arising from the aspirations of freedom inherent 
to man, such as his freedom of belief , acting in a negative way, now under the paradigm of the social 
conditions of the citizen, arising from aspirations of equality, not more formal, but now material, such as 
the right to health, having a positive effect. So when dimensions collide, it is necessary to systematically 
analyze how to preserve the core of human rights, namely the dignity of the human person.

Key-words: Human rights; Dignity of human person; Right to Health. Freedom of Belief

INTRoDUÇÃo

Os Direitos Humanos são aqueles inerentes a condição humana, fruto de sua historicidade, ou seja, 
foram forjados à luz de conquista sociais ao longo dos anos. Isso implica na construção de que esses 
direitos não podem retroceder, daí a expressão de dimensões dos direitos humanos.
O aporte para a discursão não deve relegar os direitos humanos fundamentais, que são recepcionados 
pela constituição que centraliza a dignidade da pessoa humana, e acerca disso constrói um arcabouço 
legal para sua efetivação.
No que concerne a atuação negativa do Estado, ou o direito das liberdades individuais, assentou-se 
a liberdade de crença, que não sofreu abalo, após a conquista do prisma da Igualdade, que seriam 
as garantias sociais. No estudo em questão será abordado o direito a saúde, não comportando 
relativismos culturais para a sua concretização.
Questão bastante controvertida em nossos Tribunais Superiores decorre da obrigatoriedade do 
Estado em custear procedimentos/tratamentos médicos não evasivos, que dispensam a transfusão 
de sangue, aos adeptos da religião Testemunha do Jeová. Não obstante existir diversas decisões 
judiciais em duplo posicionamento – deferindo e negando o tratamento diferenciado, inúmeros são 
os argumentos utilizados pelos julgadores para fundamentar suas decisões.
Para os julgadores que impõe ao Estado a obrigação de custear tratamento médico secundário e não 
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evasivo aos pacientes desta religião, defendem que a liberdade de religião é um direito fundamental, 
tido como uma subespécie das Liberdades Individuais previstos no art. 5º da Constituição Federal, 
constituindo escolha existencial do indivíduo, que deve ser respeitada pelo Estado e pela sociedade. 
Assenta-se aí a celeuma da concretização do direito a saúde a partir da previsão orçamentária, 
garantindo a todos o mínimo de efetividade. Em contrapartida a recusa em se submeter a 
procedimento que necessitam de transfusão de sangue, por motivo de crença religiosa, configura 
manifestação da autonomia de vontade religiosa do paciente – direito fundamental de liberdade de 
religião, derivada do princípio da dignidade da pessoa humana.
Por outro lado, há posicionamento divergente que defende um tratamento igualitário a todos, 
sem distinção de cor, raça ou religião, de modo que deferir o tratamento diferenciado ao paciente 
testemunha de Jeová estaria ferindo o princípio da Isonomia.
O propósito geral deste trabalho é examinar o princípio da dignidade da sob os paradigmas dos 
direitos humanos, na perspectiva de recusa do Estado em oferecer tratamento médico diferenciado 
aos adeptos da religião de testemunha de jeová se mostra lesiva ao direito fundamental de liberdade 
de religião.

oBJETIVoS

Analisar os litígios judiciais envolvendo pacientes adeptos da religião Testemunha de Jeová, que buscam 
judicialmente uma resposta positiva para que o Estado custeie tratamentos/procedimentos médicos 
que dispensam transfusão de sangue. Apreciar o Recurso Extraordinário n° 979742, em tramite no 
Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento pela Suprema Corte. Pretende-se, ainda, ponderar 
o caso sob o paradigma dos Direitos Humanos Fundamentais, buscando a preservação do Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana – a partir do direito a saúde, e o respeito a liberdade de religião.  

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Os direitos humanos fundamentais estão sedimentados na primeira parte da Constituição, visando 
deixar claro, a posição garantista de uma constituição pautada na centralidade da pessoa humana. 
Assim como norte, pauta-se o princípio da dignidade da pessoa humana, pedra angular dos direitos 
humanos fundamentais, a saber, motivador de todo o sistema garantista, para PINTO, (2006, pg.86):

“Com o princípio do respeito a dignidade da pessoa não há distorção em sentido e fim. 
Ele está em todo sistema e nada pode existir sem a sua existência. Antes de adentrar em 
qualquer apreciação seja no ato de legislar, executar, julgar, pesquisa e estudar o direito 
ou com base nele, o sujeito que age e pensa deve primar sua tarefa pela observação da 
existência dos princípios.”

Nesta celeuma, colidem a liberdade religiosa dos pacientes da religião Testemunha de Jeová, que são 
confrontados o seu direito quando submetem-se ao serviço público de saúde, naqueles tratamentos 
que a transfusão de sangue passa a ser uma alternativa mais viável, financeiramente, para o Estado
De acordo com a doutrina apresentada pelos seguidores desta religião, a recusa da transfusão de 
sangue se baseia na Bíblia que, segundo interpretação dada a algumas passagens bíblicas, é vedado 
o uso e consumo de sangue (humano ou animal) para qualquer fim, inclusive, para tratamentos 
médicos, mesmo nos casos de risco iminente de morte do paciente. 
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Para conhecimento, necessário trazer a baila alguns versículos da Bíblia que os adeptos da religião 
Testemunha de Jeová justificam seu posicionamento, a exemplo: 

Gênesis 9:3-5: “Todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento. Como no caso da vegetação 
verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com a sua alma — seu sangue — não deveis comer”. 
Levítico 7:26, 27: “E não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, quer seja 
de ave quer de animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de ser decepada do seu povo”. 
Atos dos Apóstolos 15:19, 20: “Por isso, a minha decisão é não afligir a esses das nações, que se 
voltam para Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas poluídas por ídolos, e da fornicação, e do 
estrangulado, e do sangue.”  

  
Partindo dessa concepção, é possível compreender que, para os devotos desta doutrina religiosa, 
serem submetidos a procedimentos de transfusão de sangue por ato judicial, imputaria a ele ao 
gravame de se tornar indigno, de viver na impureza, por violar os mandamentos divinos prescritos 
em sua religião. 
Os religiosos desta doutrina justificam que na medicina mais avançada, existem outros procedimentos 
não evasivos – que dispensam a transfusão de sangue, dos quais podem ser utilizados com sucesso 
no tratamento médico. Contudo, trata-se de procedimentos de alto custo, não servidos pela rede 
pública de saúde.  
Com isso, aqueles julgadores que negam tratamento médico secundário à pacientes que dispensam 
transfusão de sangue por convicções religiosas, partem do posicionamento de que incumbe ao juiz 
dá ao paciente o que lhe é devido, significa dar-lhe a vida em sua concepção espiritual. Fazer a ele 
o que se deseja para si próprio, ou seja, respeitar sua liberdade e impor ao Estado a obrigação de 
suprir a insuficiência de recursos do paciente a custear o tratamento secundário. Quer isso dizer: 
proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo a todos o direito fundamental 
da liberdade individual, mais precisamente a liberdade de religião. 
Por outro lado, há outras dezenas de julgados que negam pedido de custeio de tratamento secundário 
pelo Estado a pacientes que se recusam a submeter a procedimento de transfusão de sangue.
No que tange aos procedimentos secundários, que dispensam a transfusão de sangue, levanta-se 
o questionamento acerca da conveniência em exigir que o Estado custeie todas as despesas deste 
procedimento extremamente oneroso para os cofres públicos, apenas para atender as convicções 
religiosas do paciente.
Com isso, o julgador busca fundamentos para justificar uma decisão isonômica, primando pelo 
tratamento igualitário a todas as pessoas que utilizam do serviço de saúde pública, sem prestigiar 
os adeptos desta religião em detrimentos a outros.
A questão pode parecer de solução fácil através de simples ponderação dentro  do Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Não obstante, o tema é tortuoso e está longe de ser resolvido sem 
maior reflexão jurídica, humanitária, filosófica e religiosa.
Fazendo o estudo de caso específico, faz-se necessário mencionar o Recurso Extraordinário que 
tramita no Supremo Tribunal Federal, tombado sob o n° 979742, do qual se discute, em repercussão 
geral, a obrigatoriedade do Estado em fornecer tratamento diferenciado aos seguidores da religião 
Testemunhas de Jeová. 
A Suprema Corte submeteu ao Plenário Virtual questão posta no referido Recurso Extraordinário, 
a fim de decidir se o exercício da liberdade religiosa é suficiente a justificar ordem de custeio de 
tratamento médico secundário e custoso pelo Estado. A matéria evidencia tamanha controversa que, 
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por decisão do Relator Luís Roberto Barroso, fora reconhecida a repercussão geral, para avaliar 
se o exercício de liberdade religiosa pode justificar o custeio de tratamento de saúde pelo Estado.
A matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal pela União, demonstrando seu inconformismo 
contra o acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Amazonas e Roraima, 
que reconheceu a obrigação do Recorrente e do Governo do Estado a custear procedimento cirúrgico 
não evasivo – não servido pela rede pública, ao Recorrido, pois a religião do paciente (Testemunha 
de Jeová) não admite a transfusão de sangue.
A decisão recorrida impõe aos 03 entes federativos a responsabilidade de custear todas as despesas 
com a realização da cirurgia de artroplastia total primária cerâmica sem transfusão, em hospital da 
rede pública ou privada. Garantiu, ainda, total assistência com consultas e medicamentos ante e pós 
cirúrgicos ao Recorrido, incluindo passagens aéreas, traslados, hospedagem, alimentação e ajuda 
de custo – para a hipótese de tratamento fora do domicílio do paciente, até a completa realização 
do seu tratamento.
Com base no texto legal do artigo 1º, inciso III, da Carta Magna, o acórdão de piso determina que o 
Poder Público, nas atribuições imposta na legislação em vigor, assuma o compromisso de garantir 
o direito à saúde a todos. 
Dentro das alegações da responsabilidade do Estado no fornecimento à saúde, para os adeptos 
da doutrina Testemunhas de Jeová, esse direito deve atender as suas particularidades, inclusive, 
convicções religiosas, “uma vez que não basta garantir a sua sobrevivência, mas uma existência 
digna, com respeito às crenças de cada um”.
Nas razões de Recurso Extraordinário apresentado pelo Recorrente, a União aponta diversas críticas 
ao acórdão recorrido, defendendo a tese de que o custeio de tratamento médico secundário a paciente 
Testemunha de Jeová criará uma preferência em relação aos demais pacientes, demonstrando evidente 
afronta ao Princípio da Isonomia. 
Complementa alegando ainda que, além de ferir o Princípio da Isonomia, o acórdão recorrido 
também viola o Princípio da Razoabilidade, já que não há garantia que o procedimento médico não 
evasivo – pretendido pelo Recorrido, dispensa transfusão de sangue. 
Instada a se manifestar sobre o feito, a Procuradoria Geral da União opinou pela manutenção do 
acórdão, ante a ausência de provas acerca das razões expostas pelo Recorrente.
Após breve resumo do caso em concreto aqui posto, fica evidente o conflito entre a liberdade religiosa 
do paciente-Recorrido e, do outro lado, o dever do Estado em assegurar tratamento e assistência 
médica a todos e de forma igualitárias. Impõe ao Supremo analisar se a extensão das liberdades 
individuais, prevista no artigo 5º, inciso VI, da Constituição, pode justificar o custeio de tratamento 
médico indisponível na rede pública. 
O Ministro Barroso manifestou que: 

“... as liberdades individuais, entre elas a religiosa, pode ser restringida caso a conformação das 
políticas públicas de saúde desconsidere concepções religiosas e filosóficas compartilhadas 
por comunidades minoritárias. Ressalta que admitir que o exercício de convicção autorize 
a alocação de recursos públicos escassos coloca em tensão a realização de outros princípios 
constitucionais.
Nessa linha, exigir que o sistema de saúde absorva toda e qualquer pretensão individual, 
como se houvesse na Constituição o direito a um trunfo ilimitado, leva à ruína qualquer 
tentativa de estruturação de serviços públicos universais e igualitários. Dessa forma, deve-
se ponderar não apenas qual bem constitucional deve preponderar no caso concreto, mas 
também em que medida ou intensidade ele deve preponderar”.
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Em linhas gerais, é possível verificar que, de um lado, tem-se a proteção ao direito fundamental de 
liberdade de religião do paciente que se recusa a submeter a procedimento de transfusão de sangue, 
consubstanciado pelo Princípio de Dignidade da Pessoa Humana, e, do outro lado, o tratamento 
igualitário que o Estado deve dispender a todos os cidadãos, representado pelo Princípio da Isonomia.
Considerando que o julgamento do Recurso Extraordinário “sub examine” poderá resultar em decisão 
por desobrigar o Estado a não custear o tratamento médico diferenciado ao paciente testemunha 
de jeová, passa-se a analisar se tal decisão estaria ferindo o direito fundamental de liberdade de 
religião, e os direitos humanos previsto em nosso ordenamento jurídico.  
 
MÉToDoS

Para analisar a celeuma ora apresentada, é utilizado o método hipotético dedutivo, através de revisão 
bibliográfica e documental a respeito do tema, levando em consideração a análise da doutrina bem 
como jurisprudencial. Trata -se de uma pesquisa teórica, que busca a compreensão do fenômeno no 
contexto contemporâneo a partir deles. Realizadas as pesquisas e analisados os resultados, possível 
estruturar a dimensão da relevância e impacto deste conjunto de fatores.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Busca-se com o texto, dialogar com as dimensões dos direitos humanos, convalidados na Constituição 
Federal. Não há o que se falar em auferir um resultado, mas abrir espaço para discutir os limites da 
atuação do Estado, sob o manto do garantismo da centralidade da Pessoa Humana, levando-se em 
consideração a característica do relativismo para o equilíbrio para o seu cumprimento.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do texto prisma pelo diálogo dos pontos que concernem os direitos fundamentais, assim, 
se por um lado a liberdade religiosa pede uma averiguação de sua atuação, por outro está assegurado 
o direito a saúde, sendo promovida de forma igualitária.
Também, não passa desapercebido a ideia de possibilidade de gestão do Estado, tendo no ordenamento 
jurídico brasileiro, previsão constitucional para os gastos públicos, gerando inclusive responsabilidade 
dos seus gestores.
Dentro das características dos direitos humanos, existe a previsão do relativismo, que entende que 
nenhum é absoluto, uma vez que é possível no mundo prático, sua colisão e, até diante de alguns 
estágios, sua reanálise provisória. Isso não implica em dizer que se trata de um retrocesso social, 
afinal os direitos humanos não retroagem, sendo totalmente pacifica na doutrina a sua vedação.
Assim o equilíbrio continua sendo a solução para a celeuma, devendo o Estado agir com ponderação, 
dentro da sua capacidade e no cumprimento dos direitos humanos fundamentais. 
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RESUMo

Trata-se de um estudo sobre a tributação e a relação entre o poder de tributar do estado e a garantia 
de existência digna dos indivíduos derivada do princípio da dignidade da pessoa humana e a análise 
do que se refere ao mínimo existencial. Pretende-se destacar qual é, de fato, o critério definidor do 
mínimo existencial. Outrossim, pretende-se, através de uma análise de pesquisa doutrinária, síntese 
de artigos científicos e utilizando-se da lógica formal aristotélica, fazer uma análise de justiça em 
relação à tributação e à contraprestação estatal para as diversas garantias derivadas do princípio da 
dignidade da pessoa humana. Será analisado no decorrer do presente trabalho, questões relativas 
ao princípio da isonomia tributária, da capacidade contributiva, e outros critérios derivados do 
Direito Natural. 

Palavras-chaves: Direito Tributário; Mínimo Existencial; Direito Natural; Dignidade da Pessoa 
Humana;

ABSTRACT

It is a study about taxation and the relationship between the power to tax of the state and the guarantee 
of dignified existence of individuals derived from the principle of the dignity of human person and 
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the analysis of what refers to the existential minimum. It is intended to highlight what is, in fact, 
the criterion defining the existential minimum. It is also intended, through an analysis of doctrinal 
research, a synthesis of scientific articles and using Aristotelian formal logic, to make an analysis 
of justice in relation to taxation and state consideration for the various guarantees derived from the 
principle of the dignity of human person. In the course of the present work, we will analyze issues 
related to the principle of tax isonomy, tax capacity, and other criteria derived from Natural Law.

Key-words: Tax law; Minimum Existential; Natural Law; Dignity of human person; .

INTRoDUÇÃo

O poder de tributar do Estado consiste na possibilidade de Estado exigir dinheiro dos indivíduos em 
decorrência de estes praticarem algum dos fatos geradores previstos em lei. Tomando como exemplo 
a história da Inglaterra, antes da assinatura da Magna Carta de 1215, o Rei João Sem-Terra, durante 
seu reinado entre 1199 e 1216, era conhecido por ser colérico, e impor sobre seus súditos uma política 
tributária demasiadamente elevada, devido a guerra travada com a França, na qual o Rei perdeu suas 
terras do norte para os franceses. 
Em razão da alta tributação imposta pelo Estado Inglês, o Rei João Sem-Terra teve seu reinado 
fortemente enfraquecido, e por essa razão, foi obrigado a assinar a Magna Carta. Esse foi um 
documento capaz de limitar o poder dos reinados ingleses, impondo que a tributação só poderia 
ser majorada ou criada mediante leis aprovadas por um grande conselho formado por 25 nobres da 
época que poderiam deliberar para reformar qualquer decisão real.
Outro exemplo, na Constantinopla, em 1197, o Imperador Alexios III tentou impor tributação sobre 
os gregos para manter o exército do Rei Henrique IV. Todavia, a população se negou a pagar, e o 
Imperador foi obrigado a saquear túmulos para retirar as relíquias e angariar os fundos necessários 
para seu objetivo. 
Por fim, faz-se necessário analisar que a tributação não é, necessariamente, fundada na vontade 
popular, como é popularmente pregado. Pois, como se pôde observar nos exemplos trazidos alhures, em 
certo momento, a população se negou a pagar, e em outro momento, a população foi demasiadamente 
tributada e quem passou a decidir os limites para a tributação no Estado Inglês foram 25 nobres que 
possuíam a capacidade de limitar as decisões do Rei. 
Com efeito, no Brasil, a legislação tributária federal é determinada Congresso Nacional, composto, 
atualmente, por 513 deputados federais e 81 senadores eleitos para representar a vontade do povo. 
Contudo, o que se vê no cenário atual são escândalos de corrupção e esquemas engendrados para 
desvio do dinheiro público, que tem origem na tributação feita pelo Estado Brasileiro.
 
oBJETIVoS

Além de analisar a idoneidade da tributação, este trabalho objetiva analisar se a relação entre a 
tributação e a dignidade da pessoa humana tem sido respeitada pelo Estado brasileiro, uma vez que os 
indivíduos possuem o direito natural à vida, dentro de um conceito que não se mantém somente pela 
possibilidade de manter-se respirando, mas também de ter uma vida digna, com direito à propriedade 
e à liberdade, compreendendo, também, a possibilidade de ir e vir com seus bens para onde desejar. 
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

No Brasil, o sistema de cálculo do Imposto de Renda tem por base uma alíquota progressiva 
que varia de acordo com a renda. Os indivíduos que, no ao de 2018, ganham até R$1.903,98 (mil 
novecentos e três reais e noventa e oito centavos) estão isentos do pagamento de imposto de renda 
sobre pessoas físicas. 
A partir desse valor, entretanto, os indivíduos deverão observar uma tabela progressiva, sendo que 
quem ganhar mais que R$4.664,68 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos) deverá pagar uma alíquota de 27,5% de seus rendimentos, ou seja, o Estado Brasileiro 
ficará com quase 30% dos rendimentos do trabalho do indivíduo. 
Quanto a linha de isenção do IRPF, tem-se, portanto, que é o critério que define qual o mínimo 
existencial. Ora, o indivíduo que ganha menos de R$ 1.903,98 está isento da cobrança desse imposto, 
pois tributar esse valor seria impedir que o indivíduo tivesse condições de subsistir e prover o 
sustento de sua família. 
Entretanto, em decorrência das políticas econômicas keynesianista que geram a perda do valor da 
moeda brasileira através da inflação, e a correção a menor efetuada pelo Governo na atualização 
do valor de isenção do pagamento do Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas, percebe-se haver 
uma defasagem superior à 83% desde 1996.
Nesse primeiro ano de referência, o valor de isenção era de R$ 900,00 (novecentos reais). Se 
o valor considerado pelo Estado como mínimo existencial para o indivíduo sobreviver fosse 
corrigido conforme a inflação, o valor atual para isenção deveria ser em média R$ 3.460,50 (três 
mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), acumulando 83,12% de defasagem até 2017.

MÉToDoS

Para chegar ao resultado parcial deste trabalho foi utilizada vasta pesquisa doutrinária e a síntese de 
artigos publicados em periódicos, bem como, a análise dos dados obtidos utilizando-se da metodologia 
bibliográfica crítica exploratória. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Analisando os dados acumulados até o presente momento nesta pesquisa, chegou-se aos seguintes 
resultados iniciais.
 
Não obstante a defasagem do valor de isenção do Imposto de Renda, que alcança números superiores 
a 83% quando comparado com a inflação, o mínimo existencial dos indivíduos resta prejudicado 
por uma forma de tributação indireta configurada pela cobrança de Imposto de Renda daqueles que 
deveriam ser isentos do pagamento do tributo. 
Ora, se o indivíduo tem a moeda desvalorizada pela inflação, e consequentemente perde seu poder 
de compra, a isenção do pagamento de imposto deveria ser inversamente proporcional à perda do 
poder de compra; ou seja, quanto menor o poder de compra da moeda, maior o valor de isenção de 
imposto de renda. Ou, partindo de outra análise, quanto maior a inflação, maior o valor de isenção 
de pagamento do tributo. 
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Se o Estado não equilibra a isenção do imposto com a inflação do período correspondente, estará 
tributando aqueles indivíduos que deveriam ser isentos da tributação. Sendo assim, o Estado não está 
respeitando o direito fundamental e natural de os indivíduos terem uma vida digna, está invadindo 
o patrimônio considerado mínimo para a subsistência.  
As políticas econômicas baseadas na teoria de Keynes não só gera inflação que desvaloriza a moeda, 
mas também é uma forma indireta de tributação, pois, ao imprimir dinheiro para pagar seus gastos 
exorbitantes, o governo retira dos indivíduos a sua capacidade aquisitiva, fazendo com que estes 
precisem trabalhar mais para conseguir adquirir os mesmos bens  que encarecem com o passar do 
tempo.
Ora, se o indivíduo precisa trabalhar mais para adquirir as mesmas coisas por conta de políticas 
governamentais decorrentes do alto custo estatal, o indivíduo está indiretamente pagando as contas 
do governo através da desvalorização da moeda e a perda do poder de compra. 
Por fim, como já ocorreu na história, pode-se chegar um momento no qual o povo se rebelará em 
face do Estado exigindo limites à tributação ou até mesmo chegando a não aceitar e não pagar os 
tributos que o Estado acha devidos.  
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RESUMo

Este trabalho objetiva a reflexão sobre a evolução em uma década do conceito doutrinário do 
neoconstitucionalismo em sua aplicação concreta na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
de 2008 a 2018. O cerne justificador dessa pesquisa é a necessidade de traçar parâmetros mais 
consistentes sobre a relevância do neoconstitucionalismo como paradigma jurídico de interpretação 
e aplicação do Direito sob a égide dos preceitos constitucionais, contribuindo para a formação de 
um conceito mais preciso desse fenômeno e sua aplicação concreta. A trajetória metodológica se 
baseou na pesquisa bibliográfica e documental, utilizando o método qualitativo com a coleta de dados 
de decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ disponibilizadas no sítio eletrônico respectivo. 
Observou-se dentre as decisões monocráticas que citaram o neoconstitucionalismo, que uma ampla 
discussão sobre o tema é necessária para que se atinja um consenso acerca do conceito e tratamento 
jurídico e a forma como os tribunais e juízes devem fundamentar suas decisões. 
 
Palavras-chaves: Neoconstitucionalismo; constitucionalização do direito; jurisprudência; Superior 
Tribunal de Justiça; aplicação concreta.
 
ABSTRACT

This paper aims to reflect on the evolution in a decade of the doctrinal concept of neoconstitutionalism 
in its concrete application in the jurisprudence of the Superior Court of Justice from 2008 to 2018. The 
core justification of this research is the need to draw more consistent parameters on the relevance of 
neo-constitutionalism as a legal paradigm of interpretation and application of law under the aegis of 
constitutional precepts, contributing to the formation of a more precise concept of this phenomenon 
and its concrete application. The methodological trajectory was based on the bibliographical and 
documentary research, using the qualitative method with the data collection of decisions of the 
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Superior Court of Justice - STJ made available in the respective electronic site. It was observed 
among the monocratic decisions that quoted neoconstitutionalism that a broad discussion on the 
subject is necessary to reach a consensus on the concept and legal treatment and how the courts 
and judges should base their decisions.

Key-words: Neo-constitutionalism; constitutionalisation of law; jurisprudence; Superior Justice 
Tribunal; application.

INTRoDUÇÃo

Um conjunto de fenômenos históricos, políticos e sociais resultou em um processo extenso e 
profundo de criação um novo Direito Constitucional. O termo Neoconstitucionalismo perpassa essa 
nova tendência de maior força normativa da Constituição, expansão da jurisdição constitucional 
e desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação (BARROSO, 2005).  A partir disso, 
os tribunais e órgãos jurisdicionais passariam a fundamentar suas decisões conforme esses novos 
princípios e regras constitucionais.
Porém, a própria natureza do fenômeno ainda é pouco definida e sua aplicação é feita, na maioria 
dos casos, em linhas gerais e abstratas, o que pode gerar subjetividade na aplicação do Direito e 
insegurança jurídica. O neoconstitucionalismo torna-se pouco difundido conceitualmente e há uma 
tímida expressão objetiva nas decisões dos casos concretos, os quais não realizam, em muitos casos, 
a fundamentação teórica necessária.
Dessa forma, essa pesquisa se justifica através da necessidade de se traçar contornos mais precisos da 
aplicação do novo Direito Constitucional em decisões a respeito da legislação federal – competência 
precípua do STJ. Através da pesquisa de jurisprudência desse Tribunal Superior, foram coletados 
trechos de decisões monocráticas que utilizaram o neoconstitucionalismo como fundamentação 
teórica de cada deliberação.
A coleta desses dados é imprescindível para uma minuciosa análise e delimitação de uma evolução 
conceitual e jurisprudencial do Neoconstitucionalismo durante uma década no STJ, contribuindo 
para um panorama do uso prático de conceitos e movimentos teóricos e, ademais, para a verificação 
do estado jurisprudencial sobre a segurança jurídica e a difusão dos valores constitucionais.

oBJETIVoS

Este trabalho científico tem como principal finalidade traçar um panorama da jurisprudência do 
STJ nos anos de 2008 a 2018 acerca do uso e aplicação do neoconstitucionalismo para a soluções 
de casos concretos
Para tanto, intentou-se analisar a evolução do conceito de neoconstitucionalismo na esfera doutrinária 
contemporânea, calcada no entendimento de renomados autores, entre eles, Dirley da Cunha Junior, 
Pedro Lenza, Luís Roberto Barroso. 
A partir desse suporte teórico, o trabalho visa caracterizar os principais elementos de fundamentação 
utilizados pelos Ministros nas decisões do Superior Tribunal de Justiça na última década e identificar 
suas influências doutrinárias e o respeito às exigências de fundamentação do Novo Código de 
Processo Civil.
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O neoconstitucionalismo surgiu como um novo paradigma de interpretação e aplicação do Direito 
Constitucional a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna representou 
um processo de redemocratização, uma tendência que emergiu como resultado de regimes totalitários 
ao redor o mundo. Porém, sua própria terminologia ainda é abstrata e seu grande desafio é encontrar 
mecanismos para sua efetiva concretização. (LENZA, 2014)
Luís Roberto Barroso (2005) em uma de suas obras mais aclamadas sobre esse assunto, demonstra 
como esse novo direito constitucional é prematuro em conceitos precisos e aplicação concreta:

Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo: pós-
modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio 
depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo ainda 
é incerto. (BARROSO, 2005: p. 2)

Como já dito, o Neoconstitucionalismo surgiu como uma mudança de paradigma, dessa forma, a 
Constituição passou de um documento apenas com perfil de elementos de vinculação política, para 
um documento de protagonismo também no Judiciário brasileiro. BARROSO (2005: p. 12) atribui 
o conceito de Constitucionalização do Direito para um fenômeno com efeito expansivo das normas 
constitucionais, cujo material axiológico se irradia, com força normativa por todo o sistema jurídico.
A partir da constitucionalização do direito, as normas jurídicas se fundamentaram no texto 
constitucional e a doutrina e jurisprudência possuíram a nova tarefa de romper com as antigas ideias 
retrógradas de um direito positivista, retórico e com uma interpretação fechada. Dessa forma, o 
constitucionalismo clássico que tinha como principal ideia a limitação de poder através da separação 
de poderes foi substituído pelo neoconstitucionalismo, que possui como ideia central a concretização 
de direitos fundamentais. (AGRA, 2018: p. 82)
A preocupação em efetivar os direitos fundamentais é a principal marca do Neoconstitucionalismo, 
especificamente aqueles de natureza social que se encontram em inanição em sociedades que 
apresentam um constitucionalismo de baixa intensidade (BELLO, 2007: p. 12), por esse motivo, a 
aplicação do direito deve ser conforme às normas constitucionais para que não haja sobreposição 
ou anulação de princípios e direitos fundamentais. 
Nessa mesma linha teórica, Luís Roberto Barroso (2005: p. 10), ao dispor como marco teórico da 
constitucionalização do direito, a nova interpretação constitucional, aduz que a existência de colisões 
de normas constitucionais, incluindo princípios e direitos fundamentais, passou a ser percebida 
como um fenômeno natural do constitucionalismo contemporâneo. As Constituições modernas 
assim, consagram bens jurídicos que se contrapõem.2

Assentada nessa natural colisão de normas, a atuação judiciária torna-se decisiva para que o 
neoconstitucionalismo possua bases mais sólidas em decisões no caso concreto. Como uma das 
principais características para edificar esse novo paradigma, Suzanna Pozzolo (2006: p. 79) apregoa 
a necessidade da consignação de tarefas de integração à jurisprudência e de tarefas pragmáticas à 
teoria do direito.

2 Conforme leciona Robert Alexy, com base no pensamento de  Emst-Wolfgang Bõckenfõrde, normas-princípios são mandamentos de 
otimização, que podem ser satisfeitos em graus diversos, e cuja medida devida de satisfação não depende apenas das possibilidades 
fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. Elas têm uma tendência normativa à otimização, sem se fixar, no entanto, em 
um conteúdo determinado; elas são - necessariamente - passíveis de serem sopesadas. (2006: p. 576 e 577)
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Destarte, o Neoconstitucionalismo precisa de uma concretização através do Direito que irá se operar 
com a subordinação da própria legalidade à Constituição, de modo que as condições de validade 
das leis e demais normas jurídicas dependam não só da forma de sua produção como também da 
compatibilidade de seus conteúdos com os princípios e regras constitucionais (CUNHA JR., 2018: p. 35).
Vê-se que uma ampla discussão sobre o tema é necessária para que se atinja um consenso acerca 
do conceito e tratamento jurídico dado ao Neoconstitucionalismo e a forma como os tribunais e 
juízes devem fundamentar suas decisões, aplicando os princípios e regras constitucionais ao caso 
concreto. As abordagens teóricas desses diversos autores citados caminham num terreno pouco 
analisado até décadas atrás. 
Assim, os preceitos trazidos pela Constituição Federal de 1988 crescem em importância em virtude 
das transformações sociais, ao mesmo tempo em que se torna potencial um conflito jurídico acerca de 
sua aplicação. As modernizações dos ordenamentos jurídicos correspondem também nas mudanças 
de valores de uma sociedade.

MÉToDoS

O presente estudo constitui-se de pesquisa bibliográfica e documental, consonante a proposta 
inicial, sendo utilizado o método qualitativo de investigação científica, a partir da coleta de dados e 
decisões do Superior Tribunal de Justiça posteriormente analisadas, mediante o uso de ferramentas 
de pesquisas disponíveis na rede mundial de computadores. 
O trabalho se assenta na análise circunspecta da bibliografia selecionada com fim de explanar da 
forma mais clara e concisa o conceito de Neoconstitucionalismo, suas características, e a importante 
aplicação desses preceitos na prática jurisprudencial, frequentemente evocado como fundamento 
nas decisões do Tribunal superior brasileiro.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Na perspectiva teórico-doutrinária, o Neoconstitucionalismo apresenta-se como o movimento 
contemporâneo responsável pela mudança de paradigmas hermenêuticos com a releitura do 
ordenamento jurídico brasileiro. As normas constitucionais ganharam caráter vinculativo e 
efetividade máxima nas relações públicas e privadas sobretudo no que concerne a proteção e 
garantias dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, a exemplo da interpretação 
das normas de Direito Civil em consonância com a Constituição Federal, no denominado Direito 
Civil-Constitucional. 
Desde 2008, os magistrados do Tribunal Superior vieram paulatinamente fazendo referências a 
aplicabilidade do modelo neoconstitucional nas suas decisões. O foco central da discussão desse 
trabalho científico perpassa pela observação pontual das principais temáticas relacionadas ao 
Neoconstitucionalismo abordadas nas decisões do STJ durante os últimos 10 anos para, por fim, 
analisarmos essa evolução constitucional em sua totalidade.
No Habeas Corpus nº 101568, publicado em maio de 2008, o relator ministro Nilson Naves traz 
fundamentação sob a ótica do Neoconstitucionalismo, atestando a irradiação dos princípios 
constitucionais com imediata normatividade sobre todo o ordenamento jurídico, de forma que, com 
a mudança do paradigma de Estado Democrático de Direito para o Estado Constitucional de Direito, 
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as leis estão para a Magna Carta, além do vínculo formal, mas numa relação material e substantiva.
No Agravo de Instrumento nº 1414348 publicado em outubro de 2011, o ministro relator Carlos Meira 
aponta para a indispensabilidade da interpretação das normas constitucionais a partir de um viés 
material, e faz referência a Teoria Material da Constituição e orientações do Neoconstitucionalismo 
em contrapartida ao Positivismo Kelseniano. Isso implica sobretudo no cuidado em que se deve ter 
diante de casos concretos que negam a vigência de direito fundamental, tema privilegiado nessa 
nova tendência do direito constitucional.
O mesmo ministro, na Medida Cautelar nº 019049 em maio de 2012, ressalta sobreposição de 
princípios de ordem pública, como a função social e a dignidade da pessoa humana sob qualquer 
norma contrária quanto a aplicação, uma vez que possuem efetividade máxima de acordo com os 
corolários do Neoconstitucionalismo. 
No Recurso Especial nº 275892, de fevereiro de 2013, a relatora ministra Maria Thereza de Assis 
Moura rememora em sua decisão que com o Neoconstitucionalismo os princípios jurídicos ganharam 
maior protagonismo na interpretação do direito, subsequente ao processo de publicização, típico 
desse novo entendimento de Direito Constitucional. 
Em setembro de 2014, também em Recurso Especial, nº 1480468, o ministro relator Humberto 
Martins lembra o novo paradigma Constitucional como aquele que assegura conduta lícita e, em 
contrapartida, repulsa ao ilícito, haja vista que valora a permanência do elemento ético, leal e probo 
nas relações individuais. 
A ministra relatora Diva Malerbi, em Recurso Especial nº 937319, em julho de 2016 relembra em 
decisão que com o Estado Constitucional de Direito, é inequívoca a máxima eficácia da Constituição 
Federal e a hierarquia axiológica entre as normas, bem como a essencial concretização dos direitos 
fundamentais.
Na mesma linha de pensamento, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho destacou no Recurso 
Especial nº 1443569 publicado em março de 2017 que,

Na esteira do Neoconstitucionalismo, não há que se falar em norma constitucional de 
eficácia meramente programática, uma vez que referido modelo axiológico valorativo parte 
da ideia central segundo a qual não basta limitar atividades arbitrárias anti-isonômicas (ponto 
fulcral do constitucionalismo clássico), mas se faz imprescindível a efetiva promoção dos 
direitos fundamentais. (STJ, 2017)

Por fim, dentre as decisões selecionadas encontra-se o Recurso Especial nº 975034, datado de 22 de 
Maio de 2018, da ministra Assusete Magalhães que nos esclarece sobre o premente uso da técnica 
de ponderação de princípios constitucionais. Nesse julgado específico, a relatora sopesa que muito 
embora a garantia da coisa julgada esteja vinculada ao princípio da segurança jurídica, dado a 
primazia do formalismo valorativo e o Neoconstitucionalismo, o valor da efetividade, no referido 
caso concreto, prevalece sobre o primeiro. Conforme as lições de Ronald Dworkin (2002: p. 40 a 
42), os princípios possuem uma dimensão de peso, o que os diferem das regras, assim, nos casos 
em que houver colisão de princípios, como na decisão acima, o que tiver maior peso se sobreporá 
ao outro, sem que este perca a sua validade. 
Diante do exposto, observa-se o progresso do Direito Constitucional brasileiro, e a evolução gradual 
do conceito de Neoconstitucionalismo entre os doutrinadores e aplicadores do direito. Urge o Estado 
Constitucional calcado na observância das normas do Texto Maior, a incidência de princípios 
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abrangentes para a tutela de direitos historicamente conquistados, como a dignidade da pessoa 
humana, o devido processo legal, a igualdade e isonomia. Resta, no entanto, a concreta aplicação 
desses corolários a partir, sobretudo da vinculação dos poderes públicos responsáveis, sob pena 
de execução dos instrumentos que combatem as omissões inconstitucionais já previstos pela CF.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A produção da presente pesquisa resultou em uma maior confirmação da falta de elementos concretos 
para conceituação e aplicação do tema proposto. Essa constatação adveio da comparação feita entre 
as decisões monocráticas analisadas, que, como visto, cada ministro abordou pontos diferentes do 
neoconstitucionalismo em suas fundamentações. A partir dos resultados, espera-se uma futura 
contribuição científica para análise do Neoconstitucionalismo como objeto de deliberações jurídicas. 
Ademais, é um processo lento, ainda mais na seara jurídica, mas é imprescindível para que se possa 
efetivar a justiça, os princípios e os direitos fundamentais que garantem a manutenção da dignidade 
da pessoa humana no nosso ordenamento jurídico. 

REFERÊNCIAS

AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
895 p. ISBN 978-85-450-0470-7.

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 5 
ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 576-577.

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo 
tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, vol. 240, 2005.

BELLO, Enzo. o neoconstitucionalismo e a teoria constitucional contemporânea. In: Perspectivas 
da teoria constitucional contemporânea. São Paulo: Lumen Juris, 2007.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2018. 

DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico. 
São Paulo: Landy, 2006.

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. p. 40-42. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 
2014.

STJ. AGRAVo DE INSTRUMENTo: AG 1414348 - PB 2011/0076986-9. Relator: Ministro 
Castro Meira. DP: 25/08/2011. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.
jsp?livre=Ag+1414348+neoconstitucionalismo&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true>. 
Acesso em 20/09/2018.



642

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

642

STJ. HABEAS CoRPUS: HC 101568 - SP 2008/0050233-8. Relator: Ministro Nilson 
Naves. DP: 27/05/2008. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.
jsp?livre=HC+101568+neoconstitucionalismo&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true>. 
Acesso em 20/09/2018.

STJ. MEDIDA CAUTELAR:  MC 19049 - AM 2012/0046673-2. Relator: Cast ro 
Meira. DP: 04/05/2012. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.
jsp?livre=MC+019049++neoconstitucionalismo&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true>. 
Acesso em 22/09/2018.

STJ. RECURSo ESPECIAL: REsp 1443569 PR 2014/0063119-5. Relator: Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho. DP: 08/03/2017. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.
jsp?livre=REsp+1443569+3+neoconstitucionalismo&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=tr
ue>. Acesso em: 22/10/2018. 

STJ. RECURSo ESPECIAL: REsp 1480468 RS 2014/0149451-5. Relator: Ministro Humberto 
Martins. DP: 20/11/2014. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=RE
sp+1480468+neoconstitucionalismo&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 
22/10/2018. 

STJ. RECURSo ESPECIAL: REsp 275892 - MA 2012/0275150-7. Relatora: Maria Thereza 
de Assis Moura. DP: 05/02/2013. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp
?livre=AREsp+275892+neoconstitucionalismo&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true>. 
Acesso em 22/09/2018.

STJ. RECURSo ESPECIAL: REsp 937319 - MG 2016/0159742-4. Relatora: Diva Malerbi. DP: 
01/07/2016. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=REsp+937319+
neoconstitucionalismo&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em 22/09/2018.

STJ. RECURSo ESPECIAL: REsp 975034 RS 2018/0038921-9. Relator: Ministra Assusete 
Magalhães. DP: 21/09/2018. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre
=REsp+975034+neoconstitucionalismo+&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso 
em 22/10/2018.



643

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

643

BASE NACIoNAL CoMUM CURRICULAR: PERPETUAÇÃo E 
APRoFUNDAMENTo DA LGBTFoBIA À LUZ Do PRINCÍPIo DA 

DIGNIDADE HUMANA

CARVALHO, Petrus Ian Santos
Graduando em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Integrante 

do Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa – NAJA e do Núcleo de Estudos de Direito 
Contemporâneo – NEDIC

petrusiansc@gmail.com

MAGALHÃES, Daniella Santos
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Graduada em Direito 

pela Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. Licenciada em História pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.

adv.damgalhaes@hotmail.com

RESUMo

O presente trabalho visa discutir o silenciamento do Ministério da Educação frente às necessidades 
da população LGBTTI – lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais – no Brasil, 
a partir da análise da exclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” da Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC. Nesse cenário, pretendeu-se compreender as razões que 
proporcionaram a retirada dos termos supramencionados, tendo em vista a urgência da desconstrução 
de práticas pedagógicas excludentes e vigentes no País que decorrem dos padrões heteronormativos 
estabelecidos socialmente. Além disso, o estudo buscou observar como a ausência de transformação 
dessas práticas corrobora a perpetuação da LGBTfobia e, consequentemente, se configura como 
um vilipêndio ao princípio da dignidade humana. Para tanto, a pesquisa embasa-se, a partir de 
uma construção bibliográfica, na observação de levantamentos teóricos pertinentes ao problema a 
ser desenvolvido. Em sede de conclusão, destaca-se a necessidade de uma intervenção do Estado, 
de forma que sejam efetivamente respeitados os direitos dos LGBTTIs e, consequentemente, o 
princípio da dignidade humana.

Palavras-chaves: Educação; Homotransfobia; Direitos Humanos.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the sinlencing of the Ministry of Education towards the necessities of 
the LGBTTI population – lesbians, gays, bisexuals, transvestites, transexuals and intersexuals – in 
Brazil, based on the analysis of the exclusion of terms “sexual orientation” and “gender identity” 
from the Curricular Common National Basis – BNCC. In this scenario, the research intended to 
understand the reasons that provide the withdraw of the abovementioned terms, beraring in mind 
the urgency of the desconstruction of current and excluding pedagogical practices in the country 
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that arise from the socially stablished heteronormative standards. In addition, the study tried to 
observe how the absence of change of this practices confirms the perpetuation of LGBTphobia and 
consequently is also a contempt for principle of human dignity. Therefore, the research is based, 
throught a bibliographic construction,  on the observation of theoretical surveys that are relevant for 
the problem to be developed. Ultimately, it is important to note the necessecity of a State involvement, 
in order to assure the respect of the LGBTTI rights and consequently the principle of human dignity.

Key-words: Education; Homotransphobia; Human Rights.

INTRoDUÇÃo

O ano de 1969 é crucial para o surgimento do movimento LGBTTI, formado por lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais: explode-se nas ruas de Nova Iorque, nos Estados 
Unidos, a rebelião de Stonewall, em que gays, lésbicas e travestis que frequentavam o bar de Stonewall 
Inn, se rebelam e resistem à repressão policial e à homofobia institucional. No Brasil, no entanto, 
tendo em vista que o País se encontrava sob o período da ditadura burocrático-militar, a afirmação 
homossexual não obteve proporções similares às do movimento estadunidense. Somente a partir do 
final de década de 1970, que se inicia, de fato, uma organização política das pessoas LGBTTIs. Com 
a eclosão da epidemia HIV-Aids na década de 1980, porém, o movimento se enfraquece: relaciona-
se a epidemia com a homossexualidade. Por outro lado, novos horizontes para a atuação política 
se estabelecem dentro da comunidade LGBTTI. Consolida-se, nesse sentido, a busca pela garantia 
de direitos universais e civis, além de promover um estilo de atuação muito mais preocupado com 
as questões formais de organização institucional. Desde então, o movimento passa a conquistar e 
promover avanços significativos para a comunidade.
Ocorre que, apesar das conquistas obtidas, a população LGBTTI ainda é vítima de estigma, 
preconceito e violência. A homotransfobia cresce e se aprofunda, cada vez mais, no País e o Estado 
se faz, muitas vezes, inerte ao problema, não estabelecendo medidas efetivas no combate à violência 
contra a comunidade. A educação, nesse sentido, que deveria ser instrumento de transformação 
social, reflete os preconceitos disseminados e naturalizados socialmente. 
É, nessa perspectiva, que o presente trabalho visa discutir essa passividade estatal, a partir da 
análise exclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, buscando demonstrar os significados desse feito num país em que mais se mata 
LBTTIs no mundo, frente ao princípio da dignidade da pessoa humana.

oBJETIVoS

A construção teórica almeja compreender as razões que proporcionaram a retirada dos termos 
“orientação sexual” e “identidade de gênero” da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, tendo 
em vista a urgência da construção de práticas inclusivas e emancipatórias que desconstruam os 
padrões heteronormativos estabelecidos socialmente. Além disso, busca-se observar como ausência 
de transformações dessas práticas corrobora a perpetuação da LGBTfobia e, consequentemente, se 
configura como um vilipêndio ao principio da dignidade humana.
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Nesse sentido, o estudo desenvolve-se sobre os seguintes objetivos específicos: i) traçar, de antemão, 
os aspectos históricos da homotransfobia no Brasil, bem como sua relação com a esfera educacional; 
ii) expor como se deu a exclusão da temática LGBT da Base Nacional Comum Curricular; e iii) 
investigar de que forma o princípio da dignidade humana é lesado por esta passividade estatal ante 
à uma demanda de tamanha urgência.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, 
evidenciando-o como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A Constituição, assim, 
reconhece o valor das sucessivas conquistas e lutas históricas que “encontram raízes em vários 
momentos, tais como na doutrina cristã, no iluminismo, no kantismo e nas reações ao nazismo” 
(VAZ; REIS, 2007, p. 190). Assim, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana enquanto 
princípio jurídico fundamental e critério unificador de todos os direitos fundamentais demonstra 
que, justamente por ser produto histórico da humanidade, é que esse princípio se reveste de tamanho 
valor. O princípio da dignidade da pessoa humana, assim, trata-se de “uma verdadeira clausula 
geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento” 
(TEPEDINO, 1999, p. 48).  
Para José Afonso da Silva (1998), a dignidade humana não se constitui somente enquanto princípio 
constitucional, mas sim enquanto valor fundante e supremo da República, do País, da Federação, 
da Democracia e do Direito. “Portanto, não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é 
também da ordem política, social, econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, 
porque está na base de toda a vida nacional (SILVA, 1998, p. 92). Frise-se que não basta, todavia, 
somente o reconhecimento formal da dignidade. Esse princípio reclama condições mínimas de 
existência. Assim, resulta escandalosa a persistência e o aprofundamento de um quadro de extremo 
preconceito e violência contra a população LGBTTI, sem que haja medidas efetivas do Estado para 
a transformação do cenário. 
A exclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, revela-se, portanto, como exemplo claro da inércia do Estado frente às demandas 
de urgência da população LGBTTI. Malgrado a BNCC, documento que norteia os currículos das 
redes de ensino em todo o Brasil, bem como as práticas pedagógicas de todas as instituições de 
ensino, sejam públicas ou privadas, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, tenha como objetivos 
estipulados pelo Ministério da Educação – MEC a formação humana integral, a valorização dos 
princípios democráticos e construção de uma sociedade inclusiva; a retirada dos termos “orientação 
sexual” e “identidade de gênero” demonstra que a realidade se conduz por sentido contrário à 
garantia da dignidade da pessoa humana.
Cumpre lembrar que esses termos sofrem recorrentes distorções pelos setores conservadores. 
Dessa forma, compreende-se por orientação sexual, a capacidade do indivíduo de atrair-se 
emocionalmente, afetivamente ou sexualmente por pessoas do mesmo gênero, do gênero oposto 
ou por mais de um gênero. Por identidade de gênero, entende-se a experiência interna e pessoal 
de cada um com relação ao seu gênero, que pode ou não corresponder ao sexo fisiológico, a ele 
atribuído desde seu nascimento.
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MÉToDoS

 O trabalho volta-se a um estudo embasado na análise fenomenológica da temática abordada. A partir 
de uma construção bibliográfica e documental, a pesquisa centra-se na observação de levantamentos 
teóricos, bem como elementos empíricos pertinentes ao problema a ser desenvolvido, de forma que 
sejam estabelecidas as principais causas e efeitos do fenômeno estudado. Para tanto, utilizar-se-á uma 
abordagem histórico-dialética, buscando promover uma reflexão efetivamente crítica sobre o tema.  
Nesse sentido, tendo em vista a exclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade de gênero’ 
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC como tema a ser abordado, pretende-se, inicialmente, 
consolidar uma construção teórica que permita se compreender as raízes históricas da homotransfobia 
e sua incidência na contemporaneidade, a partir dos estudos de Daniel Borrillo (2010) e Luiz Mott 
(1997). Posteriormente, a pesquisa focar-se-á na observação da retirada dos termos supratranscritos, 
evidenciando seu significado ante à violência contra a população LGBTTI, tendo como parâmetro 
os dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia – GGB e pela Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais – Antra; bem como os efeitos da supressão da discussão em torno da sexualidade 
e de gênero sobre os direitos e garantias fundamentais da população LGBTTI consolidados pelo 
princípio da dignidade humana. 
 
RESULTADoS E DISCUSSÃo

Falar da comunidade LGBTTI – lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais – 
no Brasil, como acentua o antropólogo Júlio Assis Simões (2011, p. 209), implica “chamar atenção 
para a sexualidade como questão social e política, seja como fonte de estigmas, intolerância e 
opressão, seja como meio para expressar identidades e estilos de vida”. Nessa perspectiva, discutir 
a referida temática requer compreender, preliminarmente, as raízes históricas da homotransfobia 
no País, que submete as pessoas LGBTTI à uma profunda marginalização e torna suas identidades 
em paradigmas para o convívio social.
Tendo em vista a tradição judaico-cristã como fundamento dos preceitos éticos e morais impostos 
no mundo ocidental, a heterossexualidade foi revestida de legitimidade e exclusividade desde os 
primórdios. Consoante Daniel Borrillo (apud ASSIS; SILVA, 2017, p. 4), essa tradição foi responsável 
pela propagação dos elementos prenunciadores da hostilização e subjugação das lésbicas e gays, 
sujeitando-os à intolerância e à opressão. 
Entende-se, assim, pela tradição referida, que numa ordem binária dos sexos, “os indivíduos são, 
necessariamente, distribuídos em dois grupos: machos e fêmeas” (BORRILLO, 2010, p. 292), e, 
partir desses grupos, constrói-se os protótipos de masculinidade e feminilidade, que se configuram 
como os comportamentos socialmente impostos e esperados daqueles que são macho e fêmea, 
respectivamente. Assim, aqueles indivíduos que se apresentam como “desviantes” dessas concepções 
produzidas e reproduzidas pelo sistema heteronormativo, são marginalizados.
Luiz Mott (1997, p. 3), por seu turno, demonstra que desde o período colonial no Brasil, o preconceito 
é presente no País: “conservaram-se nos arquivos portugueses os registros de quase cinco mil 
denúncias contra lésbicas e gays luso-brasileiros” durante a Inquisição. 
Nesse sentido, é notório que a formação social brasileira é profundamente marcada pelo preconceito, 
violência, discriminação e estigma contra a população LGBTTI. A homotransfobia, portanto, é parte 
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integrante de todo o processo histórico-social do País, tendo se perpetuado e se aprofundado cada 
vez mais, sem que haja uma busca, de fato, pela transformação social.
É, nessa perspectiva que a educação, que deveria ser enfrentada e tida como instrumento efetivo 
de comunicação, de diálogo, de emancipação e de inclusão, torna-se mero reflexo dos padrões 
heteronormativos impostos. Trata-se da institucionalização do preconceito. O Estado, assim, faz 
do espaço escolar um ambiente propicio à manutenção de práticas pedagógicas excludentes, à 
conservação do status quo e à produção e reprodução da LGBTfobia. A escola revela-se como um 
“instrumento responsável pela perpetuação da desigualdade de gênero e, consequentemente, da 
naturalização da homofobia numa ordem heterossexista” (BORRILLO apud ASSIS; SILVA, 2017, 
p. 14-15).
Destarte, a exclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC simboliza essa passividade estatal quanto à violência contra a população 
LGBTTI. Conforme nota divulgada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Intersexos – ABGLT (2017), quando divulgada em 04 de abril de 2017, para 
que a imprensa produzisse suas matérias, os termos estavam presentes na BNCC. Ocorre que, dois 
dias depois, em 06 de abril do mesmo ano, o texto publicado oficialmente da BNCC suprimiu os 
termos supratranscritos. De acordo com a ABGLT (2017), “a retirada desses termos tem uma nítida 
ligação com o processo conservador que assola o país e com a retirada de outros temas relacionados 
à sexualidade e a gênero nos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Educação”.
Tal feito, assim, em vez de promover, inviabiliza as discussões dentro do espaço escolar acerca de 
uma questão com uma demanda de tamanha urgência: o preconceito contra a população LGBTTI.  
Consoante nota da ABGLT (2017), o silenciamento estatal, assim, só corrobora a perpetuação de 
práticas excludentes e discriminatórias, pois “ser omisso e não nominar especificamente a orientação 
sexual e identidade gênero na BNCC significa respaldar e ser conivente com o preconceito [...] e a 
violência” contra a população LGBTTI.
Ser inerte ante a esta situação significa, portanto, ignorar o aprofundamento da violência contra os 
LGBTTIs. Assim, não se leva em conta que, segundo Relatório de Mortes Violentas de LGBT no 
Brasil do Grupo Gay da Bahia – GGB (2017), a cada dezenove horas, um LGBT morre no País. Em 
2017 foram registradas 445 mortes de pessoas vítimas da homotransfobia: foram 387 assassinatos e 58 
suicídios, constando um aumento de 30% com relação ao ano de 2016, no qual foram registradas 343 
mortes. “E o mais preocupante é que aqui tais mortes crescem assustadoramente: de 130 homicídios 
em 2000, saltou para 260 em 2010, e 445 mortes em 2017” (BETTO, 2018, p. 25). 
Além disso, essa omissão “significa indiferença e inércia por parte das autoridades constituídas 
em assumir sua obrigação de tomar medidas para garantir a segurança e a permanência de todos/
todas os/as estudantes nas escolas [...]” (ABGLT, 2017). Segundo dados da Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais – Antra, 56% de 3,5 milhões de pessoas que são travestis e transexuais 
no Brasil não completaram sequer o ensino fundamental, 72% dessa população não cursaram o 
ensino médio e somente 0,02% se encontra no espaço universitário. Desse modo, cerca de 90% das 
pessoas trans “se veem obrigadas a recorrer à prostituição para obter alguma renda que lhes garanta 
a sobrevivência” (2018, p. 26). 
Ressalte-se, assim, que o silenciamento do Estado ante às necessidades da população LGBTTI não 
fere tão somente às diretrizes normativas da educação brasileira, mas principalmente ao princípio 
da dignidade da pessoa humana, previsto pelo art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, que se 
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revela como fundamento do Estado Democrático de Direito e critério basilar e consolidador dos 
direitos fundamentais. Sendo “a qualidade intrínseca de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade” (SARLET, 2002, p. 62), todos 
os direitos são erguidos sob a base da dignidade da pessoa humana. Observa-se que a Constituição 
Cidadã de 1988 inova ao preceituar a igualdade, pelo menos a nível formal, de todos os indivíduos, 
não importando, portanto, sua identidade de gênero ou orientação sexual.
Nessa perspectiva, para que seja efetivado o supramencionado princípio, de forma que a população 
LGBTTI seja colocada num lugar de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
faz-se necessária a construção de horizontes e práticas educativas que sejam, de fato, libertadoras e 
emancipatórias. É preciso, portanto, quebrar os paradigmas em torno da temática LGBTTI e tornar 
concretas as transformações almejadas. A inclusão da discussão acerca de gênero e sexualidade na 
Base Nacional Comum Curricular - BNCC, assim, faz-se uma atitude necessária e eficaz no combate 
à LGBTfobia, na promoção do respeito e na construção de uma sociedade igualitária. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados e análises apresentados, é notório que a homotransfobia foi parte da formação 
histórica e social do Brasil. O País se conduziu por vias marcadas pela estigmatização da população 
LGBTTI. A educação, nesse sentido, embora devesse assumir o papel oposto, se revela como 
instrumento de perpetuação de práticas excludentes e heterossexistas. A partir desse estudo, 
verificou-se, assim, que a exclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” 
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC demonstra o papel de conservação dos padrões 
heteronormativos assumido pelo Estado e, consequentemente, pelas instituições de ensino.
A construção teórica, nesse sentido, aponta para a gravidade e importância da discussão acerca 
do problema exposto, haja vista a necessidade de garantir a aplicação do princípio da dignidade 
humana previsto pela Constituição Federal de 1988, que promove a proteção jurídica e formal à 
população LGBTTI. Assim, o estudo expõe a urgência com a qual o Estado deve intervir nessas 
questões, de maneira que se estabeleça parâmetros para uma educação que promova o respeito à 
diversidade desde o Ensino Infantil, pois, somente assim, a sociedade conduzir-se-á à construção 
de uma estrutura inclusiva e democrática e trará mudanças concretas.
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RESUMo

Este trabalho se propõe à análise dos conflitos surgidos a partir do sensacionalismo midiático dado 
às notícias criminais e ao processo penal. A mídia frequentemente aborda os crimes violentos 
acontecidos na sociedade, mas vem se valendo de uma postura comovente nas narrativas dos eventos 
criminais, buscando o maior interesse do leitor pela manchete. Esse comportamento, no entanto, está 
a revelar a sua incidência sobre direitos e garantias de pessoas envolvidas em processos criminais 
de modo a mitigá-los, a exemplo da presunção de inocência, os direitos de personalidade e, ainda, 
o direito à proteção contra o sensacionalismo. O risco à imparcialidade do juiz, a exposição como 
óbice para a reintegração social e a difusão do sentimento de medo e injustiça são consequências 
práticas de tamanha exposição midiática.  Como paradigma deste contexto, será examinado o Caso 
de Suzane Von Richthofen, jovem que junto ao namorado e o cunhado planejou a morte violenta 
dos pais dela.

Palavras-chaves: Crime; Mídia; Sensacionalismo; Ressocialização; Suzane Von Richthofen

ABSTRACT

This paper proposes to analyze the conflicts arising from the media sensationalism given to criminal 
news and criminal proceedings. The media often approaches violent crimes in society, but has been 
using a touching stance in the narratives of criminal events, seeking the reader’s greatest interest 
in the headline. This behavior, however, is revealing its impact on rights and guarantees of persons 
involved in criminal cases in order to mitigate them, such as the presumption of innocence, personality 
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rights and the right to protection against sensationalism too. The risk to the impartiality of the judge, 
the exposure as an obstacle to social reintegration and the diffusion of fear and injustice feelings are 
practical consequences of such a media exposure. As a paradigm of this context, the case of Suzane 
Von Richthofen, a young woman who together with her boyfriend and brother-in-law planned the 
violent death of her parents, will be analyzed.

Key-words: Crime, Media, Sensationalism, Resocialization, Suzane Von Richthofen

INTRoDUÇÃo

O presente trabalho se propõe ao exame dos impactos de eventos criminais chocantes, intensamente 
noticiados nos meios de massa, incidentes aos direitos dos acusados e sobre processo penal. Utilizou-
se como estudo paradigma o Caso Suzane Von Richthofen.
O homicídio do casal Manfred e Marísia Von Richthofen, ocorrido em 31 de outubro de 2002, 
chocou toda a sociedade brasileira, repercutindo mundialmente, e recebeu um grande espaço nos 
noticiários, tendo sido acompanhado pela mídia desde o seu acontecimento e até o cumprimento – 
ainda atual – da pena pelos envolvidos. 
Suzane Von Richthofen era uma jovem de 19 anos de idade, pertencente à classe média alta 
paulistana, filha de Manfred, engenheiro, e, de Marísia, psiquiatra. Além de Suzane, Manfred e 
Marísia eram pais de Andreas, de 15 anos de idade. Os pais se faziam presentes no cotidiano da 
filha e, atentos à influência que o namorado dela, Daniel Cravinhos, de 21 anos de idade, exercia, 
proibiram o namoro, por acreditarem que Daniel não pertencia à mesma classe social deles e que 
ele fornecia drogas à Suzane.
Com a ajuda do namorado e o cunhado Cristian Cravinhos, Suzane simulou um latrocínio em sua 
casa e matou os pais. 
Para compreender as repercussões midiáticas das narrativas espetacularizada sobre o crime, 
utilizamos como referencial teórico o levantamento bibliográfico de doutrina e estudos nacionais 
(BOLDT, 2013; LEITE, 2017; MAGRI, 2013; MELO, 2010; VIEIRA, 2003; ZAFFARONI, 2013) e 
estrangeiros (BARATA, 2003) que abordam essa temática. 

oBJETIVoS

Objetivamos discutir como a abordagem midiática – capaz de transformar criminosos em protagonistas 
–, é capaz de influenciar a fiel aplicação Direito Penal e Processual Penal, confrontando a atuação 
da imprensa de massa com os prejuízos por esta causados no âmbito criminal em razão do 
sensacionalismo em torno de crimes de grande repercussão.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Na presente pesquisa, buscamos compreender a maneira com que a mídia trata casos criminais por 
ela reportados, utilizando por base a teoria de Francesc Barata (2003), que analisa o comportamento 
da imprensa de massa ante ao acontecimento de crimes. 
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Barata aduz que o encantamento pelos “fatos sangrentos”, como nomeia os crimes violentos, aos 
quais sempre há uma “justiça implacável” fazendo oposição, ocasiona a super valorização do efeitos, 
exagerando o sentimento envolvido em torno dos fatos delituosos.
A teoria de Magri (2013) contribuiu para a pesquisa a medida que explicou o papel da mídia 
em amenizar a linguagem de jargões jurídicos e torná-la de mais fácil compreensão pelo povo, 
espetacularizando a notícia e enchendo-a de popularidade, chegando assim a um consumo pela 
sociedade seja rápido. 
Já com base na obra de Vieira (2003) analisamos as possíveis consequências da veiculação midiática 
de casos criminais, entendendo que o julgamento pela imprensa de massa pode tomar grandes 
proporções, podendo ferir gravemente a vida e a dignidade das pessoas envolvidas na prática de 
delitos, que por tantas vezes acabam condenadas pela força de opinião pública. 
Arrematando o estudo, adentramos às consequências jurídicas da exposição demasiada dos 
delitos na imprensa, bem como aos riscos de tal abordagem sensacionalista, utilizando conceitos e 
ideias de Leite (2017), Boldt (2013), Melo (2010) – além dos demais autores referenciados – para o 
aprofundamento das reflexões. 

MÉToDoS

 Na abordagem metodológica, realizou-se um levantamento de natureza bibliográfica e documental, 
a partir da coleta de informações doutrinárias e legislativas específicas, bem como de noticiários, 
para serem analisadas de forma exploratória, utilizando-se do método dedutivo, com inserções de 
natureza crítico-reflexiva.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A partir do entendimento de que a mídia de massa extrapola o grau de exposição próprio ao delito, 
entendemos que não há de ser suprimida a liberdade ao informar, o que causaria sérios danos à já 
conquistada liberdade de expressão e de imprensa. 
Contudo, a exposição midiática deve buscar inteirar-se do mundo jurídico, para que possa assim 
informar a população do que acontece ao seu redor, mas com responsabilidade profissional, a fim 
de que sejam resguardados todos os direitos e garantias das pessoas envolvidas na prática delituosa.
Assim, quando a notícia for capaz de refletir o fato criminal com veracidade e  responsabilidade, 
traduzindo o acontecimento com fidedignidade ao seu reflexo no âmbito jurídico, a liberdade de 
informação – por parte da imprensa – e os direitos e garantias – por parte do acusado/condenado 
– estarão harmonicamente preservados.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho, no momento de sua idealização, visava compreender como a veiculação na 
imprensa de fatos criminais se revelava no ordenamento jurídico; se a exposição exacerbada era fator 
próprio do delito ou se haveria um limite e, em havendo um limite, se este estava sendo respeitado. 
A busca bibliográfica e todo o estudo realizado nesta construção se encarregaram de elucidar tais 
perspectivas, mostrando que existe um grau de exposição natural ao delito, por ser este um fato 
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atípico na sociedade, que se diferencia por não ser a regra, mas sim a exceção. No entanto, entendeu-
se ainda que existe um limite à tal exposição, um limite jurídico e que é, a todo momento, violado. 
A mídia possui um papel muito importante, o de propagar notícias e assim informar a população 
daquilo que acontece ao seu redor. Este espaço por ela ocupado não deve ser restringido, pois a história 
brasileira é capaz de evidenciar que reduzir a liberdade de imprensa não é um caminho seguro, visto 
que envolve tantos outros interesses políticos e sociais em torno desta temática.
Porém, é necessário coibir as atitudes irresponsáveis e mercenárias da imprensa, que no simples 
intuito de vender audiência, clicks, visualizações, violam princípios constitucionais e garantias das 
pessoas envolvidas nas práticas de crimes. 
A responsabilidade deve ser buscada em todas as profissões e o jornalismo não estaria fora disso, 
principalmente considerando o caráter de formadora de opinião assumido pela mídia. Assim sendo, 
faz-se necessária a busca pelo equilíbrio entre a veiculação da informação jornalística e o respeito 
aos direitos daqueles que, naquele momento, figuram como criminosos. É necessário afastar-se do 
sensacionalismo, que espetaculariza os casos criminais com a finalidade de chamar a atenção dos 
receptores das notícias. 
Da mesma maneira que, ao abordar um conteúdo da medicina, a imprensa busca informações 
profissionais de tal assunto, estudando e consultando grandes nomes da área; é necessário levar essa 
prática também para quando se tratar de conteúdo jurídico. É relevante aprender sobre o princípio 
da presunção de inocência, é relevante respeitar a proteção do preso ao sensacionalismo e é também 
importante entender o ordenamento jurídico para explorá-lo de forma mais responsável.
É natural que uma conduta divergente dentro da sociedade, como é o ato criminoso, cause espanto 
e seja bastante comentada; em nenhum momento deste trabalho, foi explorada qualquer ideia que 
significasse manter oculto o fato criminoso. O que se pontua é que o cuidado com a forma com que 
as notícias são veiculadas é de interesse de todo a coletividade. Entendamos o porquê. 
Quando se atribui um delito a uma pessoa, ela pode ser tanto culpada, quanto inocente e essa definição 
será alcançada após os trâmites judiciais de investigação, processo, produção de provas e julgamento. 
Caso se trate do real culpado, não há necessidade de qualquer pressa em assim declará-lo, tendo em 
vista que o processo já conduzirá a tal caracterização e ele desde então sofrerá as consequências do 
seu ato criminoso.
Já na perspectiva de um inocente, toda a lógica é realmente cruel, tendo em vista que, após ter sua vida 
pessoal devassada e insistentemente reproduzida nas grandes mídias, uma pessoa jamais retornará 
ao seu status quo ante. Mesmo que, depois, sua inocência seja igualmente divulgada, seu nome e sua 
imagem serão sempre correlacionados àquele delito para o qual não contribuiu. 
No tocante à imparcialidade do julgador e à difusão dos sentimentos de medo e injustiça, é também mais 
seguro que a imprensa trate com responsabilidade dos casos criminais. Isto pois, analisando de forma 
fidedigna o acontecido e suas repercussões no Poder Judiciário, a imprensa não vai causar exaltação 
de ânimos na sociedade, que não será incitada a declarar culpado alguém que ainda se encontra em 
fase de investigações. Assim sendo, o juiz ficará concentrado tão somente nas informações constantes 
dos autos do processo, possivelmente tomando decisões mais acertadas quanto à aplicação do Direito.
Ante o exposto, entende-se que deve ser regulamentada a forma pela qual a imprensa lida com os 
casos criminais, permitindo a informação, mas garantindo a esta a fidelidade com o direito, sem 
exageros, sem espetáculos e, principalmente, respeitando todos os princípios e garantias que são de 
direito das pessoas diretamente envolvidas em tais circunstâncias. 
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Ao Direito, muito bem simbolizado por uma balança, caberá cuidar do equilíbrio entre a liberdade de 
informação e a responsabilidade no informar, afinal, de mesmo modo que todo direito corresponde 
a um dever, toda liberdade é limitada à existência de outras liberdades, para que possam coexistir 
de forma harmônica na sociedade.
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RESUMo

A sextorsão é um conceito internacional recente que compreende uma situação em que uma relação 
de poder é utilizada como instrumento para obter favores ou vantagens sexuais. Trata-se de um 
fenômeno, em tempos tecnológicos, que afeta, sobretudo, mulheres. Estas são vítimas dessa nova 
prática que serve para exercer a violência sexual, submetendo-as à chantagem e coerção psicológica, 
não física, até mesmo porque o espaço constituído situa-se na esfera da intangibilidade física, no 
universo da virtualidade. Embora esta modalidade de conduta não esteja bem definida na legislação 
nacional, o debate está aberto dando visibilidade ao fenômeno enquanto violação aos Diretitos 
Humanos e a discussão acerca do Direito na atualidade e suas estratégias no combate e formas de 
prevenção aos crimes realizados no ambiente virtual chamados de “delitos informáticos”.  
 
Palavras-chaves: Sextorsão; cibercrimes; mulher; violência sexual.

ABSTRACT

 Sexuality is an international model that is based on a relationship that can be used as an instrument 
to obtain favors or sexual advantages. It is a phenomenon, in technological rhythms, that affects, 
above all, women. Women are subordinated to the new practice that serves to exert sexual violence, 
submitting to a process of psychological, nonphysical cornering and coercion, even because 
the space constituted in the practice of physics, there is no universe of virtuality. Although this 
modality of conduct is not well defined in national legislation, the debate is open giving visibility 
to the phenomenon as a violation of the Human Rights and the discussion about the Law in the 
present and its strategies in the combat and prevention of crimes in the virtual environment called 
of “computer crimes”.

Key-words: Sexting; cybercrime; woman; sexual violence.
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INTRoDUÇÃo

É fato que os avanços tecnológicos e a interatividade gerada pela internet proporcionam uma nova 
forma de exercício da cidadania ocasionando o surgimento de uma nova ideia, sugerida por Pierre 
Lévy (2002), como a de uma “ciberdemocracia”, que possibilita o exercício da democracia em escala 
mundial, mediada pelo “ciberespaço” e a prática da liberdade virtual. Contudo, está liberdade no que 
concerne ao conceito jurídico de liberdade, não é absoluta, isso porque para que haja uma segurança 
digital é necessária uma vigilância, seja através de entes públicos seja privados. 
Não obstante a internet facilitar e ampliar a interação entre as pessoas, ela também pode ser usada 
para a prática de condutas ilícitas, dentre elas a prática da sextorsão, neologismo que vem nomear o 
abuso de poder por meio da exploração sexual praticado na rede virtual e não tipificado pela nossa 
legislação. No contexto da sociedade contemporânea globalizada, já se difundia no meio legal e 
jurídico mundial a expressão sexting, entendida enquanto prática de enviar mensagens, fotos ou 
vídeos sexualmente explícitos pelo celular. Contudo, sextorsão é um conceito novo.
A expressão sextorsão, embora seja um conceito internacionalmente recente está, segundo, Castro 
e Sydow (2016, p. 1-2), “ainda para ser formalmente apresentado em Terra Brasilis”, até mesmo 
porque, segundo os mesmos autores, “a legislação brasileira não se modernizou para contemplar 
previsões compatíveis com os avanços da tecnologia”. Nesse sentido, os autores propõem um 
debate doutrinário do conceito sextorsão enquanto forma de exercício abusivo de poder por meio 
da exploração sexual, e a necessidade de esclarecer este fenômeno nos debates em política criminal 
e reforma legislativa objetivando uma maior conscientização deste fenômeno a fim de possibilitar a 
análise das formas de prevenção e combate a condutas indesejáveis à vida em sociedade.
Embora seja de fundamental importância compreendermos de forma mais ampla a natureza desta 
conduta, não tipificada no Código Penal Brasileiro, podendo ocorrer de homem para homem, de 
mulher para mulher, de mulher para homem, a incidência mais comum é homens contra mulheres o 
que se justifica pela nossa herança histórico-cultural de dominação em que o poder, nas suas várias 
interfaces, sempre foi e continua sendo essencialmente masculino. 
Isto posto, buscamos contribuir com este debate pontuando a importância desta discussão sob os princípios 
que regem os Direitos Humanos, problemática esta discutida e reconhecida pela organização das nações 
unidas (ONU) a partir de 2003, quando assuntos referentes à problemática que envolve condutas ilícitas 
no mundo virtual, como revenge porn, sexting e cyberbulling, passa a ser uma preocupação, levando a 
adotar medidas especiais para proteção contra exploração sexual e abuso sexual. 
Neste contexto, inserimos sextorsão enquanto uma ação de violência contra a mulher baseada 
no exercício abusivo de poder em troca de favores sexuais e o emprego de coerção psicológica e 
extorsão através da interatividade na internet.  Não obstante, mesmo considerando a violação da 
liberdade virtual uma violação ao Direito Virtual, estudado como fenômeno criminal relacionado 
aos delitos praticados em ambientes virtuais, não há uma lei especifica para enquadrar esta conduta 
ilícita como crime. 

oBJETIVoS

Propor uma discussão sobre a problemática das relações de poder oriunda de novos comportamentos 
sociais e tecnológicos que violam os direitos humanos, com a finalidade de reconhecer a necessidade 
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de estratégias que venham conscientizar o poder público da sextorsão como crime informático 
passível de punição.  

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Tendo a legislação como base, observa-se uma discórdia entre a aplicabilidade das leis com o meio 
cibernético que vivemos. Embora existam leis que poderiam solucionar determinados “crimes” 
recorrentes na internet, a prática da legislação é falha e não é atualizada. No Brasil, temos inúmeros 
autores que trabalham desde 2002 com o ciberespaço e mesmo 16 anos depois não estamos seguros 
na internet, por não haver uma legislação eficiente que nos assegure. Segundo Castro e Sydow, 
“a jurisprudência não valoriza a coerção psicológica – vis compulsivas – cerne da sextorsão aqui 
enfrentada. Além disso, o tipo do art. 158 do CP escapa ao conceito de sextorsão por (novamente) 
exigir vantagem econômica, quando o componente seria sexual.” Torna-se pertinente chamar 
atenção que não é falta de lei e sim uma nova interpretação e argumentação jurídica, dando um 
novo significado aos enunciados que aparecem nos textos jurídicos para os problemas que vivemos 
na atualidade. 

MÉToDoS

Esse trabalho se propõe a uma pesquisa de natureza cultural e social dentro das ciências sociais 
em que o estudo de Direito se insere.  Com base nos critérios de Mezzaroba e Monteiro (2009), e a 
partir do objetivo apresentado, empreendemos uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório 
e descritivo na qual, tecnicamente, buscará os resultados baseada em material já publicado sobre 
o fenômeno da sextorsão, dando a conhecer os meios de consumação desta conduta ilícita assim 
como a legislação em vigor. 
Quanto a metodologia abordada ela é qualitativa, pois  permite que esta problemática em questão 
seja focada em seu caráter subjetivo, possibilitando, assim, estudar as suas particularidades e 
interpretação dos   resultados, a partir dos dados encontrados e informações obtidas,  com o objetivo 
de  promover uma análise da situação que se apresenta, no caso específico a sextorsão,  abrindo 
espaço para o debate necessário em tempos tecnológicos. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Necessário se faz, para que possamos iniciar nossas discussões sobre o tema, e esta é nossa pretensão, 
e tão somente, entendermos o conceito de crime. Para tanto buscamos o entendimento do célebre 
jurista brasileiro Francisco de Assis Toledo (1994, p. 80), que diz que o crime é um fato humano que 
lesa ou expõe a perigo os bens jurídicos protegidos. Ou seja, é uma ação ilícita e passível de culpa. 
Contudo, esta reprovação por parte da sociedade é distinta conforme cada época, seus valores e 
interesses coletivos em busca de sua proteção. Neste sentido, o conceito de crime, de acordo com o 
desenvolvimento das sociedades, assume contornos diversos sem perder o seu princípio: a punição 
para condutas indesejáveis no âmbito coletivo. 
Se compreendermos como conduta indesejável tudo aquilo que fere o princípio da ética em 
conformidade com o bem comum, é preciso então pensar que com o avanço tecnológico, ocorrido nas 
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últimas décadas, o que era crime para o Código Penal Brasileiro deve adquirir novas interpretações 
(COURTIS, 2006, p. 122-125), quando se fala em espaço cibernético da web e das redes sociais. 
Esta é uma questão cuja problemática chama atenção das nações desde a década de 90 quando a 
internet se desenvolve trazendo com ela um espaço de relações interpessoais na esfera social não 
habitual: os ciberespaços como palco de discussão para as novas necessidades da sociedade em rede. 
Nesse sentido, o Direito aplicado às novas tecnologias necessita de um estudo que busque reflexionar 
sobre esta sociedade de informação que nos envolve, trazendo consigo novas e graves preocupações 
em meio a novas tecnologias, colocando em debate a pessoa humana e seus direitos fundamentais. 
Isso porque, segundo Sydow (2015), embora existam tipos penais que poderiam ser aplicados à 
sextorsão, este tema é uma modalidade de conduta que não encontra uma adequação definida na 
legislação nacional. Conclui o autor, que embora existam tipos penais que poderiam ser aplicados 
à sextorsão, a proteção jurídica – tanto em teoria quanto na prática – está longe de ser eficiente. 
Mesmo a Lei 12.737\2012, apelidada de Lei Carolina Dieckmann, resultou confusa e limitada ao 
entender sextorsão por meio de hacking, prevendo exclusivamente a invasão como conduta criminosa 
excluindo outras como a revenge porn.
Não obstante as condutas “para crimes contra a dignidade sexual” estarem resguardadas no Código 
Penal, com a nova redação dada pela Lei n.12.015, de 7 de agosto de 2009, a mesma não vem 
identificando novas prática de condutas inseridas no espaço virtual como a sextorsão, que em uma 
linguagem mais clara, são ameaças de vazamentos de fotos íntimas, atingindo sobretudo, mulheres 
e meninas nas redes sociais, utilizando–se de poder como instrumento para obter vantagens sexuais. 
Esse tipo de conduta acaba sendo acentuado pelo poder que a internet tem de divulgação imediata, 
de um alcance incalculável e de consequências trágicas, como é o caso de uma jovem de apenas 
15 anos que decidiu tirar a própria vida após sofrer ameaças de vazamentos de fotos íntimas. A 
morte de Karen Saifer, em novembro de 2017, expõe as consequências trágicas dos crimes online 
não tipificado explicitamente no Código Penal ou legislação correlata. 
Com o objetivo de acolher e amparar as vítimas desse “crime”, a SaferNet, uma ONG em defesa dos 
Direitos Humanos na Internet, possui, em sua plataforma, um canal de denúncias que, em parceria 
com o Ministério Público Federal (MPF) e outras autoridades, trabalha para que as vítimas de 
sextorsão ou de revenge porn (compartilhamento de imagens íntimas sem o consentimento) tenham 
os seus direitos humanos garantidos.
De acordo com Juliana Cunha, coordenadora psicossocial da organização, “muitas das vítimas que 
procuram a SaferNet relatam sofrer ameaças, e a ameaça em si já é uma violência” que espezinha e 
fere a dignidade, pois “as chantagens têm o propósito de obter mais imagens, um encontro presencial 
ou querem que quantias sejam pagas para que não ocorra o vazamento destas imagens”, que em 
ambiente de rede se espalha rapidamente, chegando ao conhecimento de uma infinidade de usuários 
e sua impossibilidade de apagar as imagens já vistas e disseminadas. 
Neste espaço virtual, a sextorsão encontra um meio propulsor de coerção psicológica em que o 
material de cunho sexual passa a ser a arma contra a vítima. Não é sem sentido o neologismo advindo 
da união de duas palavras: sexo e extorsão, entendido enquanto fenômeno social que categoriza de 
forma mais clara o problema que atinge principalmente mulheres e meninas que somam 69% dos 
casos atendidos pela ONG, o que implica em uma relação de poder entre os gêneros, bem como 
coloca o detentor da mídia numa posição de poder, beneficiando-se desta posição para chantagear, 
amedrontar, dominar e humilhar a vítima, dela extorquindo o seu bem maior: a dignidade, direito 
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existencial decorrente da própria condição humana, como preceitua Sarlet (2001, p. 50.). 
Violado este direito humano, há uma percepção de impunidade muito grande, por parte das vítimas, 
que se sentem desprotegidas em relação a sextorsão, enquanto crime virtual, que carece de uma 
compreensão e adequação em nosso ordenamento jurídico, visto não haver familiaridade com o 
tema e o silêncio da culpa, que envolve as vítimas, impede a comunicação às autoridades. Mesmo 
quando se utilizam de alguns tipos penais referendados pelo Código Penal, os agentes públicos não 
sabem utilizar as leis em vigor que podem ser enquadradas: quando menor de 18 anos como crime 
de pornografia infantil, denunciável por qualquer pessoa; ou se a vítima é maior de 18 anos, ela 
precisa fazer um registro de ocorrência em uma delegacia especializada. O crime, então, passa a ser 
categorizado como crime contra honra e, se foi impetrado por um autor de coabitação ou de alguma 
intimidade com a vítima, também pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. (Lei 11.340\2006).
Vale ressaltar que os registros de ocorrência em “delegacias especializadas” ainda é um 
constrangimento imposto às vítimas, pois permanece o preconceito e ridicularização, por parte da 
polícia, quando se trata de promover uma denuncia de cunho sexual.
No que se refere a sextorsão, não referendada nos atuais tipos penais encontrados no Código Penal 
Brasileiro, Castro e Sydow (Idem. p.4) citam o art. 216-A, pois ali encontram o tipo penal que mais 
se assemelha a sextorsão pelo duplo componente ali encontrado de forma clara: corrupção e sexo e 
que passa a determinar, no título VI do Código Penal “crimes contra a dignidade sexual”. 
A discussão prossegue em exaustão pelos referidos autores quando se busca as possibilidades 
de aproveitamento dos atuais tipos penais que se assemelhe a sextorsão. Contudo, esses tipos 
elencados pelos autores apresentam obstáculos à adaptações necessárias em meio as novas práticas 
determinadas em meio a complexidade das relações sociais  em tempos  tecnológicos.  Isto porque, 
existem novas condutas criminosas atreladas a comportamentos sociais e tecnologia, que, mesmo 
causando danos ainda não foram tipificados por nossa legislação. Tal constatação aponta para 
mudanças necessárias ao Código Penal Brasileiro.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Sabido é que o direito penal não é solução para “todos os males”, contudo, se entendermos com Sarlet 
(idem, p. 71), “que a dignidade evidentemente não existe apenas onde é reconhecida pelo Direito, 
e na medida em que este a reconhece, já que constitui “dado prévio”, não se pode esquecer, alerta 
o autor, “ que o Direito poderá exercer papel crucial na sua proteção e promoção”. Neste sentido, o 
Direito aplicado a novas tecnologias carece de um estudo reflexivo sobre a sociedade de informação 
buscando adaptações necessárias a novas práticas identificadas que violam os Direitos Humanos. 
Chamar a comunidade jurídica para o debate doutrinário sobre os novos tempos e seus paradigmas, 
refletindo sobre novos conceitos e os velhos, torna-se necessário em tempos tecnológicos. Neste 
sentido, no que diz respeito ao ordenamento jurídico, estudiosos já apontam para esta necessidade 
e as discussões a respeito da Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, aponta para o começo de uma 
série de debates que passam a ocupar a academia penal. No entanto, enquanto adequações não 
surgem, é preciso conscientizar não só as vítimas de sextorsão, mas também os agentes públicos, 
promotores, delegados, juízes para que elas, vítimas, possam recorrer, junto a estas entidades e se 
apropriarem dos tipos penais já existentes e se sentirem protegidas e respeitadas. 
Novas nomenclaturas surgem e é preciso estar atenta a elas. Elas chegam com um radical comum: 
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“ciber”, do inglês “cyber” determinante de concentração de tecnologia avançada, em especial 
computadores, internet. E estamos rodeados deles: ciberespaço, cibercultura, cibercrime.  Contudo, 
estes neologismos sairão desta categoria em nossa língua portuguesa e farão parte da nossa vida 
cotidiana que se faz hoje em rede. Rede de risco, pois vivemos em um ambiente em que o anonimato 
se veste sob a máscara aparente da impunidade.  
Contudo, como dito por Castro e Sydow, “para se adaptar verdadeiramente aos organismos 
internacionais de proteção aos direitos humanos a regra é clara: é necessário criar um nome para 
criar a reprovabilidade”. 
Este nome já foi criado: sextorsão. Este é tido como conduta no ciberespaço e cibercultura 
determinantes de novas práticas no cibercrime. 
E que as vítimas saibam: “Sextorsão: Não é sua culpa!”.
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RESUMo 

 A administração pública possui dentro da sua organização os cargos que possuem um conjunto 
de atribuições, ocupados por servidores, os quais corroboram para o funcionamento efetivo da 
administração pública. Existem os cargos efetivos obtidos através da demanda da sociedade 
com respectiva estabilidade, só podendo deixar a ocupação se forem exonerados por processo 
administrativo, sendo estes ingressos mediante concurso público, e existem os cargos comissionados 
que são objeto de estudo da presente pesquisa. Os ditos cargos comissionados ou de confiança 
que têm atribuições de direção, chefia ou assessoramento cujo provimento é de livre nomeação. A 
partir desta livre nomeação surge o impasse do nepotismo, no qual a sumula vinculante número 
13 do STF, reprova essa nomeação a aqueles que possuem grau de parentesco ou afinidade para 
cargos ou funções, mesmo que haja uma efetividade não se permite quando há vinculo uma 
atribuição de comissão. Tendo a administração pública o dever de assegurar os princípios do artigo 
37 da Constituição Federal. Agir de contrário a matéria taxativa em norma, além de permear a 
inconstitucionalidade, contribui com ações corruptas e antiéticas, violando a honra dos demais 
agentes públicos. 

Palavras-chaves: cargo comissionado, administração, atribuições, princípios.
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ABSTRACT

The public administration has within its organization the positions that have a set of attributions, 
occupied by servants, which corroborate for the effective operation of the public administration. 
There are the effective positions obtained through the demand of the company with its stability, only 
being exonerated by administrative process being these tickets by public tender, and there are the 
commissioned positions that is the object of study of this research. The said positions commissioned 
or of trust that exercise function of direction, leadership or advice whose appointment is of free 
appointment. From this free appointment arises the impasse of nepotism, in which the binding 
summative number 13 of the STF, reproaches this appointment to those who have degree of kinship 
or affinity for positions or functions, even if there is an effectiveness is not allowed when there is 
a link an allocation of commission. The public administration has the duty to ensure the principles 
of Article 37 of the Federal Constitution. To act otherwise the normative matter in norm besides 
permeating the unconstitutionality, contributes with corrupt and unethical actions, violating the 
honor of the other public agents.

Key-words: ommissioned post, administration, assignments, principles.

INTRoDUÇÃo

Os cargos públicos, altamente consagrados, diante da respectiva seguridade vem sofrendo uma 
afronta moral, na qual, há se corriqueiramente a atribuições destes de maneira amoral, fruto de 
uma corrupção enraizada no país. O nepotismo de fato trata-se da articulação de função a partir de 
um laço de parentesco, colateral ou por afinidade que infringe o artigo 37 da Constituição Federal 
quando aborda-se a moralidade e a impessoalidade, incidindo de forma inconstitucional em matéria 
sumulada pelo STF, em súmula vinculante de número 13 que assegura em seu texto que a  nomeação de 
conjugue, parente ou companheiro notadamente em cargos ou funções administrativas comissionadas, 
dispensando a seleção por concurso público, potencializa o favorecimento de sujeitos que possuem 
vinculo parentesco. A exceção está nas atribuições de cargos políticos.
A criação da Súmula de fato só foi arguida, tendo como fonte basilar o julgamento da Ação 
Direta de Constitucionalidade n. 12-6/DF, do Recurso Extraordinário n. 579.951, do Mandado 
de Segurança n. 23.718 com a seguinte redação “A proibição do nepotismo na Administração 
Pública, direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, independe de lei, decorrendo diretamente dos princípios contidos no artigo 37, 
caput, da Constituição Federal.” 
A questão do nepotismo estava em alta na época, a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Câmara Federal pressionada aprovou em 2005 seis propostas de emenda, PEC 334 DE 
1996 que contratavam sem concurso público parentes até o segundo grau. Há alguns doutrinadores 
que acreditam que a construção da Súmula pelo STF veio para moralizar a administração pública, 
outros acreditam que a questão de instituir o nepotismo seria a mora legislativa. Deste modo, 
a partir de várias resoluções de decisões é notadamente expresso a inconstitucionalidade do 
nepotismo.
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oBJETIVoS

Analisar a atribuições de cargos públicos comissionados em grau de parentesco que ferem a existência 
da matéria sumulada pelo STF, instituindo a inconstitucionalidade da nomeação, tratando-se de 
nepotismo. Assim como, examinar a falta de ética profissional diante da vinculação de função de 
direção, chefia ou assessoramento e como o princípio da moralidade e impessoalidade são maculados.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Dado o exposto, é necessário a observação da ocupação de cargos em comissões tal qual a nomeação 
qualificada para desempenhar as funções. Segundo Antonio Fernando Dantas Montalvão, advogado, 
presidente da OAB/BA subseção de Paulo Afonso, articulador destas questões “O nepotismo somente 
existe em razão dos cargos comissionados, para os quais não se exige concurso público para o seu 
provimento. O grande problema são as competências constitucionais dos entes federativos e dos  seus 
respectivos poderes. A prática somente poderá ser coibida se constar do texto constitucional, por 
emenda, obrigando a todos, vedando a nomeação de parentes até o grau que for determinado para 
os cargos comissionados.  Não há outra alternativa. Se houvesse norma constitucional obrigando 
o preenchimento dos cargos comissionados somente por servidores do quadro, aparentemente, o 
problema seria resolvido, contudo, resultaria prejuízo para a Administração Pública, por engessá-
la”. (MONTALVÃO,2006)
A existência de cargos em comissão na administração pública é essencial para que haja uma gestão 
de assessoramento e estabelecimento de diretrizes, especificadamente para ocupar as determinadas 
funções. Portanto, o legislador quando institui a essencialidade do cargo prevê uma qualidade no 
serviço público. Para o doutrinador Manoel acredita-se que “Constituem cargos em comissão todos 
aqueles cujo preenchimento deve depender da confiança do nomeante para o bom andamento da 
administração. São, por isso, ditos também cargos de confiança. Tais cargos são aqueles pelos quais 
se transmitem as diretrizes políticas, para a execução administrativa. Cumpre a seus titulares levar 
adiante essas linhas de ação, precisá-las em instruções se for o caso e fiscalizar a sua fiel execução.” 
(GONÇALVES, 2000)
Desta forma o ato de nomear apenas por questões pessoais, os servidores sem passar pelos requisitos 
básicos constituem um vício que não se sana, apenas se tirar do cargo aquele que por falta de aptidão e 
legalidade já não pertence ao local, sendo uma prática que destoa da moralidade. O ordenamento jurídico 
não admite que o ato de empregar alguém com a finalidade de o favorecer ou ser favorecido seja uma 
prática viável, indo de encontro com a boa-fé administrativa princípio básico de uma administração 
plausível. Deste modo o grande nome da doutrina administrativa, Celso Antonio Bandeira de Melo 
presume o impedimento dos agente públicos ao atuarem em benefício próprio“ Claro está que vício 
no pressuposto subjetivo acarreta invalidade do ato”.(BANDEIRA, 2000)

MÉToDoS
 
A presente pesquisa possui natureza qualitativa, constituída de um método bibliográfico para a 
sua construção, bem como suas fontes de estudo  fundamentam-se através de uma analise social e 
jurisdicional norteado pela distribuição de funções com intuito de beneficiar parentes. Outrossim, 
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é feita uma breve reflexão de como a corrupção dento do cenário brasileiro incide diretamente na 
administração pública, violando os princípios proeminentes dos agentes.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Antes da edição e publicação da Súmula Vinculante 13, a formulação teleológica da nossa vigente 
Carta Magma já dispunha sobre uma forte valoração à justeza da conduta, igualdade e probidade 
nas contratações e nomeações, ideologias essas que além de serem implícitas a qualquer interprete, 
foram também consagradas no artigo 37, que positiva os princípios da LIMPE. Retomando a 
historicidade e o relevante viés principiológico das transgressões relativas ao nepotismo, na 
administração pública, resta a evidente violação dos princípios constitucionais estruturantes tanto da 
CF/88, quanto da administração pública, o da moralidade e impessoalidade; sendo violado também, 
concomitantemente, em segundo plano, o princípio da isonomia. 
Celso Antônio Bandeira de Mello é defensor da seguinte constatação “princípio é, por definição, 
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce que se irradia sobre diferentes normas, 
compondo-lhe o espírito e irradiando logica e racionalidade”. Todos os pareceres e decisões dos 
nossos governantes, além da exigência do caráter legal, tem, a priori, uma forte exigência de coerção 
moral e principiológica, algo que vislumbra o bem geral da coletividade como já positivada o princípio 
da supremacia do interesse público, alicerce do regime administrativo, fruto advindo do novo modelo 
de social que a mesma CF/88 instaurou. O nepotismo é incompatível com o ordenamento, visto 
que ele, antes era rechaçado pelo moral social, e hoje é rechaçado também pela moral jurídica, com 
base na súmula de número 13. Por mais que tenha havido a vinculação a todos os órgãos da nossa 
divisão de poderes, o debate e controvérsias acerca da amplitude de poder e competência sumular 
supracitada nunca cessou; de 2008, ano em que foi editada, até os dias atuais, os doutrinadores e 
juristas debatem acerca da possiblidade ou não, dessa vedação nepótica, se estender até os cargos 
políticos.
Neste ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu mais ser omisso e inerte à questão, 
diante da grande mobilização popular e principalmente após o Recurso Extraordinário 1.133.118, 
que trata dessa matéria, ter repercussão geral reconhecida em deliberação em Plenário Virtual. Os 
ministros irão debater a constitucionalidade da nomeação, para cargos políticos, de familiares da 
autoridade nomeante, ampliar o rol taxativo dessa súmula, ou simplesmente sinalizar uma mudança 
de entendimento, signaling, que socialmente já se reflete; viria para reforçar a base jurídica, 
principiológica da força normativa deste dispositivo legal. 
Os estudiosos, em consonância, também reflexionam acerca do paradoxo de que mesmo existindo essa 
proibição, o instituto do nepotismo continua intrínseco e arraigado nas práticas públicas.  O constante 
e recorrente fervor jurídico e hermenêutico sobre a eficácia e a abrangência da súmula 13, denota que 
o caminho natural dessa vedação positivada não tem respaldo para deslanchar em um cenário de 
relativização, como vem ocorrendo com unanimidade em diversas decisões do judiciário. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ser identificado o ato do nepotismo sendo uma prática que gera uma negação na população, o que 
deve se fazer é a apuração de como foi realizada a nomeação. O inadequado  dos atos será aferido 
desta forma  a partir da analise dos elementos, definidos como ato de improbidade administrativa. O 
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não seguimento do dever jurídico não abre margem para que os ministros mudem o seu entendimento 
para adequar-se à realidade ética da população, estariam aqui materializando uma versão distorcida 
de um dos princípios de alicerce do regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público, 
ao mesmo tempo que suprimiam a máxima da coibição ao nepotismo feita pela moralidade pública. 
Portanto, no ano corrente de 2018, o STF vem discutindo se a sumula 13 irá incidir sob cargos 
políticos, diante mão faz-se necessário ratificar a inconstitucionalidade e da nomeação de parentes 
na administração pública, bem como, vale mencionar que os princípios dos agentes públicos são 
violados diante da ausência de ética de profissionais públicos. Logo, a importância de discutir-se 
este tema é amplo e atual, frente ao atual cenário de desordem legislativa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 5 deoutubro 
de 1988. Diponível em: <http://www.planalto.gov .br/ccivil_03/Constituicao/ Constituicao.htm>. 
Acesso em 28 set 2018.

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Debate sobre a Súmula Vinculante n. 13 que integra a 
Ata da 21ª (vigésima primeira) sessão ordinária, realizada em 20.08.08, publicada no STF - DJe n. 
214/2008, divulgado na terça-feira, 11.11.08 e publicado na quarta-feira, 12.11.08, p. 20-24, p.20. 
Disponível em: http:// www.stf.jus.br. Acesso em 28 set 2018

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2018.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988. 3ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2000, p. 247.

FERREIRA, Nathália. o NEPoTISMo, A MoRALIDADE PÚBLICA E A JURISDIÇÃo 
CoNSTITUCIoNAL: um estudo acerca do sentido e do alcance normativo da Súmula 
Vinculante n. 13. (tese de doutorado). Centro Universitário de Brasília Instituto CEUB de Pesquisa 
e Desenvolvimento – ICPD Programa de Pós-Graduação em Direito. Brasília. 2015.

GARCIA, Emerson. Nepotismo: origens e paroxismo, Revista Jurídica Consulex, ano IX, n. 200, 
p. 24-27, mai./2005 p. 24.

GASPARINI, Diógenes, Nepotismo Político In: ADRI, Renata Porto, PIRES, Luis Manoel Fonseca, 
ZOCKUN, Maurício, Corrupção, ética e moralidade administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2008, 
p.71-98, p. 73.

REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. Proibição do nepotismo alcança cargos políticos. Disponível 
em <https://www.conjur.com.br/2018-jun-19/stf-definir-proibicao-nepotismo-alcanca-cargos-
politicos>. Acesso em 28 set 2018



667

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

667

PRINCÍPIo DA CoCULPABILIDADE – A RESPoNSABILIZAÇÃo Do 
ESTADo PERANTE o RESULTADo DE CoNDUTAS ILÍCITAS  

NOVAES, Anastacia Mendes 
Discente do curso de direito da Faculdade Independente do Nordeste  

Anastacia.novaes@hotmail.com

  SANTOS, Jade Gabriela Narici
Discente do curso de direito da Faculdade Independente do Nordeste  

jgnarici@gmail.com

PEREIRA, Allan Victor Ribeiro
Discente do curso de direito da Faculdade Independente do Nordeste 

allanvictorrp@gmail.com

RIBEIRO, Marcio Costa Brito
Advogado criminalista Bacharel em direito pela Uneb. Especialista em Ciências Penais

Professor de Direito Penal
Profmarcio.jus@gmail.com

 
RESUMo

O presente artigo, visa explorar a parcela de responsabilidade do Estado em relação ao princípio 
da coculpabilidade. Diante do enfrentamento da escassez de políticas sociais e ausência gritante 
do Estado em diminuir a marginalização que tem crescido de forma exorbitante. Discute-se a 
necessidade de intervenção do Estado por meio de exercer a coculpabilidade que se propõe a ser 
um corretor inflexível do Direito Penal, por um direito mais justo, mais humano. Deve-se ficar 
atento que esse princípio penal se distingue da culpabilidade por sua vulnerabilidade estar sendo 
assim muito ampla, englobando o conceito de coculpabilidade que se restringe a analisar o aspecto 
vulnerável social. Por fim, analisa-se a consumação, do Princípio da Coculpabilidade, concluindo que 
a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro é de extrema importância, pois, é imprescindível 
atingir a satisfação do jus puniendi estatal
 
Palavras-chaves: Direito Penal; vulnerabilidade social; jus puniendi; omissão estatal;

ABSTRACT

The present article aim to explore the piece of responsibility of the government in relation to the 
principle of coculpability, in face of confrontation of the scarcity of public policies and the tremendous 
absence of the state on reducing the marginalization, that has increased exorbitantly. It is discussed 
a need of state intervention in order to prosecute the coculpability that propose to be a inflexible 
broker of the criminal law, being a right more fair and human. It is needed to be aware that criminal 
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principle is different from culpability, because it’s vulnerability is very wide, encompassing the 
concept of coculpability that restricts the analysis of the vulnerable social aspect. Finally, analysing 
the consummation of the principle of coculpability, it is concluded that it’s  application at the legal 
Brazilian order is extremely important, because it is indispensable to achieve the satisfaction of the 
state jus puniendi.

Key-words: Criminal Law; social vulnerability; ; jus puniendi ; state omission

INTRoDUÇÃo

O princípio Coculpabilidade, tem uma atuação mais humanitária que tenta dizimar a seleção que o 
direito penal faz em relação aos hipossuficientes, pois essa teoria tem um intuito de um socialismo 
penal, que empenha-se para se relacionar com a busca de equilíbrio na aplicação das infrações 
penais, atribuindo a parte de culpa imputada ao autor do delito, de acordo com seus princípios o 
crime não teria ocorrido se o Estado tivesse cumprido suas obrigações.
É de suma importância ressaltar que no direito penal dos dias atuais, é levado em conta as causas 
que antecedem o ilícito penal, construindo assim uma relação entre a inadimplência do Estado para 
com os direitos básicos garantidos constitucionalmente e o resultado da conduta negativa do agente. 
É dever do Estado buscar promover a igualdade entre as classes sociais e proteger seus interesses, 
mas, em grande parte desfavorece as minorias.
Quando se é negado direitos fundamentais como; alimentação, saúde, educação, moradia, entre 
outros, essas falhas estatais motivam o compartilhamento da culpa entre o agente e o Estado. 
Analisando a coculpabilidade, diante do não cumprimento das obrigações estatais, a criminalidade 
aumenta em decorrência da inação do Estado quando se faz necessário assegurar direitos sociais 
fundamentais a todas as pessoas. 
Dessa maneira o princípio da coculpabilidade faz uma ponte de ligação entre o Direito e a Sociologia, 
propondo-se a assegurar uma proteção ao homem socialmente rejeitado perante o Estado. Verifica-
se que o estado Brasileiro não fornece suporte suficiente para o regular funcionamento adequado 
da humanidade, intensificando assim as diferenças sociais, diferenças essas que devem ser vistas 
pelo julgador no momento da aplicação.

oBJETIVoS 

A finalidade dessa pesquisa é evidenciar que a falha do Estado o torna parcialmente responsável 
pelo resultado de condutas socialmente reprováveis; aplicando-se o principio da coculpabilidade. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Segundo Robert Alexy (2008, p. 90). “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado 
na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.”
Segundo Bianchini, García-Pablos, Gomes  (2009, p. 382) “O princípio da igualdade, no Direito 
Penal, tanto cumpre função político-criminal como dogmática. No primeiro plano, obriga o legislador 



669

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

669

a tratar todos os iguais de maneira igual; os desiguais de forma desigual (exemplo: ao imputável 
se prevê a imposição de pena; ao inimputável está prevista a medida de segurança; os desiguais 
devem ser tratados desigualmente). O legislador penal não pode fazer diferenciações injustificadas 
ou abusivas ou discriminatórias. No âmbito dogmático e interpretativo, tanto o intérprete como o 
juiz devem enfatizar a mesma regra para todos os casos iguais. O juiz deve, de outro lado, tratar 
desigualmente os desiguais. O inimputável não pode ser tratado como o imputável, v.g. Justifica-se, 
nesse caso, o tratamento diferenciado” 
Segundo, Moura (2006, p. 41). “O princípio da co-culpabilidade é um princípio constitucional 
implícito que reconhece a corresponsabilidade do Estado no cometimento de determinados delitos, 
praticados por cidadãos que possuem menor âmbito de autodeterminação diante das circunstâncias 
do caso concreto, principalmente no que se refere às condições sociais e econômicas do agente, o 
que enseja menor reprovação social, gerando consequências práticas não só na aplicação e execução 
da pena, mas também no processo penal. ”
Segundo, Feldens (2008, p. 29-30). “O discurso sobre a legitimação do Direito Penal é, sobretudo, 
o discurso acerca de sua adaptação material à Constituição. Enquanto ordem normativa superior, a 
Constituição projeta um impacto sobre a validade do Direito Penal, o que nos permite considerar que 
a liberdade de atuação do legislador penal não é absoluta, mas relativa; em consequência, o Direito 
Penal não é âmbito isento de controle pela jurisdição constitucional. Ante essa realidade, e tal como 
reconhecido por penalistas de primeira grandeza, a discussão em torno dos limites constitucionais 
do Direito Penal, ainda que sem prescindir completamente dos aportes oferecidos pela dogmática 
penal, deve se realizar a partir de um enfoque constitucional, e muito especialmente, no que respeita 
às obrigações constitucionais de tutela penal, em conexão com os deveres do Estado de proteção 
dos direitos fundamentais. ”

MÉToDoS

Trata-se de uma pesquisa documental, a partir de analise de teses de doutorados e artigos científicos 
que tratam sobre o tema central, bem como as decisões que precisam observar a aplicação do principio 
coculpabilidade. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O Estado tem o dever de realizar imposições fixadas na Carta Magna ao invés de omitir, como 
acontece atualmente. Dessa maneira, deve ser punido por descumprir os deveres a que se foi 
obrigado através da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido a teoria da coculpabilidade surge 
para suprir algumas lacunas deixadas pelo Estado, buscando promover a mínima participação do 
sujeito ativo do crime.
A individualização das penas tem como objetivo tornar-se o sujeito de maneira individualista, pois será 
nessa distinção que irá acontecer uma análise do perfil e das possíveis consequências de determinada 
sanção, tendo como objetivo relacionar o executor a uma pena propicia, já que cada pessoa tem uma 
personalidade diferente, devendo assim receber um tratamento de acordo com sua individualidade
O art. 66º do CP brasileiro (Lei n.7.209, de 11 de setembro de 1084) disciplina in verbis “Art. 66º. - A 
pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, 
embora não prevista expressamente em lei. ”. 
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A criminalidade é um fato que se faz presente em todas as camadas sociais. Por essa razão, 
deve-se ter o devido cuidado para não generalizar a aplicação do princípio, uma vez que sua real 
finalidade é evitar a prática de injustiças para com as classes inferiorizadas. É evidente que a falta 
de comprometimento do Estado está voltada em maior parte para política do que para as praticas 
criminais. Entretanto o Direito Penal acaba sendo exercido de forma equivocada para a resolução 
de questões sociais, agindo severamente em suas punições em cima de pessoas desafortunadas que 
não conseguem lidar com a repressão do estado.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos dessa pesquisa, nota-se que o magistrado, no fim da instrução criminal e 
totalmente formado o juízo de certeza da imputação do fato ilícito a determinado indivíduo, deverá 
proceder à dosimetria da pena, não podendo aplicar pena demasiada no exercício do jus puniendi 
cedido ao Estado através da manifestação da soberania popular, devendo assim atender ao princípio 
da individualização da pena.
Devemos deixar claro que a teoria da coculpabilidade deve ser efetuada de forma atenta por parte 
dos magistrados, buscando fazer uma analise mais cautelosa em relação ao caso concreto, para que o 
Estado possa atuar subsidiariamente no que tange a pena aplicada ao delinquente, tendo o magistrado 
de averiguar possível negligencia do Estado e confirmar se tal crime foi praticado em decorrência 
da omissão das garantias constitucionais. Amenizando a pena ao individuo e culpando parcialmente 
o Estado, possibilidade esta não prevista em lei, mas amparada pelo artigo 66 do código penal.
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RESUMo

A presente pesquisa trata sobre a violação de direitos humanos de refugiados por parte dos 
países europeus. Essa situação é ainda agravada com as manifestações xenófobas ocorridas nesse 
continente. No momento de crise migratória vivenciado por nós, torna-se ainda mais gritante a 
necessidade da efetivação dos direitos humanos, dado o seu contínuo desrespeito por parte dos 
governos e particulares dos Estados que têm recebido esses indivíduos, pois além de baseados na 
dignidade da pessoa humana, já se encontram positivados no Direito Internacional, cujas normas 
desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consagram a proteção dessa dignidade 
inerente a todos os homens, como é estabelecido em seu preâmbulo. Portanto, o objetivo desse texto 
é reafirmar a importância desses direitos e a obrigação dos países em assegurá-los, o que se fará por 
meio do método dedutivo, com base em obras dos autores Paulo Cesar Santos Bezerra, Fábio Konder 
Comparato, Paulo Bonavides e Roscoe Pound, bem como através da análise de algumas das normas 
de Tratados, Pactos, Protocolos e Convenções Internacionais pertinentes ao estudo pretendido.

Palavras-chaves: direitos fundamentais; direito internacional.

ABSTRACT

The present research tells about the violation of the refugee’s human rights by the european countries. 
This situation is further exacerbated by the xenophobic demonstrations in Europe. In the moment of 
migratory crisis experienced by us, become even more conspicuous the need of the realization of the 
human rights, given the continued disrespect by the governments and individuals of the State that 
have received these individuals, since, in addition to being based on dignity of the human person, 
are already positive in the international law, whose norms since the Universal Declaration of Human 
Rights of 1948 consecrate the protection of this inherent dignity to all member of the human family, 
as established in its preamble. Therefore, the purpose of this text is to reafirm the importance of 
those rights and the obligation of countries to ensure them, which will be done through the deductive 
method, on the basis of works such as Paulo César Santos Bezerra, Fábio Konder Comparato, Paulo 
Bonavides and Roscoe Pound, as well through the analysis of some of the International Treaties and 
Conventions standards pertinent to the intended study.

Key-words: fundamental rights; international law.
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INTRoDUÇÃo

O presente texto abordará os direitos humanos garantidos internacionalmente aos refugiados, por 
meio de acordos internacionais que após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada 
no ano de 1948, buscaram o comprometimento geral dos países ao redor do globo na defesa da 
dignidade da pessoa humana, entendida a partir de então como o fundamento de todo e qualquer 
direito humano e fundamental, ao qual tanto o Estado quanto os seus particulares devem estar 
submetidos, se tornando, portanto, a sua observância essencial a um Estado Democrático de Direito. 
Para que isso se torne possível, escolhemos fazer uma abordagem acerca do desenvolvimento dos 
direitos humanos ao longo da história, tendo sido escolhido como marco inicial da pesquisa a 
Magna Carta, assinada no século XIII, durante a Idade Média. A partir daí até a compreensão dos 
direitos humanos adotada a partir da Declaração Universal à qual nos referimos anteriormente, 
percorremos longos séculos em que tais direitos foram sendo reconhecidos e declarados pelos 
principais países responsáveis por essa consolidação, quais sejam os Estados Unidos da América, 
a Inglaterra e a França. Frisam-se ainda as consequências da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
que colaboraram de forma decisiva para que se buscasse evitar o que poderia de pior ocorrer a um 
indivíduo: negar-lhe a condição humana e atribuir-lhe o valor de coisa, ignorando por completo a 
sua dignidade (BEZERRA, 2007; COMPARATO, 2008).
Com a eclosão da Primavera Árabe e a continuidade de conflitos em países africanos, a partir 
de 2011 a Europa passou a receber um número cada vez maior de imigrantes, o qual aumentou 
exponencialmente no ano de 2015, devido à estagnação da guerra na Síria e demais países. A postura 
então adotada pelo continente europeu não tem feito jus a todo o esforço internacional do pós-
segunda guerra para se garantir o direito inerente de todo ser humano à sua dignidade, sendo esta a 
justificativa maior deste texto: a necessidade de reflexão acerca da nossa conjuntura atual para que 
possamos observar a efetiva realização, ou não, dos direitos humanos com os quais a comunidade 
internacional se comprometeu.

oBJETIVoS

Buscaremos analisar a crise migratória contemporânea com vistas à construção de mecanismos que 
possam assegurar a realização dos direitos humanos de refugiados para que de fato reconheçamos 
um Estado Democrático de Direito como tal, posto que não há direito maior que aqueles cuja 
base é a própria condição de humano, não podendo qualquer país negar a qualquer pessoa o seu 
cumprimento, principalmente no tocante a esses indivíduos, sobre os quais incide proteção ainda 
mais ampla para que referido direito seja preservado. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para a plena compreensão da temática envolvendo a violação dos direitos humanos dos refugiados, 
faz-se mister a conceptualização e retomada histórica da afirmação desses direitos a partir da Idade 
Média. Temos como principais responsáveis pelo desenvolvimento dos direitos humanos a Inglaterra, 
os Estados Unidos e a França. É ainda no século XIII, no ano de 1215, que surge a Magna Carta. 
Este documento inglês é o primeiro da histórica política medieval a deixar implícito que o rei estava 
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vinculado pelas próprias leis que edita, sendo hoje considerado como pedra angular da democracia 
moderna por limitar o poder real aos direitos subjetivos dos governados. Ressalta-se, ainda, o 
fato de que o texto simplesmente declara direitos já existentes, pois eram anteriores a qualquer 
governo e compunham a Lei da Terra, não podendo ser desrespeitados por nenhum governante. 
(COMPARATO, 2008; POUND, 1976).
As Treze Colônias Inglesas também costumavam se basear nas leis inglesas para se oporem à 
arbitrariedades impostas pela metrópole. Com a independência, todavia, os juristas americanos 
passaram a invocar o direito natural, de clara influência francesa, reafirmando os fundamentos 
da Ilustração de que havia direitos inerentes ao homem por serem anteriores à organização social, 
existentes desde o estado de natureza. A Declaração de Independência dos Estados Unidos e a sua 
posterior Constituição reconhecem, portanto, direitos fundamentais ao homem, principalmente a 
vida, a liberdade e a propriedade. Ademais, há clara preocupação com a divisão de poderes como 
sendo própria de uma democracia, segundo os ditames de Montesquieu (COMPARATO, 2008; 
POUND, 1976).
Com a Revolução Francesa, os direitos humanos ganham uma universalidade. Diferentemente das 
declarações americanas e inglesas, o texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789, é dotado de alto grau de abstração, como se de fato se referissem a todos os indivíduos 
(COMPARATO, 2008). Esse caráter universal da Declaração fez com que em pouco tempo o seu 
texto se espalhasse por todo o mundo, sendo considerado uma referência indispensável a todo projeto 
de constitucionalização dos povos. O princípio até hoje basilar de um Direito Penal democrático de 
que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena que não seja fixada em lei, e a igualdade 
formal perante a lei são apenas alguns dos direitos expressos na declaração francesa. A que pese 
críticas sobre serem meras exortações, na opinião de Pound (1976), ou o fato de a doutrina francesa 
muito frequentemente terem lhe negado valor jurídico, como afirma Bonavides (2002), as disposições 
da Declaração de 1789 cumpriu a valiosa tarefa de espalhar a sua essência ao redor do mundo 
(COMPARATO, 2008).
Se a Revolução Francesa e suas respetivas declarações tiveram um caráter universal devido ao 
seu alcance no globo e difusão da concepção de direitos inatos à natureza humana, a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela Assembleia Geral da recém-criada 
Organização das Nações Unidas, por sua vez, calcou como fundamento desses direitos a dignidade 
da pessoa humana e, além de reconhecê-los e buscar um compromisso dos países signatários com a 
sua observância, possibilitou a entrada desses direitos nas Constituições ao redor do mundo, sendo 
estes então denominados de direitos fundamentais, elevando-os ao mais alto grau de juridicidade, 
concretude, positividade e eficácia (BEZERRA, 2007).
Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e revelação para o globo das atrocidades cometidas 
pelo regime nazista na Alemanha houve um sentimento geral de se evitar que aquilo se repetisse 
em algum outro momento da história, e especial atenção ainda foi dada à questão dos apátridas 
e dos refugiados, posto que estes indivíduos, ao terem sua nacionalidade negada ou não estarem 
protegidos pela legislação dos países onde se encontravam, tornaram-se vítimas ainda mais fáceis 
do sadismo e crueldade humana. Estima-se que 60 milhões de pessoas perderam a vida durante o 
conflito, o que é agravado com o fato de que grande parte das vítimas serem civis. Além disso, em 
maio de 1945, 40 milhões de pessoas encontravam-se deslocadas, de modo forçado ou voluntário, dos 
países em que viviam em meados de 1939. Somado à toda essa conjuntura, o ataque com as bombas 
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atômicas às cidades de Hiroshima e Nagasaki foi o ato final daquela tragédia perpetrada a partir 
de 1939 para que se reconhecesse a necessidade de uma reorganização das relações internacionais 
pautada no respeito incondicional à dignidade da pessoa humana (COMPARATO, 2008). Por ser 
o tema da presente pesquisa, nos atentaremos a partir daqui das declarações, tratados, convenções 
e pactos internacionais cujas normas possam relacionar-se com a proteção dos direitos humanos 
de refugiados.
Surge, então, em 1945, a Organização das Nações Unidas. A Carta de fundação da ONU foi assinada 
em 1945 por 51 países ao término da Conferência de São Francisco. A Declaração Universal de 
Direitos Humanos, todavia, veio somente em 1948. O documento reconhece a igualdade essencial 
de todo ser humano em direitos e em sua dignidade de pessoa. De acordo com Hannah Arendt (apud 
COMPARATO, 2008, p. 233), a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E é nesse 
sentido a necessidade de fazer com que os países não neguem o exercício dos direitos humanos aos 
refugiados. Dessa maneira, o artigo 14 da Declaração estabelece o reconhecimento do direito de 
asilo a todas as vítimas de perseguição, sendo logo em seu terceiro artigo reconhecido o direito de 
todo homem à vida, liberdade e segurança pessoal (COMPARATO, 2008). É, contudo, a Convenção 
de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados o padrão adotado internacionalmente ao 
se tratar da matéria. A Convenção dá em seu art. 1º a definição de refugiado, cuja incidência foi 
ainda ampliada pelo Protocolo adicional de 1967, sendo reafirmada em seu artigo 33, ao proibir 
um Estado de expulsar qualquer refugiado para as fronteiras dos territórios em que sua vida se 
encontra ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a 
que pertence ou das suas opiniões políticas. O artigo 26 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis 
e Políticos reforça ainda o princípio segundo o qual todos devem receber proteção igual da lei. Em 
1950, os países europeus assinam a Convenção Europeia dos Direitos dos Homens que proíbe, em 
seu artigo 4, a expulsão coletiva de estrangeiros (COMPARATO, 2008).

MÉToDoS

O método escolhido por nós foi o dedutivo, devido à análise de algumas das normas de direito 
internacional e a premissa de que, por serem verdadeiras, na situação em análise, qual seja a crise 
migratória atual, os refugiados devem ter, pois, sua dignidade e direitos respeitados, devendo ser 
efetivo o seu cumprimento.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Desde o ano de 2011, com a eclosão da Primavera Árabe, o número de imigrantes que chegavam 
a Europa passou a aumentar vertiginosamente. Em 2014, cerca de 240 mil indivíduos chegaram 
à costa europeia, principalmente através do Mediterrâneo e vindos principalmente da Turquia, 
aportando em sua maioria nas costas da Itália e Grécia. Daí passavam a percorrer a região dos Bálcãs 
(Servia, Croácia, Eslovênia e Macedônia) e da Hungria, até chegarem a países como a Alemanha, 
principal destino dessas pessoas, devido à maior estabilidade econômica em relação aos demais 
países do continente. No ano de 2015 a situação toma proporções ainda mais preocupantes: mais de 
um milhão de pessoas chegam por mar à Europa. Nesse mesmo ano, Angela Merkel decidiu abrir 
as portas para quase novecentos mil solicitantes de refúgio. Todavia, ainda em 2015, a Alemanha 
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passou a adotar medidas de enrijecimento em relação à matéria, principalmente devido às pressões 
sofridas internamente pela chanceler por parte dos setores conservadores da sociedade. Outros países 
passaram então a fechar ainda mais as suas fronteiras, como a Hungria, Áustria e Eslovênia, sendo 
estes responsáveis ainda pela criação de muros ou cercas com arames nos limites de seus territórios. 
Em relação ao primeiro, o avanço de um discurso de ódio e xenofobia por parte de particulares e do 
próprio primeiro-ministro, Viktor Orbán, tem colaborado para a tomada de medidas que claramente 
ferem aos princípios gerais do direito internacional. Podemos aqui citar a criminalização da conduta 
de qualquer cidadão húngaro em, de qualquer forma, prestar auxílio a um imigrante, seja ele passível 
de ser reconhecido como um refugiado ou não, não sendo sequer permitido prestar informações. 
Ademais, crescem os relatos de violência perpetrados pela polícia de diversos países àqueles que 
ainda tentam neles adentrar para de lá seguir a rota a caminho de outros Estados com políticas mais 
convidativas de imigração (APF, 2016; SAHUQUILLO, 2018).
De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, aproximadamente 
3.800 pessoas morreram na travessia pelo Mediterrâneo no ano de 2015, todavia, ainda assim, os 
países europeus não têm demonstrado efetiva preocupação em reverterem a situação. Políticas como 
o bloqueio da rota pelos Bálcãs e o acordo feito entre a União Europeia e a Turquia diminuíram 
em muito o número de pessoas que chegavam ao continente, sendo que em 2016 caiu para 390 mil. 
O acordo assinado em 2016 prevê a remoção de todos os imigrantes que chegarem às ilhas gregas 
para o território turco, em troca de um financiamento da União Europeia à Turquia, da reabertura 
da discussão para a entrada do país no bloco e o início de um regime de isenção de visto aos turcos 
que quiserem viajar para a Europa. O documento tem sofrido críticas internacionais que apontam 
grave violação à Convenção Europeia dos Direitos dos Homens, por se tratar de expulsão coletiva de 
estrangeiros, e à Convenção de Genebra, por mandarem a um país não considerado seguro pessoas 
em condição apta a serem reconhecidas como refugiadas, devendo estes, pois, receber a proteção 
especial dada pela convenção. A Turquia tem sido acusada por agências internacionais de direitos 
humanos como a Anistia Internacional de deportarem para seus países de origem refugiados e 
requerentes de asilo sírios e iraquianos, além das frequentes denúncias ao governo sírio de ataques e 
represálias aos defensores de direitos humanos existentes no país, como expõe relatório da agência. 
Dessa forma, a União Europeia assume claramente o risco de que as normas do direito internacional 
sejam rasgadas e jogadas fora ao entregarem esses imigrantes a um governo que tem adotado medidas 
autoritárias e antidemocráticas. Dessa responsabilidade não se exime o bloco com a obrigação de 
para cada imigrante enviado à Turquia, se comprometerá em receber um refugiado sírio existente no 
país, pois apenas reduz seres humanos a números, ignorando a dignidade inerente a todo e qualquer 
indivíduo, o que é ainda mais detestável com o limite inicial de 72 mil refugiados (ACNUR, 2016; 
ANISTIA INTERNACIONAL, 2018; APF, 2016, 2018; CARBAJOSA, 2018; NETTO, 2016).

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, consideramos já nos encontrarmos em um momento histórico no qual 
reconhecemos a existência de direitos humanos independente de sua declaração em constituições, leis 
e tratados internacionais. Sendo o direito internacional composto também por costumes e princípios 
gerais de direito, como disciplina o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, mesmo 
Declarações como as de 1948, considerada tecnicamente por uns como mera recomendação, são 
na realidade verdadeiras normas imperativas de direito internacional geral ( jus cogen), como já foi 
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decidido pela própria Corte ao julgar, em 1980, o caso da retenção como reféns de funcionários que 
trabalhavam na embaixada norte-americana em Teerã: “privar indevidamente seres humanos de 
sua liberdade e sujeita-los a sofrer constrangimentos físicos é, em si mesmo, incompatível com os 
princípios da Carta das Nações Unidas e com os princípios fundamentais enunciados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos” (apud COMPARATO, 2008, p. 227-8).
Dessa maneira, tanto a Declaração de 1948, quanto a Convenção de Genebra de 1951, o seu 
Protocolo adicional de 1967, a Convenção Europeia de Direitos dos Homens, o Pacto Internacional 
Sobre Direitos Civis e Políticos, e demais normas internacionais que visam à proteção da dignidade 
da pessoa humana, considerando todo e qualquer indivíduo igual em direitos e devendo receber, 
independente do Estado em que se encontra, o devido tratamento correspondente ao respeito à sua 
condição de ser humano, devem ser efetivamente garantidas por todos os do globo. No tocante à 
proteção especial ofertada justamente aos refugiados, posto não ser possível voltarem para os seus 
países de origem, nos quais sofrem perseguições ou perigo de vida oriundo de conflitos bélicos, é de 
crucial importância o seu cumprimento pelos países signatários da Convenção de 1951. Após termos 
reconhecido a igualdade de todo e qualquer ser humano e termos exemplos como o holocausto de 
como a negativa dessa universalidade de direitos e, mormente, da dignidade da pessoa humana pode 
manchar de forma profunda e vergonhosa a história da humanidade, não podemos permitir que 
episódios de barbáries e descaso com o outro ainda sejam praticados por países ditos democráticos 
pelo fato de as vítimas não serem seus nacionais. 
É necessária a colaboração conjunta exigida para que se possa colocar em prática toda e qualquer 
norma do direito internacional, tendo os signatários da Declaração de 1948 a obrigação de oferecer 
refúgio àquelas pessoas que são forçadas a saírem de seus países, e os signatários da Convenção 
de 1951 e da Convenção Europeia de Direitos do Homem a de ofertarem a proteção extra a esses 
refugiados, e de se absterem de expulsões coletivas, respectivamente. Não acreditamos que os 
Estados devam abrir mão de toda e qualquer política migratória, mas que seja exercida uma capaz 
de abarcar toda a demanda de refugiados que temos atualmente, o que, como dito anteriormente, 
far-se-á ímpar a atuação não apenas dos países europeus, mas de todos os países comprometidos 
com os direitos humanos.
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RESUMo

O presente artigo tem como objetivo discutir a constitucionalidade da prisão anterior ao trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória. Para tanto, usaremos com parâmetro jurisprudencial o 
Habeas Corpus Preventivo 152.752/PR. Ademais, a fim de preservar a coerência, a presente reflexão 
não se aterá às questões de fato e de direito relativas ao processo de origem, mas sim, concentrar-
se-á nos problemas principiológicos e jurídicos. Inicialmente, apreciaremos a posição adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, situaremos o panorama de abordagem legislativa.

Palavras-chave: Constituição de 1988; Presunção de inocência; Trânsito em julgado; STF.

INTRoDUÇÃo

No último dia 04 de Abril de 2018, foi votado o Habeas Corpus preventivo de número 152.752/PR 
(2018)1. O objetivo de sua impetração, na oportunidade, era discutir o momento de início da execução 
da pena privativa de liberdade imposta por sentença condenatória - se essa deve ser logo quando 
da confirmação da condenação em segundo grau ou se deve esperar a apreciação dos possíveis 
recursos, pelo STJ ou STF. Na ocasião, por maioria dos votos2, prevaleceu o entendimento nos 
termos da Súmula 267/STJ3, a saber: admitiu-se o início de cumprimento da pena imposta antes do 
trânsito em julgado da condenação. 
Em um breve e necessário panorama jurisprudencial acerca do tema até 2009, prevalecia o 
entendimento, de que a execução da pena confirmada em segunda instância não violava a presunção 
de inocência. Nesse mesmo ano, o posicionamento foi alterado: a execução da pena passou a depender 
1 Habeas corpus  impetrado na ação penal nº 5046512-94.2016/PR
2 A apuração dos votos restou em: 05 votos favoráveis ao Habeas Corpus preventivo versus 06 votos contrários à sua concessão.
3 “A interposição de recurso sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão”.
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do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, não mais bastaria confirmação de segundo 
grau para autorizar o início do cumprimento da pena se ainda houvesse a possibilidade de outros 
recursos. Recentemente, no ano de 2016,  após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP, 
readmitu-se o entendimento que prevaleceu até 2009, tornando-se possível, mais uma vez, o início 
da execução da pena posterior a decisão condenatória em segunda instância.4
Com o  Julgamento do HC 152.752/PR, apresenta-se, novamente, uma boa oportunidade para refletir 
a respeito do princípio da presunção de inocência (ou da não culpabilidade), precisamente, sobre se 
existe, ou não, no posicionamento do STF, contradição com o que foi apresentado pelo constituinte 
de 1988, no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, que consubstancia o mencionado princípio 
nas seguintes palavras: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória” (BRASIL, 1988). 
Faz-se necessário ressalvar que o tema em discussão trata-se de objeto de uma extensa discussão 
jurídica, razão pela qual, aqui, limitamo-nos a apresentar, criticamente, os principais elementos 
argumentativos utilizados nos votos vencedores, bem como analisar sua adequação com a lição 
legislativa constitucional e, por fim, suas consequências.

PERSPECTIVA CRÍTICo-EXPoSITIVA Do  HC 152.752/PR

Vamos, então, a apresentação de alguns pontos argumentativos utilizados para justificar os votos 
contra o HC preventivo em tela: os ministros, lançaram mão do entendimento de que não haveria, 
naquele caso, situação que coadunasse ao objetivo do remédio constitucional, isto é, caso de abuso 
de poder ou ilegalidade, justificando-se com base no próprio entendimento daquela corte, formulado 
em outras ocasiões. Por mais que os tribunais devam manter a uniformidade de suas decisões em 
busca da estabilidade, essa premissa não pode ser utilizada ao bel prazer, mas, sim, no cumprimento 
da função da Suprema Corte: a proteção do texto constitucional5. Portanto, tornar o ordenamento 
jurídico cognoscível, estável e confiável não se resume em respeitar seus próprios precedentes, pois 
seria indicar que tais pronunciamentos possuem mais valia que o texto constitucional, ao realizar uma 
interpretação criteriosa e sistemática das fontes do Direito que não obtenha mais de um resultado, 
a ser escolhido de acordo com a consciência do magistrado. 
Outro aspecto bastante citado foi a sensação de impunidade diante da possibilidade de tantos recursos 
e de sua característica, por vezes, apenas, protelatório. O Ministro Roberto Barroso apresentou 
alguns casos6 em que a prisão preventiva foi necessária para a eficácia da pena e outros em que, 
simplesmente, nada sofreu o suposto culpado. Indispensável é o máximo cuidado, ao vislumbrar 
situações como essas, ante o risco do sistema penal poder ser visto como solução para a prestação 
de uma satisfação à sociedade diante das diversas formas de criminalidade. Assim, gradativamente, 
garantias individuais previstas na Constituição Federal, muitas delas cláusulas pétreas, são mitigadas. 
Surge a  seguinte questão: é possível restituir a liberdade de uma pessoa que foi presa provisoriamente 
se houver reforma da sentença condenatória? Que de logo deve ser respondida: não. A vida e a 
liberdade não se repõem. Logo, não é o “recurso meramente protelatório”7 que está em risco de 
morte, mas o próprio Estado Democrático de Direito. 
4 As informações apresentadas foram sintetizadas do panorama histórico-jurisprudencial acerca do tema, realizado  nos votos 

dos ministros do STF.
5 Cf. artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988).
6 Cf. páginas 05-09, tópico III (exemplos emblemáticos da falência do sistema anterior),das anotações para manifestação oral do 

Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/anotacoes-manifestacao-oral-barroso.pdf>.
7  Termo utilizado pelo Ministro Luís Roberto Barroso na sustentação oral do seu voto no dia 04 de abril de 2018 em plenário.
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BREVE ANÁLISE Do TRATAMENTo DADo À PRESUNÇÃo DE INoCÊNCIA No 
oRDENAMENTo JURÍDICo

A interpretação do texto da Carta Magna traz à tona um fundamento geral para o ordenamento, 
sendo esse: que a prisão é sempre uma exceção, e a liberdade, a regra. Compreensão reiterada 
pelos incisos LXI, LXV, LXVI, do mesmo artigo, em que se observa, na precisão dos termos 
utilizados, que não há brechas para ambiguidades. No ano de 1969, com a convenção americana 
dos direitos humanos (pacto São José da Costa Rica), o princípio da não culpabilidade foi 
expressamente consagrado em seu art. 8º, item 2 que diz: “toda pessoa acusada de delito tem 
direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa”.  
Tal posicionamento é revisitado pelo legislador ordinário no art. 283 do CPP, cujo teor dispõe que 
“ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado 
ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. 
Ou seja, o indivíduo deve se manter livre, exceto quando o magistrado, de forma fundamentada, 
decretar a prisão. Se assim é, forçoso reconhecer que a decisão do STF vai de encontro aos direitos 
e garantias individuais e aos limites do poder punitivo Estatal na persecução criminal. 

CoNSIDERAÇÕES CoNCLUSIVAS

Em tempos de instabilidade jurídica, é fundamental a dobrada atenção com relação à preservação 
de um bem jurídico de tamanho valor quanto a liberdade, bem como de princípios constitucionais 
expressos.  A discussão no que se refere à prisão em segunda instância e a relativização do princípio 
constitucional da presunção de inocência transcende ao próprio julgamento, porque simboliza o 
grau de cumprimento (ou não) dos limites textuais de uma Constituição.  Apesar da Constituição ser 
uma norma aberta, ela deve ser interpretada de forma coerente, não podendo o magistrado decidir 
o processo conforme sua consciência. A decisão deve ser previsível, tendo em vista a confiabilidade 
no sistema jurídico. Percebe-se, em vista disso, a responsabilidade do STF em dizer o direito de 
modo coerente e íntegro, respeitando os limites da Constituição.
Por fim, o que fica desta reflexão é a conclusão que a principal consequência dos problemas apontados 
refletem-se na instabilidade do aparelho jurídico na entrega da prestação jurisdicional e na ausência 
de compatibilidade da decisão com o processo penal constitucional previsto pelo constituinte 
originário. A virada jurisprudencial compromete as garantias fundamentais e gera insegurança 
jurídica. Dessa forma, a tão comemorada alteração de entendimento pelos meios de comunicação 
(e desinformação) representa, por certo, a construção de um cenário tormentoso para os próximos 
anos no âmbito das garantias individuais.
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RESUMo

Diante das dificuldades vivenciadas pelo Sistema Prisional brasileiro, a busca por alternativas e novas 
formas de lidar com a questão do encarceramento é tarefa urgente e de considerável complexidade. 
Nesse sentido, a presente pesquisa busca abordar a metodologia da APAC (Associação de Proteção 
e Assistência ao Condenado), instituição que preza pela valorização humana como condição básica 
para o reestabelecimento e recuperação do preso, que tem demonstrado eficácia, sobretudo quando 
observados os seus baixos índices de reincidência. 

Palavras-chaves: Sistema Penitenciário; Execução da Pena; Humanização.

ABSTRACT

Facing the difficulties experienced by the Brazilian Prison System, the search for alternatives and 
new ways to deal with the problem of incarceration is an urgent task, with considerable complexity. 
On this path, the present research seeks to approach the methodology of the APAC (Association of 
Protection and Aid to the Convicted), an institution that believes in the valorization of the human 
being as a basic condition for the reestablishment and recovery of the prisoner, whose effectiveness 
has been demonstrated, especially when observed low recidivism rates.

Key-words: Penitentiary System; Execution of the Penalty; Humanization.

INTRoDUÇÃo

Segundo dados divulgados pelo projeto “Sistema Prisional em números”, compilados pelo Conselho 
Nacional do Ministério Púbico (CNMP), a taxa de ocupação dos presídios brasileiros é de 175%. 
A pesquisa também revela que, tendo como referência o período de março de 2017 a fevereiro de 
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2018, constataram-se mortes de presidiários em 474 dos 1.456 estabelecimentos penais do país. Além 
disso, o sistema mostra que em 81 estabelecimentos houveram registros internos de maus tratos a 
presos por partes dos servidores, e em 436 presídios foram registradas lesões corporais a presos, 
também praticadas por funcionários. 
Além do supramencionado quadro, o que se observa é que o Brasil mantém uma alta taxa de 
reincidência criminal. Através do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do sistema 
carcerário ocorrida em 2008, por exemplo, foi divulgado que a taxa de reincidência dos detentos no 
Brasil chegava a 80%, conforme Relatório de Pesquisa disponibilizado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica aplicada – Ipea. 
Diante de tais problemáticas, o que se observa é que, corriqueiramente, pode-se identificar nos presídios 
brasileiros inúmeras violações aos direitos humanos consagrados tanto em tratados internacionais 
dos quais o Brasil é parte, como o Pacto de São José da Costa Rica, quanto na própria Constituição 
da República. De forma que ainda persistem as denúncias proferidas por Beccaria em sua obra Dos 
delitos e das penas, ao afirmar que “o sistema atual da jurisprudência criminal apresenta aos nossos 
espíritos a ideia de força e poder, em lugar da justiça” (BECCARIA, 2001). 
Dessa forma, surge a necessidade de busca por soluções, para que as sanções penais impostas pelo 
Estado não continuem trazendo como consequência a violação de direitos, fator que inviabiliza a 
ideia de reinserção dos indivíduos submetidos à execução de pena na sociedade. Nesse diapasão, 
a implantação das chamadas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), 
surge como uma opção humanitária e ainda pouco explorada no cenário nacional. Tratam-se, pois, 
de entidades civis que têm como principal objetivo a humanização das prisões, sem abrir mão da 
finalidade punitiva da pena, característica que traz como resultados a significativa diminuição do 
índice de reincidência, e a diminuição dos custos financeiros por reeducando, constatações que 
justificam a relevância da compreensão da APAC enquanto método socializador.

oBJETIVoS

No que concerne ao objetivo geral, o presente trabalho busca analisar a eficácia de um modelo humanizado 
do sistema penitenciário, a fim de propor meios efetivos de ressocialização e combate às condutas 
ofensivas à integridade moral e à dignidade humana dos agentes. Quanto aos objetivos específicos, será 
feita análise das diferenças entre a prisão comum e a APAC, levando em conta, para isso, os índices de 
reincidência e os dados relacionados à ressocialização dos indivíduos na sociedade. 

MÉToDo

A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica. Para tanto, será utilizada 
uma abordagem histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como fundamento a 
construção de uma reflexão crítica do tema. 

DISCUSSÃo E RESULTADoS

Sustentando o lema “Matar o criminoso e salvar o homem”, a Associação para a Proteção e 
Assistência aos Condenados – APAC, surge em 1973 através da busca por um modelo de prisão mais 
humanizado, sem deixar de lado, no entanto, as finalidades da pena, que, segundo Capez (2012), 



685

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

685

resumem-se à aplicação da retribuição punitiva, a promoção da readaptação social e a prevenção 
de novas transgressões. Para isso, o modelo apaquiano promove a reabilitação dos recuperandos 
(forma como os detentos são chamados) através da salutar consideração de que os mesmos são seres 
humanos e cidadãos com potencial de colaborar para com a sociedade.
Segundo Mário Ottoboni, advogado e jornalista que fundou a APAC, a referida proposta deve ser 
norteada pela valorização humana, dessa forma, destaca como imprescindível o hábito de chamar 
os recuperandos pelo nome, a busca pelo conhecimento de suas respectivas histórias, o interesse 
pela vida e família de cada um, além de possibilitar que os mesmos se sentem à mesa para fazerem 
refeições medidas que os ajudarão a descobrir que nem tudo está perdido. Na oportunidade, Ottoboni 
também elenca os seguintes objetivos da APAC:

(...) evitar a ociosidade a todo custo; dar atribuições ao recuperando de acordo com sua 
aptidão – caso ele não saiba fazer nada, ensinar-lhe trabalhos artesanais; ajuda-lo a reciclar 
os próprios valores e a melhorar a autoimagem; promover o encontro do recuperando 
consigo mesmo, para que o ocorra a grande descoberta de todo o seu potencial disponível, 
e para que ele supere as naturais vicissitudes da vida, especialmente do momento difícil 
enfrentado com o confinamento. (OTTOBONI, 1997, p.33)

A APAC possui também entre as suas características, a ausência de policiais e armas, além da não 
imposição de uniforme aos detentos, os quais recebem cama individual e comida de boa qualidade. 
A limpeza e organização também são características facilmente observáveis, pois as mesmas são 
de responsabilidade exclusiva dos presos, e, ao longo do dia, rondas são feitas para conferir a 
arrumação das celas e camas. 
As referidas características visam efetivar um dos principais objetivos da APAC, a saber, impedir a 
reincidência no crime, de forma a recuperar, com dignidade, o indivíduo, e, posteriormente, o reinserir 
na sociedade. O método apaquiano abre mão dos meios ditatoriais e destina aos recuperandos um 
tratamento respaldado em respeito e dignidade, de forma que os mesmos, ao concluírem a pena, 
saiam do estabelecimento como seres humanos melhores. Tal mudança é alcançada através do 
processo de aprendizagem impulsionado no âmbito da instituição.
Por meio do método apaquiano, há o incentivo das ações pautadas em ajudas mútuas entre os 
recuperandos, para que se favoreça a confiança recíproca e o respeito, o qual não surgirá por medo 
de represálias, por exemplo, como nos sistemas convencionais em que existe dominação dos presos 
mais perigosos sobre os outros, mas pela consideração de que todos são dignos de respeito. Para 
a concretização desse ponto, é indispensável a efetivação do chamado Conselho de Sinceridade e 
Solidariedade, e a esse respeito aduz Camargo que: 

Para auxiliar o cumprimento das normas contidas no termo de compromisso, a APAC criou 
o “Conselho de Solidariedade e Sinceridade” (“C.S.S”), integrado por todos os reeducandos, 
do segundo estágio, e presidido por um deles, nomeado pelo presidente da APAC, com 
mandato de duração indeterminada e revogável “ad nutum” [...] a mais importante função 
do Conselho de Solidariedade e Sinceridade é fazer cumprir todos os regulamentos, 
instruções, portarias e ordens internas emanadas da direção da APAC, além de controlar os 
horários, as entradas e saídas dos reeducandos, a disciplina de um modo geral. A diretoria 
do Conselho de Solidariedade e Sinceridade é uma réplica da diretoria da APAC, composta 
nos mesmos moldes e exercendo da mesma maneira a sua autoridade. O presidente do 
Conselho de Solidariedade e Sinceridade, depois de nomeado pelo presidente da APAC, 
escolhe seu vice e seu secretário. Agrupa os demais reeducandos de cinco em cinco, e pode 
dissolver e reformular esses grupos sempre que julgar necessário. Os reeducandos de cada 
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grupo podem eleger um coordenador, que fará a ligação entre o seu grupo e a diretoria do 
Conselho de Solidariedade e Sinceridade [...] desempenha ainda o papel de tribunal para 
julgar as infrações dos reeducandos ao compromisso assumido. (CAMARGO, 1984, p.64-45)

Outro importante pilar do método apaquiano é o trabalho, concretizado como medida para evitar a 
ociosidade. Assim, dentro da APAC, a rotina de trabalho começa às 6 horas da manhã, horário em que 
todos se levantam e iniciam uma série de atividades de trabalho e capacitação. Até às 22 horas, quando 
todos são obrigados a retornar para as suas respectivas celas. Dessa forma, as horas do dia são divididas 
entre sala de aula, laborterapia, leitura, informática e outras obrigações. 
Entretanto, admite-se que, apesar de ser elemento fundamental para o cumprimento de pena, o trabalho, 
por si só, não é suficiente para recuperar o infrator. Por conta disso, no âmbito das APACs, há uma busca 
pela compatibilização entre as atividades e a finalidade de cada regime. Nesse sentido, é importante 
destacar que, para a metodologia apaquiana, o Regime Fechado é considerado como momento para a 
recuperação, o Semiaberto, para a profissionalização, e o Aberto, para a inserção social. 
Quando o recuperando encontra-se em Regime Fechado, tudo deve contribuir para que o 
mesmo (re)descubra os seus próprios valores, de forma que venha melhorar sua autoimagem, se 
reconhecendo e valorizando-se enquanto ser humano. Diante disso, o modelo da APAC recomenda 
os trabalhos laborterápicos (artesanatos) para o referido Regime, julgando ser uma atividade 
que se compatibiliza com tais finalidades, pois confere ao recuperando a chance de aperfeiçoar 
a sua criatividade. Esses trabalhos artesanais são: tapeçaria, pintura de quadros a óleo, pinta de 
azulejos, grafite, técnicas em cerâmica, confecção de redes, toalhas de mesa, cortinas, trabalhos 
em madeira, entre outros. 
Já no Regime Semiaberto, busca-se uma preparação dos recuperandos através de cursos 
profissionalizantes. Além disso, como nesse momento o indivíduo poderá, por força dos dispositivos 
da Lei de Execução Penal, sair do estabelecimento para estudar e/ou trabalhar, é também feito seu 
direcionamento para estudos de formação em estabelecimentos da cidade, tais como: sapataria, 
padaria, alfaiataria, oficina mecânica, entre outros. Culminando, enfim, no Regime Aberto, momento 
em que se busca identificar se o recuperando já possui, de fato, uma profissão definida, e consequentes 
condições de reinserção social. 
Outro relevante pilar do modelo apaquiano é o da religião, até mesmo porque a APAC surgiu 
através do trabalho da pastoral carcerária, ou seja, dentro da filosofia cristã. No entanto, assim 
como o trabalho, entende-se que a religião, por si só, não é suficiente para a efetiva reabilitação 
do recuperando. Além disso, é importante salientar que, apesar de a APAC ser um tanto quanto 
rigorosa quanto à presença de elementos religiosos, ao recuperandos não são obrigados a praticar 
uma crença específica, até mesmo em respeito à inviolabilidade da liberdade de consciência e de 
crença, prevista no artigo 5º, VI, da Constituição da República. 
A participação da comunidade é outro elemento importante para a APAC, através do qual busca-se 
proporcionar ao recuperando um reencontro menos conflitante com a sociedade. Característica que 
é justificada através da constatação de que o aumento da criminalidade também se dá devido ao 
abandono da sociedade para com os condenados. Por conta disso, os estabelecimentos são sempre 
próximos à comunidade, e há substituição de agentes penitenciários por voluntários. 
A APAC também se preocupa em proporcionar uma efetiva assistência jurídica, sobretudo para 
aqueles que não possuem condições financeiras para contratarem advogados, o que pode comprometer 
sua defesa em meio ao processo de execução, podendo gerar também ansiedades e fugas Além 
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disso, há também assistência à saúde, evitando a proliferação de doenças contagiosas, e promovendo 
mudanças de hábitos. 
Observa-se também uma preocupação com as famílias dos recuperandos que se encontram em APAC, 
de formas que as mesmas tornam-se beneficiárias de cursos específicos, por exemplo. Além disso, 
há possibilidade de busca pela inserção de recuperandos em famílias voluntárias que os acolham, 
nos casos em que as suas respectivas famílias sejam marcadas por grandes desestruturações. 
Como resultados das supramencionadas características, pode-se assinalar a grande diminuição da 
taxa de reincidência. Tendo por base a experiência com o método apaquiano no Rio Grande do 
Norte, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2018) divulgou que, enquanto no sistema penitenciário 
comum 70% dos egressos voltam a cometer crimes, na APAC esse número não ultrapassada 15%. Já 
quanto à experiência com APAC no interior no Paraná, identifica-se que a taxa de não reincidência 
chega a 98%, também conforme dados divulgados pelo CNJ (2018a). 
Constata-se também que a busca por ressocialização dos indivíduos através da APAC custa muito 
menos que mantê-los em presídios comuns. Segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados (FBAC), tais custos chegam a menos da metade do valor mensal que o Estado destina 
para manter um preso sob custódia no sistema prisional convencional.  

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Vê-se, portanto, que o Sistema Carcerário brasileiro, ao não oferecer condições humanas e dignas 
de cumprimento de pena, indo de encontro aos direitos humanos consagrados tanto em tratados 
internacionais quanto na Constituição da República, não contribuem efetivamente para a diminuição 
do índice de reincidência criminal, muito pelo contrário, pois como abordado, as taxas de reincidência 
nos estabelecimentos penais convencionais chegam a 80%. Além disso, observa-se que a forma 
como os mesmos se organizam, gera consideráveis custos ao Estado. 
Como resposta à problemática, a APAC desenvolve um modelo de cumprimento de pena que faz 
com que os condenados se sintam capazes de alcançarem mudança e o consequente recomeço de 
suas vidas. Os elementos do método apaquiano, buscam efetivar princípios e direitos previstos na 
legislação, sobretudo o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, demonstrando que dessa forma 
é possível quebrar o ciclo vicioso que culmina na reincidência dos indivíduos. 
Nesse sentido, dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, apontam que as taxas 
de reincidência nos estabelecimentos submetidos à metodologia apaquiana são muito menores, 
não chegando a 15%, como identificado através de sua implantação no Rio Grande do Norte. Isso 
posto, o respeito aos direitos humanos, bem como a busca pela humanização nos estabelecimentos 
penais se mostram como caminho para o enfrentamento dos grandes problemas identificados pelo 
Sistema Carcerário brasileiro. 
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RESUMo

Os Pactos Republicanos de Estado, mormente o segundo Pacto assinado e publicado no ano de 
2009, para além de refletir a orientação inferida a partir do Documento Técnico n° 319 do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), deram início a uma série de reformas 
legislativas no âmbito do Direito Processual brasileiro, notadamente no que se refere à celeridade dos 
trâmites processuais e à ampliação do acesso à justiça. O presente estudo, no decorrer da construção 
do raciocínio, obrigatoriamente deverá passar pelo resgate histórico, de caráter construtivo e evolutivo, 
do liberalismo processual – predominantemente no século XIX – e da socialização processual – que 
se percebe a partir do fim do século XIX e início do século XX –, em sua manifestação tensionada, 
culminando, por fim, no neoliberalismo do processo, que, na verdade, apresenta-se como uma leitura 
da pseudo-socialização do Direito Processual. De mais a mais, por óbvio, a discussão a que se propõe 
encontrará maior sentido ao confrontar o neoliberalismo processual com o modelo constitucionalmente 
adequado de processo e, intrinsecamente a este ou em razão de sua consequência, o acesso universal e 
qualitativo à justiça no Estado Democrático de Direito em obséquio ao constitucionalismo de terceira 
geração inaugurado na América Latina pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) 
de 1988.  
 
Palavras-chaves: Pactos Republicanos de Estado; reformas legislativas; liberalismo processual; 
acesso à justiça; constitucionalismo.

ABSTRACT

The Republican State Pacts, especially the second Pact signed and published in 2009, in addition 
to reflecting the guidance inferred from Technical Document No. 319 of the International Bank 
for Reconstruction and Development (IBRD), began a series of legislative reforms in the scope 
of brazilian Procedural Law, especially as regards the speed of procedural procedures and the 
increase of access to justice. The present study, in the course of the construction of the reasoning, 
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must necessarily pass through the historical rescue, of a constructive and evolutionary character, 
of the procedural liberalism – predominantly in the nineteenth century – and of the procedural 
socialization – that is perceived from the end of the XIX century and beginning of the twentieth 
century – in its tense manifestation, culminating, finally, in the procedural neoliberalism, which, in 
fact, presents itself as a reading of the pseudo-socialization of Procedural Law. Moreover, of course, 
the discussion it proposes will find more meaning when confronting procedural neoliberalism 
with the constitutionally adequate model of process and, intrinsically to this or because of its 
consequence, universal and qualitative access to justice in the State Democrat of Right in favor of 
the third generation constitutionalism inaugurated in Latin America by the 1988 Constitution of 
the Federative Republic of Brazil (CFRB).

Key-words: Republican State Pacts; legislative reforms; procedural liberalism; access to justice; 
constitutionalism.

INTRoDUÇÃo

O presente trabalho dedica-se à busca dos fundamentos metodológicos que norteiam o direito ao 
acesso universal à justiça implementado a partir do II Pacto Republicano de Estado, sendo este 
reflexo da chamada pseudo-socialização do Direito Processual, todavia com as cautelas do Estado 
Democrático de Direito que reclama um modelo constitucionalmente adequado de processo.
A Revolução Francesa crava, na história, um marco de fato revolucionário para o Direito e para a 
Política: efetiva a era do Constitucionalismo. 
Em razão dos ideais iluministas apoiados nos anseios burgueses, nasce o Estado Liberal e, com ele, o 
liberalismo processual, cuja característica destacável é a profunda autonomia privada e a tímida (ou 
quase nenhuma) participação do Estado-Juiz na discussão do caso concreto, a não ser no momento 
em que fosse decidir o mérito. Posteriormente, agora balizado nas lutas das classes, sobretudo, 
operárias, no ambiente de pleno desenvolvimento industrial, surge o Estado Social, culminando na 
socialização do processo e, consequentemente, esvaziando, de um lado, os poderes das partes de 
outrora e, de outro, inflando os poderes e a ingerência do Estado-Juiz no processo. 
Inexiste registro de que o Brasil, efetivamente, tenha, na prática, submergido-se no Estado Social. 
A despeito disso, bem como diante do Estado Democrático de Direito inaugurado pela Constituição 
da República, em 1988, o Direito Processual pátrio parece ter sido direcionado a uma pseudo-
socialização, mormente a partir da análise feita do Documento Técnico n° 319 emitido pelo BIRD. 
Isto, ademais, é inferido no II Pacto Republicano de Estado, muito embora seja conflitante com o 
modelo democrático de processo com o acesso qualitativo à justiça.

oBJETIVoS

O objetivo geral consiste em estudar o acesso à justiça, apresentado ora como uma preocupação 
mais quantitativa, ora qualitativa, segundo as bases do neoliberalismo processual e em detrimento 
do modelo constitucionalmente adequado de processo no Estado Democrático de Direito. 
Especificamente, objetiva-se verificar o tensionamento entre os Estados Liberal e Social e, 
por consequência lógica, entre o liberalismo e a socialização processuais, culminando no 
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constitucionalismo brasileiro de terceira geração e, neste caso, no neoliberalismo processual; bem 
como analisar o acesso universal à justiça, previsto no II Pacto Republicano de Estado, como 
expressão de um acesso qualitativo e sob o olhar do modelo constitucionalmente adequado de 
processo.

MÉToDoS

O estudo em tela foi desenvolvido por meio da metodologia dialética de abordagem, tendo como 
métodos de procedimento o comparativo e o histórico e como técnica de pesquisa o levantamento 
bibliográfico da legislação e da doutrina especializada.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

No primeiro momento, logo após a Revolução Francesa, tinha-se como vigente o constitucionalismo 
liberal, priorizando as liberdades públicas, ambiente no qual se perfez o liberalismo processual. 
Sob “a perspectiva liberal, fruto da concepção de Estado Liberal-burguês, própria do período pós-
revolucionário”, as partes prevaleciam sobre o juiz no processo, haja vista que elas eram subjugadas 
como autossuficientes, “que não precisam de qualquer auxílio estatal para defender seus direitos” 
(NUNES, 2009, p. 56 e 57).
Desse modo, no liberalismo processual, cujo modelo de processo é o adversarial, o protagonismo, 
percebe-se, é entregue às partes do processo e a “principal função [do magistrado] é decidir o caso” 
(DIDIER JR., 2016, p. 346), sendo certo que caberá, na condução do processo, “ao juiz um controle 
subsidiário e interventivo” (MÜLLER, 2017, p. 62). Esta “postura passiva do magistrado”, explica 
Barreiros (2013, p. 83), “é a garantia de sua imparcialidade”.
No correr da evolução das relações existentes na humanidade, sobretudo as ligadas com “o 
desenvolvimento da sociedade industrial do século XIX”, o direito, agora tomado como “instrumento 
de transformação social” (NUNES, 2009, p. 79), encontra-se insculpido no recente Estado Social. 
No Direito Processual ocorre o fenômeno da socialização do processo.
Na socialização do processo, segundo Nunes (2009), diametralmente em oposição ao liberalismo 
processual, as pessoas passam de autossuficientes a hipossuficientes; o Estado Social amplia os 
poderes do juiz; e há predominância de técnicas como a oralidade (em face do princípio da escritura 
na fase liberal) e a imediatidade, dentre outras. 
A “ausência de uma concepção publicística na pragmática estatal” acompanhada do “trato 
prevalentemente privatístico da coisa pública no Direito brasileiro, que se faz presente em todas as 
esferas, inclusive na processual”, a despeito da tentativa de o ordenamento jurídico pátrio prever 
normas com características socializadoras (mormente a oralidade e a concentração), permite inferir, 
no mínimo, dois pontos: a prevalência do processo (peticionamento) escrito e a inexistência, na 
história do Brasil, do Estado Social (NUNES, 2009, p. 57 e 58).
A socialização do processo trouxe à baila o modelo inquisitorial. Neste contexto, explica Didier Jr. 
(2016, p. 346 e 347), “tanto mais poderes forem atribuídos ao magistrado”, mais presente e evidente 
será “o princípio inquisitivo” (em oposição ao princípio dispositivo do liberalismo processual), que 
preponderará no processo.
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O segundo pós-guerra foi responsável por uma mudança paradigmática no constitucionalismo e, 
consequente e concomitantemente, no processo. 
Os textos constitucionais passaram a prever princípios jurídicos e, inclusive, garantias processuais, 
reaproximando o direito à moral. Em que pese esse novo movimento constitucionalista ter se dado 
na Europa a partir de 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial e as Constituições da Alemanha 
(1949) e Portugal (1976), por exemplo, já encontrar-se nessa nova realidade do constitucionalismo, 
apenas em 1988, com a Constituição da República, que o Brasil definitivamente internaliza seus 
ideais e inaugura o Estado Democrático de Direito. 
Com isso, o processo não pode mais ser isoladamente, em tese, nem liberal, nem social, mas sim 
democrático, a partir da “implementação dos direitos fundamentais [...], mantendo em tensão os 
discursos liberal e social” (NUNES, 2009, p. 223). Isto, todavia, segundo Nunes (2009, p. 59), apenas 
será possível através da “mudança de mentalidade dos sujeitos processuais e da interpretação feita 
do sistema em viés democrático-constitucional”, abraçando as “virtudes dos dois macromodelos” 
processuais, ocorrendo ao mesmo tempo o “abandono de seus respectivos equívocos”.
Em 2009, foi publicado o II Pacto Republicano de Estado no qual se percebe traços do neoliberalismo 
processual, movimento este também denominado de pseudo-socialização do processo. Seu primeiro 
objetivo, que também é uma de suas três matérias prioritárias, atrela-se a um acesso universal à 
justiça. O acesso à justiça, como proposto, preocupa-se em fortalecer a Defensoria Pública, revisar 
a Lei de Ação Civil Pública e instituir os Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública. 
O neoliberalismo processual ou a pseudo-socialização do processo caracteriza-se pela “aplicação 
do direito em larga escala (decisões padronizadas), não pormenorizada” (NUNES, 2009, p. 175). 
Destarte, é comum, no neoliberalismo processual, a imposição de acordos, com vistas à produtividade 
eminentemente quantitativa, numerária, do Poder Judiciário. A este entendimento corrobora o II 
Pacto, no qual se objetiva, dentre outros, estimular a resolução alternativa de conflitos e a ampliação 
e edição de súmulas administrativas.
Noutra leitura, é possível inferir que, embora o II Pacto preveja um maior (universal) acesso à justiça, 
ele também se preocupa com a produtividade, com a redução das demandas e com as chamadas 
decisões judiciais padronizadas.
O acesso universal à justiça advogado pelo II Pacto apresenta um aspecto meramente formal, o que, 
além de ser uma leitura “típica do Estado Liberal”, segundo explica Pedron (2016, p. 19 e 26), “em 
nada contribui para uma compreensão adequada ao Estado Democrático de Direito”. Diferentemente, 
o acesso qualitativo à justiça transcende à mera “inserção do litigante na seara do Judiciário” e passa 
pela releitura do contraditório sob os auspícios da cooperação de todos os sujeitos processuais, que, 
“na condição de seu coautor”, passam a participar da “construção da decisão judicial” (PEDRON, 
2016, p. 33 e 34).

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo constitucionalmente adequado de processo exigido pela Constituição da República de 
1988 é um que permita a participação democrática de todos os sujeitos processuais na construção 
do provimento judicial. O acesso à justiça, consequentemente, arrimado no Estado Democrático 
de Direito, reclama uma releitura, agora democrática, do princípio do contraditório para além de 
uma rasa garantia de bilateralidade. Bem verdade, o acesso qualitativo à justiça não se resume ao 
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modelo proposto pela pseudo-socialização processual, como se percebe no II Pacto Republicano 
de Estado. A construção e a efetivação de um acesso universal e qualitativo à justiça apresenta-se 
possível desde que haja um tensionamento das qualidades extraíveis dos macromodelos liberal 
e social, sem, contudo, abraçar o modelo neoliberal, e baseado no contraditório como direito de 
influenciar na construção da decisão judicial.
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RESUMo

Com o desenvolvimento cada vez mais acentuado da sociedade contemporânea, sobretudo 
influenciada por uma cultura do consumismo desenfreada, nota-se que a outrora relação harmoniosa 
do homem com a natureza tornara-se desestruturada em suas facetas mais plúrimas, observando-se 
a presença de um consumismo forte que instiga o excesso de produções e compras, na medida em 
que as necessidades humanas tornaram-se cada vez mais insaciáveis. Tal consumismo exacerbado 
ampliou-se consideravelmente com a influência da globalização, cegando o ser humano frente às 
consequências socioambientais provenientes de condutas exploratórias cada vez mais invasivas 
frente à natureza, desrespeitando-se os parâmetros de sustentabilidade em prol do desenvolvimento 
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio para as presentes e futuras gerações 
(direito este transindividual, de terceira geração, previsto no art. 225 da “Constituição Verde”). 
Tendo em vista a importância de respeitar-se o pacto intergeracional para a concretização deste 
direito fundamental, imprescindível se faz analisar a relevância de se propalar a educação ambiental 
como fomento de uma imprescindível conscientização a ser buscada pela sociedade contemporânea, 
bem como propor práticas sustentáveis em prol da efetivação de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, superando-se o atual retrocesso proveniente da cultura do consumismo, observado 
pela crise ecológica atual, contribuindo-se para uma verdadeira ruptura do paradigma atualmente 
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vivenciado por meio de mudanças de hábitos e de posturas, constituindo-se este o objeto cerne do 
presente trabalho científico.

Palavras-chave: Educação ambiental; Conscientização social sustentável; Crise ecológica 
contemporânea; Meio ambiente.

ABSTRACT

With the ever-increasing development of contemporary society, especially influenced by a culture of 
unbridled consumerism, it is noted that the once harmonious relationship between man and nature 
had become unstructured in its more pluvial facets, with the presence of a strong consumerism that 
instigates excess production and purchases, as human needs have become increasingly insatiable. 
Such exacerbated consumerism has expanded considerably with the influence of globalization, 
blinding the human being against the socio-environmental consequences of increasingly invasive 
exploratory actions towards nature, disregarding the parameters of sustainability for the development 
of an environmentally balanced environment and healthy for present and future generations 
(transindividual right of the third generation, provided for in Article 225 of the “Green Constitution”). 
Considering the importance of respecting the intergenerational pact for the realization of this 
fundamental right, it is essential to analyze the relevance of promoting environmental education as 
a promotion of an essential awareness to be sought by contemporary society, as well as to propose 
sustainable practices in ecologically balanced environment, overcoming the current setback from 
the culture of consumerism, observed by the current ecological crisis, contributing to a true rupture 
of the paradigm currently experienced through changes in habits and postures, constituting this is 
the core of this paper.
Keywords: Environmental education; Sustainable social awareness; Contemporary ecological 
crisis; Environment.

INTRoDUÇÃo

Observando-se a sociedade contemporânea, influenciada sobretudo por uma cultura do consumismo 
exacerbada, fruto da desenvoltura do fenômeno da globalização, propalam-se concepções ilusórias 
de satisfações de necessidades aparentes que são sistematizadas pelo mercado e influenciadas por 
suas táticas manipuladoras de consumo, como a produção de produtos cada vez mais obsoletos 
ou programados para falhar, de modo a incentivar o sobredito consumismo e, por conseguinte, a 
exploração ambiental desenfreada.
Como fruto dessa crescente exploração pelo ser humano, são notórias as mazelas socioambientais 
que propiciam um retrocesso frente ao preceito do art. 225 da Carta Magna, no qual defende o direito 
fundamental de ter-se um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito transindividual, de 
terceira geração, sendo um dever solidário do Poder Público e da sociedade os seus devidos cuidados 
em prol das presentes e futuras gerações. 
Deste modo, em prol de disseminar reflexões pertinentes ao tema em comento, a presente pesquisa 
visa uma análise acerca da relevância da educação ambiental no fomento da conscientização social 
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sustentável como forma de superação frente à crise ecológica contemporânea observada, propondo-
se práticas sustentáveis em prol da efetivação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
superando-se este atual retrocesso constitucional proveniente da cultura do consumismo, em prol 
de um planeta melhor para todos.
Dessa forma, a pesquisa demonstra sua pertinência social, acadêmica e jurídica, na medida em que 
visa instigar os mais diversos leitores, acadêmicos ou não, a serem instruídos quanto a mudanças de 
hábitos necessárias, por meio de uma conscientização sustentável com base em práticas ambientais 
propostas, de modo a trazer á tona a importância de respeitar-se o pacto intergeracional entre o 
ser humano e a natureza, sendo um dever de todos os devidos cuidados com o meio ambiente, 
defendendo-se tais preceitos inter e nacionalmente.

oBJETIVoS

Analisar a relevância da educação ambiental no fomento da conscientização social sustentável 
como forma de superação frente à crise ecológica contemporânea;
Propor práticas sustentáveis em prol da efetivação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
superando-se o atual retrocesso social proveniente da cultura do consumismo.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A globalização, em seus mais variados campos de abrangências, contribuiu consideravelmente 
na desenvoltura de vínculos consumistas cada vez mais exploratórios frente ao meio ambiente, 
estimulando a obsessão do ser humano nas condutas de compras desnecessárias em busca de satisfazer 
prazeres instantâneos e necessidades aparentes que são pregadas pelo mercado, especialmente quanto 
à tática mercantil de produtos obsoletos, programados para uma redução proposital de sua vida 
útil, favorecendo na troca rápida de mercadorias em prol de movimentar as vendas e os lucros dos 
produtores, conforme explica Bauman (2008). Logo, sobre a globalização, o mesmo (BAUMAN, 
1999, p. 7) afirma que é “o destino irremediável do mundo, um processo irreversível [...]”.
Os adeptos deste “mundo de fantasia”, expressão usada pelo supracitado autor (BAUMAN, 2009, p. 
35), estão presos mentalmente a uma expansão do consumo que se torna cada vez mais insaciáveis, 
pregando-se que o caminho da felicidade necessariamente passaria pelas lojas e pelas compras. Afinal, 
conforme ainda seus ensinamentos (BAUMAN, 1998, p. 175): “O ímpeto de consumo, exatamente 
como o impulso de liberdade, torna a própria satisfação impossível”. Essa alienação do ser humano, 
influenciada pelos efeitos da Modernidade, prega um “estilo de vida mecânico e supra-individual”, 
(BAUMAN, 1999, p. 276-277), contribuindo na formação de uma verdadeira “sociedade sinóptica de 
viciados em comprar”. (BAUMAN, 2001, p. 104).
Corroborando com o contexto supraexposto, Carnelluti (2015, p. 32) já dizia que “As necessidades 
dos homens são ilimitadas, e os bens são limitados”, afinal, conforme também nos ensina Giddens 
(1991, p. 76-88), tais esferas de produções contribuem para um caráter genérico da interação humana 
com o meio ambiente material. Dessa forma, com a influência do modelo econômico exploratório da 
contemporaneidade, pautado especialmente na concepção de crescimento infinito, conforme ensina 
Moraes (2015, p. 118), isso nos leva a refletir sobre os efeitos negativos provenientes da então difundida 
“cultura do consumismo”, termo utilizado por Barbosa (2006), no qual contribui na ampliação de 
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mazelas socioambientais que prejudicam a todos (como o efeito estufa; contaminação dos lençóis 
freáticos; excesso de resíduos sólidos; problemas patológicos na saúde do ser humano por conta da 
poluição em suas diversas facetas; desigualdade social, dentre outros). 
 Logo, com a difusão da cultura do consumismo, alienando a sociedade de forma a consumir 
sem freios morais e conscientização, é que presenciamos a então chamada “crise ecológica 
contemporânea”, expressão usada por Freitas (2006), a qual significa, essencialmente, um contexto 
de efeitos socioambientais cada vez mais acentuados e prejudiciais ao meio ambiente e à própria 
qualidade de vida do ser humano. Adere-se aqui, nesta linha de pensamento, um verdadeiro contexto 
de retrocesso constitucional, na medida em que o art. 225 da “Constituição Verde”, assim chamada 
por Édis Milaré (2007, p. 147), dentre outros doutrinadores que pregam que todos possuem o direito 
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial para uma sadia qualidade de vida global. 
Para a concretização de tal preceito, necessário se faz interligar que a qualidade de vida está 
intrinsecamente ligada à qualidade ambiental e a busca por um desenvolvimento sustentável, 
conforme aduz Leff (2001, p. 324). O direito a um meio ambiente equilibrado visa assegurar um 
viver mais digno e sadio ao ser humano e um respeito devido à natureza, especialmente quanto aos 
recursos providos, nos quais se encontram cada vez mais limitados pelas condutas humanas abusivas 
e exploratórias. Tal direito, sendo um direito fundamental, proveniente da 3° geração dos direitos 
humanos, preconiza a ideia de solidariedade, ou seja, um dever tanto do Estado quanto da própria 
sociedade na manutenção e nos cuidados aderentes ao meio ambiente. Tamanha a importância dessa 
proteção conjunta, proveniente do pacto intergeracional, que Cunha Júnior (2014, p. 599) preconiza 
que “é a proteção ao meio ambiente uma condição essencial para o livre desenvolvimento das 
potencialidades do indivíduo e para a melhoria da convivência social”. 
Em prol de ampliar tais reflexões, se faz necessário analisar a relevância da educação ambiental no 
fomento da conscientização social como forma de superação frente à crise ecológica contemporânea 
até aqui observada. Tento em vista o direito ao meio ambiente equilibrado ser uma forte conquista do 
Estado Social de direito, em termos evolutivos dos direitos fundamentais, é imprescindível disseminar 
a ideia de educação ambiental para uma melhor conscientização social. Nisso, Gaudiano (2005, p. 
170) aduz que “a conscientização ambiental tem feito parte do discurso da educação ambiental”. Com 
a expansão dessa consciência sustentável, é possível disseminar sobre a necessidade de mudanças 
rápidas de hábitos, práticas e da mentalidade do consumidor contemporâneo, amenizando-se os 
impactos socioambientais observados e corroborando na formação de um viver mais digno e sadio 
ao ser humano e de uma natureza respeitada, conservada e preservada para as presentes e futuras 
gerações.
Consoante os ensinamentos de Gaudiano (2005, p. 186 e 188), a educação ambiental está atrelada 
a este senso de solidariedade, ao pacto intergeracional, ao dever coletivo inerente a todos na 
concretização deste direito fundamental e transindividual, ampliando a consciência coletiva na busca 
de formas de resolução dos problemas ambientais com base no diálogo, respeito mútuo, mudanças de 
hábitos que sejam mais sustentáveis e comprometimento a um melhor quadro de vida e de relação 
com a própria natureza. Conforme salienta Guimarães (2012, p. 119), essa educação ambiental está 
ligada aos anseios ambientalistas, necessitando de uma eficiente atuação educacional por parte de 
práticas mais sustentáveis para ampliar esta dimensão sustentável. 
Preconiza Boff (2012, p. 149) que a própria sustentabilidade é fruto desse processo educacional no 
qual incentiva uma autorreflexão do homem frente a sua relação com a natureza, a terra, a sociedade, 
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consigo mesmo e com o universo em si, buscando-se o devido respeito e solidariedade frente às 
gerações atuais e futuras na construção de uma “democracia socioecológica”. Por sua vez explana 
Veiga (2010, p. 171), que “a sustentabilidade ambiental é baseada no duplo imperativo ético de 
solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras”. 
Desse modo, por meio de uma devida conscientização, adotando-se práticas ecológicas e 
ambientalmente corretas, é possível até mesmo chegar-se gradativamente ao cerne no desenvolvimento 
sustentável, no qual, segundo Dell Río (2006, p. 10), é necessário haver um devido equilíbrio 
socioambiental, exigindo-se para isso o exercício do pacto intergeracional, do dever solidário inerente 
a todos de cuidado do meio ambiente para as gerações atuais e vindouras.

MÉToDoS

Na elaboração da presente pesquisa, fora utilizado o método dedutivo, de natureza qualitativa, 
observando-se a descrição da realidade com uma análise valorativa e com o uso de pesquisas 
doutrinárias em bibliografias especializadas para o desenvolvimento do trabalho.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Tendo em vista a relevância de uma efetiva educação ambiental, sendo esta um meio de ampliar os 
ideais ambientalistas quanto a ruptura da alienação da sociedade contemporânea na prática de um 
consumismo exacerbado de modo a influenciar uma relação mais amistosa e equilibrada com o 
meio ambiente, é possível fomentar a conscientização social ecológica de práticas mais sustentáveis 
por parte de toda a sociedade, juntamente com políticas públicas ambientais pelo Poder Público, 
em prol da efetivação do direito fundamental. 
A título exemplificativo, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305/2010) 
é uma forma de efetivação de políticas públicas no Brasil pautada essencialmente na política dos 
“5 R’s”: reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar, recusar consumidor produtos que gerem impactos 
socioambientais significativos. 
Sendo assim, quanto às práticas sustentáveis a serem adotadas em prol da efetivação de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, superando-se o atual retrocesso proveniente da cultura do 
consumismo, necessário se faz fomentar a educação ambiental em prol de uma ampla conscientização 
social sustentável, sendo possível uma ruptura do paradigma atualmente vivenciado quanto às 
mazelas socioambientais, mas, para isso, necessário se faz: uma mudança do nosso atual estilo de 
vida e da adoção de padrões de consumo ligadas ao modismo e aos desejos supérfluos; evitar as 
queimadas; dar uma destinação adequada ao lixo urbano e demais resíduos sólidos.
Também se faz pertinente buscar mais plantios de árvores e cultivação de áreas verdes; consumir 
de modo consciente; preservar lagos, rios, oceanos; ser mais econômico quanto a energia e água; 
repensar os próprios hábitos alimentares; difundir a relevância de tais mudanças para a própria 
comunidade ou sua cidade; dentre outros pontos que são igualmente muito bem ensinados por 
Oliveira (2010, p. 118-119). Consoante aduz Featherstone (1995, p. 45), também é preciso disciplina 
e controle no consumo.
Incube acrescer, conforme Clóvis (2002, p. 83), que são necessárias “medidas verdes de desempenho 
econômico agregado” por meio de correções nos incentivos mercantis. Também é necessária uma 
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conservação do potencial produtivo dos ecossistemas; uma exploração mais consciente e limitada 
por parte das indústrias; feitura de mais produtos biodegradáveis; dentre outras práticas relevantes 
para uma devida conscientização de que o planeta clama por mudanças de nossos hábitos para a 
sobrevivência dele e consequentemente de todos, devendo haver tal comprometimento em âmbito 
internacional e nacional na prolação de práticas mais sustentáveis em prol de uma melhor qualidade 
de vida global.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando-se as mazelas socioambientais observadas, precipuamente como decorrentes da cultura 
do consumismo, são notórias as desastrosas consequências provenientes do déficit de conscientização 
social sustentável frente à contemporaneidade, no qual acaba contribuindo, sobretudo, na formação 
da “crise ecológica moderna”, vivenciando-se um acentuado desrespeito a relação do homem com a 
natureza por meio de condutas cada vez mais exploratórias e invasivas, ignorando-se os limites da 
própria natureza. Nesse contexto, a pesquisa, pautada nos ensinamentos doutrinários, colimou, em 
um primeiro momento, destacar a relevância da educação ambiental no fomento da conscientização 
social sustentável como forma de superação frente a tal crise.
Chega-se à conclusão de que por meio dessa educação, disseminando-se concepções sustentáveis 
e difundindo-se no seio educacional as ideias ambientalistas em prol de uma vivência mais digna 
e sadia, é possível atingir-se um equilíbrio gradativo para uma sadia qualidade de vida global e 
com respeito aos limites de exploração, preservando e cuidando do meio ambiente para as gerações 
presentes e vindouras, na medida em que este é um direito fundamental, de terceira geração, fruto 
do Estado Social de Direito, defendido precipuamente no art. 225 da Constituição Verde. 
Por derradeiro, propõem-se algumas práticas sustentáveis em prol da efetivação deste direito 
intergeracional, superando-se o atual retrocesso proveniente da cultura do consumismo, de modo a 
alcançar mudanças concretas de hábitos que, gradativa e solidariamente, podem atingir o equilíbrio 
e respeito pretendidos para a concretização deste direito fundamental.
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RESUMo

Os direitos fundamentais, de forma inconteste, representam o resultado do reconhecimento e 
positivação, nas Constituições, de elementos essenciais à preservação e fortalecimento da dignidade 
do ser humano. Nesse diapasão, os cultores do Direito buscam, de modo didático, analisar o 
desenvolvimento dos direitos fundamentais através da teorização das gerações desses inalienáveis 
direitos. Com efeito, este trabalho colima por endossar a existência de exequibilidade no fomento 
da teorética das gerações dos direitos fundamentais. Outrossim, necessário se faz investigar a 
viabilidade de uma quarta, quinta e sexta geração desses indeléveis direitos, bem como definir 
os possíveis conteúdos de tais gerações. Ademais, para que se possa lograr êxito em tal intento, 
imprescindível se mostra a realização da distinção entre os direitos fundamentais, direitos humanos 
e direitos do homem, bem como, no intuito de enriquecer o estudo ora em baila, inarredável é o fato 
de haver utilização da perspectiva holística sobre a temática em testilha, dessa forma utilizando-se de 
elementos históricos, sociológicos, filosóficos e jurisprudenciais na elaboração do presente trabalho.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Gerações de direitos; Viabilidade das Gerações.
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ABSTRACT

The fundamental rights, undoubtedly, represent the result of the recognition and positivation, in 
the Constitutions, of elements essential to the preservation and strengthening of human dignity. 
In this passage, law-makers seek in a didactic way to analyze the development of fundamental 
rights through the theorizing of the generations of these inalienable rights. In fact, this work ends 
by endorsing the existence of feasibility in promoting the theory of generations of fundamental 
rights. It is also necessary to investigate the viability of a fourth, fifth and sixth generation of these 
indelible rights, as well as to define the possible contents of such generations. In addition, in order 
to succeed in such an attempt, it is essential to distinguish between fundamental rights, human 
rights and human rights, as well as, in order to enrich the study now use of the holistic perspective 
on this subject, thus using historical, sociological, philosophical and jurisprudential elements in the 
elaboration of this paper.

Keywords: Fundamental rights; Generations of rights; Feasibility of Generations.

INTRoDUÇÃo

Tanto o Direito quanto o Estado são frutos da criação humana. Sendo assim, devem se destinar à 
promoção e preservação efetiva das condições próprias ao desenvolvimento do ser humano em sua 
total plenitude.
Contudo, o Estado de antanho, absolutista em seu primeiro formato, com todo seu poder concentrado 
nas mãos de um único monarca, findou por explorar a maior parte do elemento humano estatal, 
quase que o confundindo como se fosse coisa, propriedade do rei.
Vencido o Estado absolutista, através da secção de seus poderes e reconhecimento de direitos ao 
povo, passou-se para o Estado de direito liberal, com feição não intervencionista, no qual o ser 
humano anteriormente coisificado por aquele Estado, tornou-se alvo da exploração por seus pares. 
Nesta quadra, os detentores dos meios de produção terminavam por exaurir ao máximo a força de 
trabalho daqueles menos aquinhoados.
Nesta sina, o Estado de direito liberal, em Estado de direito social transformou-se, tendo em vista os 
movimentos revolucionários dos explorados. Assim, passando o Estado Social a intervir nas relações 
sociais, visando à deflagração da justiça distributiva. Nesse contexto de mudanças de formatação 
estatais e lutas por direitos, é que os direitos humanos se tornam reconhecidos. Fato que não afasta 
a declaração de outros direitos do homem. Bem como, tais direitos tendem a se tonar fundamentais 
quando institucionalizados na órbita do direito constitucional interno de determinado Estado.
 Com efeito, vislumbrando tal contexto, na aula inaugural dos cursos do Instituto Internacional dos 
Direitos do Homem de Estrasburgo, no ano de 1979, Karel Vasak plantou a semente da teoria dos 
direitos fundamentais, a qual fecundou e vem sendo burilada pelos juristas e demais estudiosos que 
se preocupam com a manutenção da dignidade da pessoa humana. 

oBJETIVoS

Endossar a existência da exequibilidade no fomento da teorética das gerações dos direitos 
fundamentais;
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Investigar a viabilidade de uma quarta, quinta e sexta gerações de direitos fundamentais; 
Definir os possíveis conteúdos de tais gerações;
Realizar distinção entre os direitos fundamentais, os direitos humanos e os direitos do homem.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A teorética das gerações dos direitos fundamentais engendra-se com Karel Vasak, em 1979, com 
inspiração no lema da Revolução Francesa, assim Mazzuoli (2014) leciona:

A proposta de triangulação dos direitos humanos em “gerações” é atribuída a Karel 
Vasak, que a apresentou em conferência ministrada no Instituto Internacional de Direitos 
Humanos (Estrasburgo) em 1979, inspirado no lema da Revolução Francesa: Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade. Assim, os direitos de liberdade seriam os da primeira geração; os da 
igualdade, os de segunda geração; e os da fraternidade, os de terceira geração (MAZZUOLI, 
2014, não paginado).

Nesse toar, entende-se por primeira geração ou direitos de liberdade, aqueles oriundos das primeiras 
positivações, os quais se satisfaziam com a postura abstencionista do Estado, preservando a 
autonomia privada de seu elemento humano. Segundo Mendes, Branco (2016):

São os primeiros a ser positivados, daí serem ditos de primeira geração. Pretendia-se, sobretudo, 
fixar uma esfera de autonomia pessoal refratária às expansões do Poder. Daí esses direitos 
traduzirem-se em postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações de não fazer, 
de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo (MENDES, BRANCO, 
2016, p. 135).  

Por sua vez os direitos de segunda geração ou direitos de igualdade são aqueles que tem por titulares 
uma coletividade, são de jaez social, cultural e econômico. Nesse toar, Bonavides aduz: 
“São direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades [...]. 
Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria 
a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula”. (BONAVIDES, 2004, p. 564).
Entrementes, os direitos da terceira geração são os direitos fundamentais irmanados ao desiderato 
da fraternidade, de titularidade difusa. Igualmente conhecidos como direitos dos povos. Esses 
direitos por vezes são entendidos como uma quarta geração de direitos fundamentais. Consoante 
Canotilho (2003):
 

Estes últimos direitos, no quais se incluem o direito ao desenvolvimento o direito ao 
património comum da humanidade pressupõem o dever de colaboração de todos os estados 
e não apenas o actuar activo de cada um e transportam uma dimensão coletiva justificadora 
de um outro nome dos direitos em causa: direitos dos povos. Por vezes, estes direitos são 
chamados direitos de quarta geração (CANOTILHO, 2003, p. 386).  

Nesta esteira, no que atine aos direitos dos povos, Uadi Lammêgo Bulos igualmente o classifica como 
sendo membro da quarta geração. Enriquecendo tal linha intelectiva Bulos (2015) complementa: 
“Referimo-nos aos direitos fundamentais de quarta geração, relativos à saúde, informática, softwares, 
biociências, eutanásia, alimentos transgênicos, sucessão dos filhos gerados por inseminação artificial, 
clonagens, dentre outros acontecimentos ligados à engenharia genética”. (BULOS, 2015, p. 530).
Malgrado a definição do conteúdo da quarta geração pelos autores acima colacionados, para 
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Bonavides (2004) a quarta geração dos direitos fundamentais constitui-se em: “[...] democracia 
positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta”. 
(BONAVIDES, 2004, p. 571). 
Tal direito à democracia direta representa junto com o direito fundamental à informação, a sexta 
geração para Bulos (2015, p. 531-532). Sendo que para o mesmo autor, a quinta geração dos direitos 
fundamentais, corresponde à paz (BULOS, 2015, p. 530-531). Dessa forma, demostra-se a falta de 
consenso doutrinário sobre a temática.  
Com efeito, a quarta, quinta e sexta gerações de direitos fundamentais são um ambiente nebuloso, 
tendo em vista o grande dissenso doutrinário em estabelecer seus conteúdos (SARLET, MARINONI, 
MITIDIERO, não paginado, 2017). 
Noutro giro, necessário se faz distinguir os termos direito humanos, direitos fundamentais e direitos 
do homem. Assim, Neves (2009) preleciona:

A diferença reside no âmbito de suas pretensões de validade. Os direitos fundamentais 
valem dentro de uma ordem constitucional estatalmente determinada. Os direitos 
humanos pretendem valer para o sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, ou seja, para 
qualquer ordem jurídica existente na sociedade mundial (não apenas para a ordem jurídica 
internacional) (NEVES, 2009, p. 253).

Neste toar, no que atine os direitos do homem, Mazzuoli ensina: 

Trata-se de expressão de cunho jusnaturalista que conota a série de direitos naturais (ou seja, 
ainda não positivados) aptos à proteção global do homem e válidos em todos os tempos. 
São direitos que, em tese, ainda não se encontram nos textos constitucionais ou nos tratados 
internacionais de proteção dos direitos humanos (MAZZUOLI, 2014, não paginado).

Nesta senda, feita a distinção entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos do homem, 
percebe-se que a teoria geracional (CANOTILHO, 2003, p. 386) dos direitos fundamentais é 
metodologia que não se confunde, muito embora se comunique, com a teoria dos direitos humanos 
e dos direitos do homem.

MÉToDoS

O método utilizado fora o dedutivo, assim os dados doutrinários e jurisprudenciais colhidos por 
conduto de pesquisa bibliográfica especializada, acabaram por receber abordagem de natureza 
qualitativa.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O presente trabalho resultou por encontrar um consenso doutrinário quanto ao conteúdo e necessária 
difusão da teoria geracional dos direitos fundamentais até sua terceira geração. Mostrando-se então 
assentada e hodiernamente endossada pelo Excelso Pretório, como se depreende do julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal (Cf. STF, Pleno, MS 22.164/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 1, de 17-
11-1995, p. 39206). 
No que atine a quarta, quinta e sexta gerações de direitos fundamentais, há doutrina farta em 
dissenso, bem como ainda não houve julgado digno de nota em fornecer supedâneo ao delineamento 
conteudista de tais direitos, fato que não vem eivar a existência dos mesmos.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria das gerações de direitos fundamentais representa supino mote a difusão e preservação 
dos elementos que compõe a dignidade da pessoa humana. Assim, como frutos de reivindicações 
históricas, tanto no campo sociológico, filosófico e jurídico, quanto por batalhas e guerras, tais direitos 
humanos foram positivados nas constituições dos Estados, assim passando a serem vistos como 
direitos fundamentais. Nessa ambiência, apesar da positivação de diversos direitos fundamentais, 
tal fato não irá por elidir a possibilidade de reconhecimento de neófitos direitos do homem, os quais 
podem passar ao elenco de novos direitos fundamentais quando constitucionalizados. 
Nesta toada, o estudo das gerações de direitos fundamentais e a definição de seu conteúdo, 
corroboram com o endossamento de tão benigna e didática teoria, perpetrando em favor da pessoa 
humana a necessária proteção de sua inata dignidade, bem como educando as futuras gerações em 
preservar as conquistas oriundas de priscas eras. 
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RESUMo 

Desde os primórdios das civilizações até os dias atuais as relações interpessoais vêm sendo modificadas, 
dentro delas, destaca-se a composição familiar. A família, dentro do cenário pós-moderno, vem se 
estruturando por meio da afetividade e, com isso, não mais se trata apenas se laços consanguíneos. As 
relações homoafetivas, portanto, conquistaram o status de união estável, equiparando, assim, às famílias 
heterossexuais. Dentre os direitos adquiridos com essas transformações, aos casais homossexuais foi 
resguardado pelo princípio da isonomia, o princípio da dignidade humana e, sobretudo, o princípio da 
afetividade, o direito à parentalidade, ao planejamento familiar e à filiação, seja por meio da adoção 
ou de técnicas avançadas de reprodução, tais como a reprodução heteróloga assistida por casais 
homoafetivos a qual analisaremos nesse trabalho.
 
Palavras-chaves: Composição familiar. Famílias homossexuais. Reprodução heteróloga. 

ABSTRACT

From the beginnings of civilizations to the present day interpersonal relations have been modified, 
within them, the family composition stands out. The family, within the postmodern scenario, has been 
structuring itself through affectivity, and with it, it is no longer just about consanguineous bonds. 
Homosexual relations, therefore, achieved the status of a stable union, thus equating heterosexual 
families. Among the rights acquired with these transformations, homosexual couples were protected 
by the principle of isonomy, the principle of human dignity and, above all, the principle of affectivity, 
the right to parenthood, family planning and filiation, either through adoption or of advanced 
reproduction techniques, such as assisted reproduction, which we will analyze in this work.

Key-words: Family composition; Homosexual families; Heterologous reproduction.
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INTRoDUÇÃo

Diante das transformações do mundo pós-moderno, a sociedade vem mudando a cada dia e, com 
isso, é necessário que o ordenamento jurídico se desenvolva e se enquadre aos novos anseios da 
população. Dentro dessas inúmeras transformações, a família tem tomado diferentes concepções e 
configurações, tais como a inclusão do afeto e da felicidade como sustentáculo das suas relações. 
Com isso, o Princípio da Afetividade foi instituído de forma implícita na Constituição Federal e, 
como uma das consequências, a união entre pessoas do mesmo sexo passa a ter os mesmo direitos 
e proteção das famílias heterossexuais. 
Assim como o reconhecimento à união estável, com base no princípio da dignidade da pessoa humana 
e da isonomia, o direito ao planejamento familiar e a filiação foi estendido aos casais homoafetivos. 
Por conta da incompatibilidade de reprodução, pro se tratarem de indivíduos do mesmo sexo, duas 
são as maneiras de resolver o problema: a adoção ou a reprodução assistida heteróloga. 

oBJETIVoS

A presente pesquisa dispõe-se a identificar a afetividade, no cenário pós-moderno, como fundamental 
na estruturação familiar. Destarte, intenta reconhcer o direito de reprodução assistida heteróloga 
nas uniões homoafetivas, pautando-se dos novos paradigmas existentes no direito de família bem 
como na ética a fim de responder a seguinte indagação: O que verdadeiramente se compreende 
como conceito de família?

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A partir de uma análise histórica, pode-se vislumbrar que a origem da família nem sempre foi 
determinada pela afetividade. Nos primórdios da humanidade, v.g., a família era essencialmente 
matriarcal, todavia, o despertar do homem em relação ao seu papel na procriação e poder de domínio 
sobre os animais o fez perceber que também poderia comandar suas mulheres e filhos, dando início 
ao modelo patriarcal de família (SAPKO, 2011).
Durante a Idade Média, aspectos religiosos detinham o laço central das relações familiares, em 
virtude da forte presença da Igreja, expende Calderón (2013).  A sociedade Greco-romana, berço 
da humanidade, também se caracterizava pela religiosidade, porém esta levava à concentração 
do poder nas mãos do homem, líder espiritual da família na época. A construção familiar desses 
indivíduos firmava-se, assim, em uma sociedade patriarcal. No dizer de Paulo Nader (2011, p. 09), 
“o patriarcado se caracteriza pela concentração exclusiva de poderes nas mãos do marido, tanto em 
relação à esposa quanto aos filhos”.
Outra questão que norteou a base familiar durante muito tempo foram os laços econômicos, em 
que o genitor era o responsável pelo sustento de toda a família, mas com a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, esta passou a ajudar nas finanças da família, mudando aquela realidade. Neste 
sentido, Rodrigo da Cunha Pereira (2011, p. 193) descreve que “A família hoje não tem mais seus 
alicerces na dependência econômica, mas muito mais na cumplicidade, na solidariedade mútua e 
no afeto existente entre seus membros”. 
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Nos últimos anos, vem sendo a família tem se transformado, acentuando-se as relações ligadas 
aos sentimentos de afeto e felicidade. A família de hoje não tem mais como base os interesses 
econômicos, mas se baseia na cumplicidade e na solidariedade mutua e no afeto existente entre 
seus membros. O ambiente familiar é tido como um centro de realização pessoal, tendo como base 
e princípio o afeto (PEREIRA, 2011). Para Tartuce (2009), o afeto é identificado como o principal 
alicerce das relações familiares na atualidade e está, por sua vez, fundamentado na Constituição 
de 1988 como um princípio implícito, decorrente da contínua valorização da dignidade humana 
fundamentada no art. 1º, III, CF/88. 
No dicionário encontra-se a palavra afeto como sinônima de afeição, de simpatia, amizade, de amor; 
no sentido psicológico, afeto é o elemento básico da afetividade. Já a afetividade no sentido comum, é 
a qualidade ou caráter do que é afetivo, no sentido psicológico, afetividade é o conjunto de fenômenos 
psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões (BUENO, 1992). 
Assim, conforme expõe Brecht (2001), a afetividade poder ser conceituada como todo o domínio 
das emoções, dos sentimentos, das experiências sensíveis e, principalmente, da capacidade de entrar 
em contato com sensações, referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de expressão mais 
complexas e essencialmente humanas.  
A afetividade deve estar presente nos vínculos de filiação e de parentesco, variando tão somente na 
sua intensidade e nas especificidades do caso concreto. Neste sentido, os vínculos consanguíneos 
não se sobrepõem aos liames afetivos, podendo até ser afirmada a prevalência desses sobre aqueles 
(MADALENO, 2008). 
O princípio da afetividade está estampado na Constituição Federal de 1988, mais precisamente em 
seus artigos 226 §4º, 227, caput, § 5º c/c § 6º, e § 6º os quais preveem o reconhecimento à entidade 
familiar ao direito à convivência familiar como prioridade absoluta da criança e do adolescente; o 
instituto jurídico da adoção, como escolha afetiva, vedando qualquer tipo de discriminação a essa 
espécie de filiação; e a igualdade absoluta de direitos entre os filhos, independentemente de sua 
origem (LÔBO, 2003).
Considerado pela doutrina como constitucionalmente implícito e específico do direito de família, 
o Princípio da Afetividade não deve ser visto como “um simples projeto ético ou proclamação 
retórica”. Conforme expressa Berenice Dias (2007), o afeto não é somente um laço que envolve os 
integrantes de uma família, pois o direito de família instalou uma nova ordem jurídica, atribuindo 
valor jurídico ao afeto. 
Sua construção é feita de diversos outros princípios, como o da proteção integral e da dignidade 
da pessoa humana que está previsto no art. 1º, III da Constituição Federal. Ele também se encontra 
assegurado pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (artigo 227 da Constituição 
Federal de 1988), uma vez que se assegura o direito à dignidade, saúde, convivência familiar, entre 
outros direitos que são de responsabilidade do Estado e da família (ROSSOT, 2009).
Por outro lado, a afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde com o afeto. O direito 
converteu a afetividade em princípio jurídico que tem força normativa, impondo deveres e obrigações 
aos membros da família (BARROS, 2002), conforme determina o art.19 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente: “Toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária”. 
Afinal, é através dos laços familiares que o ser humano recebe e desenvolve o sentimento de afeto, 
garantindo assim o perfeito desenvolvimento de sua personalidade, ficando aos pais o dever de 
prestá-lo (DINIZ, 2004). 
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MÉToDoS

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, pautando-se no método exploratório por meio de 
bibliografias, sendo estas, livros, monografias, artigos e julgados.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Nesse contexto pós-moderno de transformações na instituição familiar à luz do Princípio da 
Afetividade, a união homoafetiva, pessoas do mesmo sexo ligadas por um elo afetivo, embora não 
esteja prevista na Constituição Federal, está amparada pelo princípio fundamental da isonomia e é 
uma realidade da sociedade contemporânea que já foi reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. 
Embora ainda existam fortes resquícios conservadores do modelo familiar tradicional, a família 
contemporânea, caracteriza-se pela multiplicidade de núcleos familiares com diferentes perfis e 
composições, com base, sobretudo, nos princípios constitucionais, tais qual o princípio da dignidade 
humana; isonomia e da afetividade (CUSTÓDIO, 2012). Além dos princípios previstos pela Carta 
Constitucional, outro marco determinante no percurso do reconhecimento legal das famílias 
contemporâneas foram as decisões favoráveis à união estável entre pessoas do mesmo sexo por meio 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 132, do dia 05 de maio de 2011, no Supremo Tribunal Federal (STF). Desde 
então, os indivíduos que convivem em relações homoafetivas duradouras e públicas passaram a ter os 
mesmos direitos cíveis que respaldam e protegem as famílias constituídas por casais heterossexuais. 
As uniões homoafetivas, como qualquer família, têm o direito ao planejamento familiar e à filiação. 
O reconhecimento do direito à parentalidade deve ser vislumbrado como um direito personalíssimo, 
inalienável, indisponível, passível de proteção estatal. (CHAVES, 2001). Não possuindo, como casal, 
capacidade procriativa, dois são os caminhos disponíveis: o primeiro vincula-se à adoção; o segundo 
diz respeito à filiação biológica advinda da reprodução assistida. (SPLENGER, 2011).
O surgimento e evolução das técnicas de fertilização assistida, conforme afirma Dias (2012), 
representa que “o sonho de ter filhos está ao alcance de todos. Não é necessário ter um par e manter 
relações sexuais ou ser fértil para tornar-se pai ou mãe”. Sobre a viabilidade da reprodução humana 
assistida nos casos dos casais homoafetivos, Sapko (2011) salienta que tal possibilidade, de resto 
atinge também, os homossexuais. 
A fecundação por reprodução assistida pode ocorrer de duas formas: inseminação homóloga, com 
material genético do par, ou inseminação heteróloga, isto é, com material genético doado por terceiro 
anônimo. Aos casais femininos, uma das parceiras levará e é possível que seja utilizado seu próprio 
óvulo ou o material genético da companheira. Os casais masculinos têm filhos mediante a técnica 
de gravidez por substituição. Eles escolhem qual será o doador de sêmen e quem irá gerar a criança. 
Podem optar em utilizar o material genético de ambos, com o intuito de não saberem quem é o pai 
biológico do filho (CHAVES, 2011).
No âmbito jurídico o assunto é regulado pela Resolução 1.957/10 do Conselho Federal de Medicina 
que assegura que todas as pessoas capazes podem ser receptoras das técnicas de reprodução assistida, 
desde que a doadora temporária do útero pertença à família de um dos parceiros e que não haja 
quaisquer negociações financeiras envolvidas. 
No caso das inseminações artificiais heterólogas por casais homoafetivos, o Judiciário tem se 
posicionado em relação à matéria, ainda que excepcionalmente, por meio de sentenças pontuais. 
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A primeira decisão judicial dessa natureza no Brasil foi proferida pelo juiz da 1ª Vara de Família e 
Registro Civil de Pernambuco, Dr. Clicério Bezerra e Silva, em 2012, autorizando o registro civil de 
um filho proveniente de inseminação artificial com dupla paternidade, fundando-se no Princípio da 
Dignidade Humana. Em relação às companheiras do sexo feminino, um caso representativo ocorrido 
em 2010 refere-se à sentença do Juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Fabio Eduardo Basso, 
a chamada “Sentença das Duas Mães”. Nesse caso, o magistrado atribuiu à mãe biológica o mesmo 
direito já previamente concedido à mãe gestacional de ter o seu nome reconhecido nas certidões de 
nascimento de seus filhos gêmeos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado de grandes lutas por estes grupos minoritários, por meio da ADI 4277 e da ADPF 132, 
o STF passou a considerar, também, como família, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Apesar 
de carregarem consigo uma conquista tão significativa como o direito ao reconhecimento familiar, 
reconhecimento necessário segundo o princípio da isonomia, as famílias homossexuais se deparam 
com inúmeros problemas e controvérsias, entre elas o direito ao planejamento familiar e à filiação. 
A reprodução heteróloga nas relações homoafetivas surgiu como uma maneira de resolver o 
problema da impossibilidade de casais homossexuais gerarem seus próprios filhos. Tais famílias, 
de forma isonômica, devem ser asseguradas pelos mesmos direitos cíveis que protegem as famílias 
heterossexuais, principalmente o direito à parentalidade.  Isto se deve a implantação do Princípio 
da Afetividade no ordenamento jurídico, o qual instituiu que muito mais forte que o vínculo 
consanguíneo, que perdurou por muito tempo sendo o preponderante nas relações familiares, é 
a afetividade, que deve se apresentar nos vínculos de parentesco e filiação, variando apenas sua 
intensidade em cada caso.
É possível observar que após grandes transformações da sociedade, partindo para uma análise 
histórica, a configuração familiar se mostra muito diferente desde as primeiras análises de tal 
instituto. Seus princípios norteadores, que era de início o da proteção, seguido pela religiosidade 
e laços econômicos, deu espaço, nos dias atuais, ao afeto e à felicidade com respaldo nos direitos 
fundamentais anteriormente arrolados. 
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RESUMo

O aumento da criminalidade no Brasil faz com que toda sociedade se sinta insegura e vulnerável. 
A crescente deste número se dá por diversos fatores, mas um dos fatores a serem analisados quando 
se pensa em criminalidade é a inassistência a educação. Ao longo dos últimos 12 anos, o número de 
evasão escolar cresceu, proporcionando então, uma discussão para identificar as relações entre a falta 
de acesso à educação e a prática delituosas. Grupos em situação de vulnerabilidade social já possuem 
dificuldades latentes para ter o seu direito a educação efetivado, e essa condição se torna ainda mais 
difícil para os encarcerados. Diversos dispositivos do ordenamento jurídico garantem a educação 
para todos, como a Constituição da República de 1988, Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/96 e até 
mesmo a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210/84. A efetivação deste direito sendo negligenciada a 
alguns grupos sociais, fere toda sociedade já que em contrapartida a isso, cresce o número de crimes 
em geral, e torna mais difícil a ressocialização do egresso. Vale a pena ressaltar que, a educação é 
um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, e de forma alguma podemos ser privados de o 
usufruir. Esta pesquisa busca fomentar a discussão para que possamos encontrar soluções plausíveis 
para buscar formas de efetivação das garantias que as leis supracitadas estabelecem.

Palavras-chaves: Inassistência educacional; Vulnerabilidade Social; Ressocialização; Direito 
Fundamental; 

ABSTRACT

The increase in crime in Brazil makes every society feel insecure and vulnerable. The increase of 
this number is due to several factors, but one of the factors to be analyzed when thinking about crime 
is the lack of education. Over the last 12 years, the number of school dropouts has grown, providing 
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a discussion to identify the links between lack of access to education and criminal practice. Groups 
in situations of social vulnerability already have latent difficulties to have their right to education 
fulfilled, and this condition becomes even more difficult for those incarcerated. Several provisions 
of the legal system guarantee education for all, such as the Constitution of the Republic of 1988, Law 
of Guidelines and Bases, nº 9.394 / 96 and even the Law of Penal Executions, Law 7.210 / 84. The 
effectiveness of this right being neglected to some social groups, hurts every society since in return 
for this, the number of crimes in general increases, and it makes it more difficult to resocialize the 
egress. It is worth emphasizing that education is a fundamental right of every citizen, and in no way 
can we be deprived of it. This research seeks to foment the discussion so that we can find plausible 
solutions to find ways of effecting the guarantees that the above laws establish.

Key-words: Educational assistance; Social Vulnerability; Re-socialization; Fundamental right;

INTRoDUÇÃo

A educação pode ser compreendida como “aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação 
e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano” (Dicionário HOUAISS). Uma 
pesquisa recente feita pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) mostra que metade 
dos jovens entre 15 e 17 anos não estão matriculados no ensino médio, evidenciando que em 12 anos 
o número de abandono neste período escolar aumentou 7,2% para 16,2%. Ao verificarmos o Mapa 
da Violência de 2015, vemos que o homicídio é a maior causa de morte de jovens nesta faixa etária, 
e o perfil traçado pela pesquisa é de que, geralmente são negros, pobres e com baixa escolaridade.
O Artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil versa sobre os direitos sociais, que 
são compreendidos como direitos fundamentais, e dentre estes direitos, encontramos a educação. 
A partir desse ponto, podemos concluir, então, que ela é de grande importância para a formação 
social de qualquer indivíduo, e não seria mera coincidência pessoas menos escolarizadas estarem 
enquadradas no padrão de vulnerabilidade social. 
É possível perceber um descaso para criação de políticas educacionais que sejam realmente eficazes 
no país, notamos isto pelo enrijecimento da grade curricular, a metodologia que não avançou junto 
com a geração atual dos jovens brasileiros, causando distanciamento e estranhamento no ambiente 
escolar.
O termo vulnerabilidade social é utilizado para caracterizar a situação de grupos marginalizados 
na sociedade, estando estes excluídos muitas vezes em necessidades básicas para a formação do 
indivíduo. A educação é considerada como fator crucial para o desenvolvimento humano, por isso é 
de grande importância pesquisar as influências da inassistência educacional nestes grupos.

oBJETIVoS

Identificar qual a relação pode ser encontrada entre a inassistência educacional e a determinação da 
população carcerária, indicar o motivo pelo qual se dá a inassistência e suas implicações e explicar 
como a educação pode influenciar na mudança do perfil carcerário, bem como impedir a reincidência 
dos indivíduos.
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Quando nos referimos à vulnerabilidade social chamamos atenção para pessoas, grupos, famílias 
que estão em processo de exclusão social, tanto pelo seu fator econômico desfavorável, quanto ao 
conhecimento de seus direitos. Por esta razão explicitamos que nem sempre a falta de acesso à 
educação é uma escolha dos indivíduos e sim, consequência dos fatores socioeconômicos.
Durkheim “considera que o nosso comportamento não é influenciado somente pelas normas escritas, 
rígidas e com previsão de sanção. O indivíduo que vive em determinada sociedade recebe influências 
e orientações que muitas vezes, são implícitas” (SABADELL, p. 47, 2010).
Partindo desse prisma, nota-se que as pessoas que estão nesse contexto de vulnerabilidade social 
estão mais propensas a baixa escolaridade, inclusive pela forte influência da classe opressora que 
incute nos indivíduos a sua condição como algo perpétuo e necessário para o equilíbrio social. E, por 
faltar a esse grupo de pessoas um conhecimento crítico e perspicaz sobre a condição de dominantes 
e dominados, na maioria das situações, permanecem na posição desvantajosa em que se encontram.
No entanto, quando se busca o conceito e a expressão que a educação representa, observa-se que a 
mesma é um fator crucial para a transformação da sociedade, dos indivíduos.  Quando a Constituição 
da República, no seu Capítulo II, que trata sobre dos Direitos Sociais, diz que entre outros direitos 
ali garantidos, a educação é um direito social, nesse momento nota-se além da relevância da mesma, 
que para usufruir desse direito não há ressalvas ou exceções, portanto deve-se disponibilizar esse 
direito as pessoas que estão à margem da sociedade, incluindo de igual forma, a pessoa presa, até 
porque esse é um meio de mudar sua condição social, promovendo a ressocialização.
O encarcerado não deve receber a assistência à educação somente se houver possibilidade de ser 
ofertada, e sim, porque é um dos direitos positivados na Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84, em 
seu artigo 41, VII, conferindo assim, a remição da pena através do estudo e também a reintegração 
social do indivíduo. Deste modo, é essencial e imprescritível políticas públicas que consolidem esse 
direito que não tem transposto a letra da lei.
No entanto, a inassistência educacional ao preso tem uma profunda relação histórica que perpassa 
por uma questão econômica capitalista. Não há interesse da classe opressora oferta a educação, até 
pelo fato de que a educação é algo revolucionário, que abre os horizontes da sociedade e a torna livre, 
e não será diferente com o encarcerado quando perceberem o que através da educação podem viver 
o que diz Rubem Alves: “Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me 
pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar sentidos”. Nessa perspectiva a educação transcende a 
situação de vulnerabilidade do preso e ventila uma nova oportunidade ao egresso.
Não oferecer educação ao preso é furtar um direito a ele concedido, é ir de encontro ao princípio 
da dignidade humana, subtraindo um meio dele ter uma diferente situação e escolha. Nesse ponto, 
a desumanização que muitos acreditam que faz parte dos que estão atrás das grades, encontra-se 
nas ruas livres, que podem e devem fazer algo para a quebra do paradigma de que o preso não 
deve ter seus direitos assegurados, com um ponto vista axiológico deturpado. A respeito dessa 
desumanização Paulo Freire diz que: “Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação 
histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer a não ser adotar uma atividade cínica ou total 
desespero”. No entanto, buscando uma vertente oposta, a educação deve ser ofertada ao preso em 
todos os níveis de ensino, de maneira integral.
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MÉToDoS

Os métodos utilizados para esta pesquisa foram baseados em artigos, tanto no âmbito educacional 
pedagógico, quanto no ramo do Direito. Foram utilizados questionários, com amostras quantitativas, 
pesquisa exploratória e abordagem crítico-reflexiva. Também foram feitas as análises de dados de 
pesquisas já publicadas, correspondentes a situação da educação e da violência no Brasil.

DISCUSSÃo

Pode-se observar de maneira latente, que normas não nos faltam para demonstrar a necessidade da 
educação como fator de mudança do indivíduo e consequentemente da sociedade, visto que, esse 
direito de acesso a educação está positivado na Carta Magna em seu artigo 6, bem como em leis 
infraconstitucionais, garantindo, inclusive, este direito aos presos e internados em estabelecimentos 
penais, através da lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210/84, Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/96, 
e também na Declaração Universal de Direitos Humanos, a qual foi usada como embasamento da 
Constituição Federal de 1988.
É visível que o interesse em perpetuar uma classe oprimida impede que políticas públicas sejam 
implementadas para a quebra do paradigma que a educação não alcançará a todos. As pessoas 
e famílias que estão na condição de vulnerabilidade social, de tanto ouvirem afirmativas de sua 
inaptidão para os estudos acadêmicos acabam por internalizar essa pseudo condição e não intentam 
essa demanda, pois a estigmatização é um dos percalços encontrados para que elas alcancem de 
forma plena o direito ao estudo.
Essa pesquisa visa não um ativismo ao tema abordado, mas uma séria reflexão para tornar a letra 
da lei em ação efetiva, buscando a dignidade da pessoa através da educação, do conhecimento 
transformador.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, é notória a importância da educação e como ela está diretamente ligada ao 
desenvolvimento humano. Nos grupos que estão em situação de vulnerabilidade, a aplicabilidade do 
direito a educação é mínima, o que é uma afronta a todo ordenamento jurídico, pois provar alguém 
de ter acesso à educação é impedir que ela tenha uma vida digna.
Garantir o acesso e a continuidade do exercício ao conhecimento é uma obrigação do Estado, mas 
a inércia quando se trata de medidas que diminuam a evasão e aumentem a inclusão dos jovens nos 
colégios é total, ou seja, como garantidor o Estado não cumpre sua obrigação. Em contrapartida, 
exerce de forma indiscriminada o seu jus puniende, não reconhecendo nos casos concertos a sua 
omissão e parcela de culpa quando pessoas que estão a margem da sociedade cometem algum delito.
Cabe também ao Estado, de forma exclusiva, a execução penal no Brasil. A Lei de Execuções 
Penais traz como direito da pessoa presa a assistência educacional, não só como uma forma de 
remição de pena, mas principalmente pela importância que a educação tem para que o indivíduo 
possa ser ressocializado. Mas, essa garantia, mesmo estando positivada tem sido negligenciadas 
muitas das vezes, com pouca oferta de vagas de estudo para a demanda de presos, privando muitos 
dessa oportunidade.
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Percebe-se a importância desta pesquisa para que através do estudo possamos achar soluções 
plausíveis para essa demanda. É um direito e ao mesmo dever de toda sociedade reivindicar e 
lutar para que todos alcancem seus direitos, pois quando uma pessoa tem seu direito negado toda 
sociedade é atingida de igual forma.
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RESUMo              

Em linhas introdutórias, destaca-se que a temática dos direitos humanos e meio ambiente estão 
diretamente ligadas em razão de algo em comum e que se intensificou nos últimos anos, culminando 
na grave crise relativa aos refugiados. Na seara ambiental, o elo de ligação entre as áreas de estudo em 
comento é visível a partir da realidade de pessoas forçadas ao deslocamento por desastres climáticos, 
originando uma nova categoria denominada de refugiados ambientais. A presente pesquisa, portanto, 
tem por objetivo (re)visitar a temática supramencionada, fazendo uma abordagem reflexiva acerca da 
crise humanitária e os refugiados ambientais numa perspectiva de mitigação dos direitos humanos 
e da dignidade humana. O caminho metodológico norteador do presente estudo será ancorado no 
método indutivo que, em uma perspectiva clássica, parte-se do específico para uma questão mais 
ampla e geral. Para atingir os objetivos almejados o trabalho se utilizara da técnica bibliográfica, 
tendo em vista que se fará uso de materiais já publicados em livros, dissertações, periódicos e outros 
disponibilizados no meio físico e virtual. Ainda nesse ponto, frisa-se que a investigação proposta 
possui natureza qualitativa, uma vez que não se preocupa com dados estatísticos e numéricos. A 
justificativa em trabalhar o tema em discussão se dá em razão de ser uma problemática atual e com 
destaque no cenário mundial no decorrer do século XXI, sobretudo, na última década. Por fim, em 
sede de discussões finais, destaca-se que a questão dos refugiados ambientais constitui em sério 
problema a ser enfrentado e (re)pensado no âmbito de uma reeducação ambiental conscientizadora, 
um maior empenho da comunidade internacional e dos atores públicos, tendo como escopo reduzir a 
violação da dignidade humana e mitigação dos direitos humanos das pessoas incluídas nessa categoria 
que não podem viver plenamente e como fim em si mesmas em seu local e cultura de origem.          
 
Palavras-chaves: Direitos Humanos; Refugiados ambientais; crise humanitária; dignidade humana.
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ABSTRACT

In introductory lines, it is highlighted that the issue of human rights and the environment are directly 
linked to something in common and has intensified in recent years, culminating in the grave crisis 
concerning refugees. In the environmental field, the link between the study areas mentioned is 
visible from the reality of people forced into displacement by climatic disasters, giving rise to a 
new category called environmental refugees. The present research, therefore, aims to (re) visit the 
aforementioned thematic, taking a reflexive approach the humanitarian crisis and environmental 
refugees with a view to mitigating human rights and human dignity. The methodological guiding 
path of the present study will be anchored in the inductive method which, starts from the specific one 
for a broader and more general question. In order to achieve the desired objectives, the work will be 
based on the bibliographical technique, taking into account the use of materials already published in 
books, dissertations, periodicals and others available in the physical and virtual environment. At this 
point, it is emphasized that the proposed research has a qualitative nature, since it is not concerned 
with statistical and numerical data. The justification for working on the topic under discussion is 
due to the fact that it is a current problem and that has been prominent on the world scene during the 
21st century. Lastly, of final discussions, the issue of environmental refugees is a serious problem 
to be faced and (re) thought in the context of a conscientious environmental re-education, a greater 
commitment of the international community and public actors, as a scope to reduce the violation 
of human dignity and to mitigate the human rights of those included in this category who can not 
live fully and as an end in themselves in their place and culture of origin.

Key-words: Human rights; Environmental refugees; humanitarian crisis; human dignity.

INTRoDUÇÃo

A curiosidade humana, a necessidade de expansão e conquista de novos espaços são atributos 
propulsores para o fenômeno da mobilidade humana que é comum desde os primórdios da 
humanidade. No entanto, com as subdivisões do planeta em territórios, passou a existir uma abstração 
limitadora desse deslocamento que é conhecida como fronteira e, desde então, vem figurando como 
verdadeiro óbice a mobilidade, em razão do controle de entrada e saída realizado pelo Governo de 
cada Estado. Não obstante, migrar é um direito inerentemente humano.
Assim, destaca-se que a migração ou deslocamento pode ser voluntário ou forçada, e dentre 
vários temas que mais tem chamado a atenção do mundo neste século, a situação dos refugiados, 
os problemas climáticos e ambientais que assolam o planeta tem figurado papel de destaque. É 
evidente que não são situações recentes, tendo em vista que essa discussão remonta um horizonte 
de sentido histórico. No entanto, no contexto atual pode-se dizer que ambas as situações retomaram 
o protagonismo.
Essa problemática se deu, em específico, pelos fatores já conhecidos tais como: perseguições 
étnicas, desastres ambientais, religiosas, econômicas, culturais, sociais e políticas. Esses indivíduos, 
forçadamente, procuram refúgio em países e culturas distintas de sua tradição, submetendo-se em 
situações desumanas, degradantes e humilhantes na tentativa de garantir a sobrevivência individual 
e da família.
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Estima-se que no mundo 1 a cada 113 pessoas foram forçadas a fugir de seus lares pelos motivos 
expostos no parágrafo anterior1. Dentre esses, milhões de pessoas são obrigadas a deslocarem-se em 
razão de catástrofes provocadas por alterações climáticas. Por fim, a proposta do estudo é (re)visitar 
a dura realidade na qual estão inseridos os deslocados ambientais que, ante o não reconhecimento 
dessa categoria como refugiados, não tem recebido a devida atenção da comunidade internacional, 
tendo seus direitos e dignidade constantemente violados. 

oBJETIVoS
 
O objetivo geral do presente estudo está centrado em se fazer uma interseção entre direitos humanos 
e meio ambiente, enfatizando a crise humanitária relativa aos refugiados que tem se agravado nos 
últimos anos, com destaque para a categoria denominada de refugiados ambientais.   
No que se refere aos objetivos específicos, o estudo tem como delimitação: a) Tecer considerações 
conceituais e críticas acerca dos direitos humanos na contemporaneidade; b) Contextualizar a crise 
humanitária instalada no século XXI e a mitigação da dignidade humana dos refugiados ambientais; 
c) Apresentar os aspectos conceituais da categoria refugiados ambientais; d) Discutir os resultados 
e considerações finais acerca do estudo.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A priori, pode-se dizer que os direitos humanos são coisas desejáveis. Embora haja a desejabilidade, 
muitos desses direitos ainda não foram reconhecidos no contexto universal, tendo em vista que 
alguns ideais são tidos como fundamentais em determinada época histórica, numa cultura, numa 
sociedade e, no entanto, pode não ser fundamental em outras épocas e culturas2. 
Atualmente existe uma lacuna conceitual no tocante a expressão direitos humanos ou direitos do 
homem. Os “direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto homem. (...) ou dos quais 
nenhum homem pode ser despojado3.” No que se refere aos direitos humanos, pode-se dizer que 
são ambições fundamentais ligadas a todos os seres humanos e devem ser protegidos e promovidos 
por todos, em especifico, aos atores públicos4. 
A essência dos direitos humanos consiste em garantir aos seres humanos, sejam eles refugiados 
ou apátridas o “direito a ter direitos”5. No contexto dos refugiados ambientais, verifica-se que o 
direito de ter direitos vem sendo ainda mais difilcutado, tendo em vista que, em estimativa, o alto-
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) revela que os deslocados à força 
no final de 2016, somaram 60 milhões. Nesse total, estão inseridos àqueles que foram forçados a 
migrarem ou deslocarem em razão de problemas ambientais.
 Entre os anos de 2008 a 2015 registraram-se que, em média, 1 pessoa a cada segundo é deslocada 
forçadamente por razões de problemas ambientais6. A expressão refugiado ambiental pode ser 
considerada recente e de complexa definição. No entanto, como se sabe, tal nomenclatura foi cunhada 

1 ACNUR. Alto Comissariado das nações unidas para refugiados. Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/o-acnur/
envolva-se/eventos/dia-mundial-do-refugiado-2017. Acesso em 25 de setembro de 2018.  

2 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nélson Coutinho. 19ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992. p.16.
3 Ibidem., p.17.
4 BARRETO, Vicente de Paulo; BRAGATO, Fernanda Frizzo. Leituras de Filosofi a do Direito. Curitiba: Juruá, 2013. p.260
5 ARENDT, Hannah. The origins of Totalitarianism. New York: Harvest, 1968.
6 ISA. Instituto Socioambiental. Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/cresce-o-numero-

de-refugiados-no-mundo-em-funcao-do-clima. Acesso em 20 de setembro de 2018.
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na década de 1970, por Lester Brown e, posteriormente, reproduzida no relatório do Programa 
da Nações Unidas Para o Meio Ambiente7. Contudo, a expressão environmental refugees tornou-
se amplamente conhecida e divulgada pelo professor Essam El-Hinnawi8, do Egyptian National 
Research Centre, no Cairo, através de um trabalho publicado9. A expressão refugiados ambientais 
pode ser entendida como:

Um movimento migratório no qual um elemento de coerção existe, incluindo ameaças à 
vida e à subsistência, sejam decorrentes de causas naturais ou ocasionadas pelo homem (por 
exemplo, movimentos de refugiados e deslocados internos, assim como pessoas deslocadas 
por desastres naturais ou ambientais, desastres químicos ou nucleares, fome ou projetos 
de desenvolvimento)10.

É importante chamar a atenção que o ACNUR, embora reconheça a gravidade e a complexidade 
envoltos a fatores ambientais, que geram os fluxos de migrantes e refugiados e a tênue distinção 
entre as duas categorias, não reconhece a categoria em discussão como “refugiado”. Conforme 
declaração do atual Comissário para Refugiados das Nações Unidas, Antonio Guterres, em evento 
realizado durante a COP - 15, em Copenhagen11.
Fato que merece destaque é que, embora seja crescente e intensa a discussão sobre a temática dos 
refugiados ambientais, também é contemporânea a discussão jurídica sobre a situação dos indivíduos 
forçadamente deslocados por questões climáticas no direito internacional, tendo em vista que o 
único mecanismo jurídico-internacional que dispõe sobre os refugiados não abarca como tal os 
migrantes por danos ambientais. 
Diante dessa falta de proteção jurídica-internacional é preciso que haja, o quanto antes, a inserção 
do refugiado ambiental na proteção internacional da pessoa humana, sendo que isso pode ser feito 
através dos mecanismos jurídicos já existentes. Essa inserção é medida que se impõe rem razão de 
que os refugiados ambientais são pessoas humanas e, como tais, devem ser vistas como fins em si 
mesmas.

MÉToDoS

 O presente estudo ancorou-se no método indutivo como linha norteadora para o desenvolvimento 
que, em uma perspectiva clássica, parte-se do específico para uma questão mais ampla e geral. Para 
atingir os objetivos almejados o trabalho se utilizara da técnica bibliográfica, tendo em vista que 
se fará uso de materiais já publicados em livros, dissertações, periódicos e outros disponibilizados 
no meio físico e virtual. Ainda nesse ponto, frisa-se que a investigação proposta possui natureza 
qualitativa, uma vez que não se preocupa com dados estatísticos e numéricos.

7 BLACK, Richard. Environmental Refugees: myth or reality? Working Paper n. 34, Geneva, March, 2001.
8 EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme (UNEP), 1985. Apud 

RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados ambientais. Porto Alegre: Núria 
Fabris, 2010.

9 ESMPU. Escola Superior do Ministério Público da União. Dicionário de Direitos Humanos, 2006. Disponível em: Acesso 
em 25 fev. 2013.

10 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION – IOM. Glossary on Migration. 2. Edition. Geneva: IOM, 2011, 
p. 39. Tradução Livre. 

11 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. Disponívelem:http://
www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais. Tese de 
doutorado. Acesso em dez. 2017. 
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RESULTADoS E DISCUSSÃo
        
A categoria refugiados ambientais não se encontra inclusa no rol de refugiados, tendo em vista que 
foge aos parâmetros estabelecidos pela convenção. No entanto, embora seja reconhecido que milhões 
de pessoas se deslocam interna e externamente por questões envolvendo catástrofes climáticas, não 
houve ainda, uma reformulação da referida convenção, de modo a adequá-la as novas categorias de 
refugiados que tem surgido ao longo dos anos, sobretudo, na última década.
Em se tratando de refugiados ambientais, muito ainda se tem a evoluir no âmbito interno e 
internacional dos Estados. A não previsão específica ou o devido reconhecimento dessa classe 
como refugiados, de modo a receber a proteção da Acnur, implica em uma verdadeira mitigação 
da dignidade humana, tendo em vista que essas pessoas são forçadas a abandonarem seus lares, 
cultura e pais de origem, de forma temporária ou permanente. 
Immanuel Kant prelecionou que todos os seres racionais estão submetidos ao imperativo categórico, 
de modo que nenhum deve tratar a si próprio ou aos outros como meios e sim como fins em si 
mesmos. Isso porque, para Kant, no “reino dos fins” tudo possui um preço ou uma dignidade e, 
nesse caso, se uma coisa possui um preço ela pode ser trocada por outra de valor equivalente, mas 
se essa mesma coisa se encontra acima de qualquer preço ela possui então dignidade12.  
A noção de dignidade da pessoa humana, na linhagem do pensamento filosófico e político da 
antiguidade clássica, encontrava-se diretamente ligada com a posição ocupada pelo indivíduo 
perante a sociedade.13 Já na visão dos estoicistas, a noção de dignidade remontava a uma qualidade 
intrínseca do homem, o que lhe distinguia dos demais seres.
Contudo, em se tratando de refugiados ambientais, o que se verifica é que essa definição provocou 
a abertura de algumas críticas: Por não estabelecer uma distinção clarividente dos deslocados 
forçados e dos deslocados voluntários; A segunda crítica é feita por não haver uma clara distinção 
entre aqueles que se deslocam dentro de seus países e para além dele, tendo em vista que o critério 
da extraterritorialidade é basilar para o reconhecimento atual do status de refugiado e em terceiro 
lugar por estabelecer a perturbação ambiental, como motivo para refúgio sem a necessária previsão 
desse pela Convenção de 1951. 
Como abordado ao longo do trabalho, a ACNUR reconhece a gravidade e a complexidade envoltos 
a fatores ambientais e a problemática das pessoas que são forçadas a deslocarem-se em razão de 
desastres ambientais, ainda não reconhece a categoria em discussão como “refugiado”. Esse não 
reconhecimento ficou ainda mais evidente na declaração do Comissário para Refugiados das Nações 
Unidas, Antonio Guterres, em evento realizado durante a COP - 15, em Copenhagen14.
Desse modo, é patente a necessidade de, imbuídos em uma vanguarda iluminista, avançar o processo 
civilizatório e incluir todos, de modo que os refugiados ambientais possam receber a devida atenção 
da comunidade internacional para terem garantidos a dignidade humana e o direito de ter direitos.

12 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros Escritos. Trad. Leopoldo Holzbach. São Paulo: 
Martin Claret, 2008.

13 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 9ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011. p. 35.      

14 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. Disponívelem:http://
www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais. Tese de 
doutorado. Acesso em 25 de setembro de 2018. 
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Do quanto abordado no presente estudo considera-se que, na contemporaneidade, as sociedades e o 
mundo em geral tem se deparado constantemente com novas situações sociais com elevado grau de 
complexidade. Isso, de certa forma, tem surpreendido e preocupado a comunidade internacional, 
testando a todo momento a capacidade dos Estados e das instituições em dar uma resposta rápida 
aos problemas eclodidos nas últimas décadas.     
Nesse contexto, uma proposta pautada em uma perspectiva multidisciplinar no tocante aos direitos 
humanos, meio ambiente e os Refugiados Ambientais, se mostra relevante para compreensão do 
fenômeno. Ignorar essa categoria de “refugiados” tem instigado diversas situações visíveis de 
flagrantes violações de direitos humanos e dignidade humana.     
A lacuna existente no tocante a proteção daqueles que são forçados a deslocarem-se em razão 
de desastres ambientais, precisa ser sanada com a inserção no rol dos refugiados convencionais. 
É cabível destacar que, embora se tenha deixado em segundo plano a discussão no tocante aos 
fundamentos dos direitos humanos, tendo em vista que a preocupação passa a ser pela busca da 
efetivação e proteção dos direitos já conquistados, é preciso caminhar muito ainda nesse sentido e 
retomar o debate.
Como possível solução para a problemática, considera-se a necessidade de criação de uma convenção 
internacional específica e cuidadosamente elaborada para tratar da especificamente da categoria 
dos “refugiados ambientais” ou a urgente inclusão desses no status de refugiados convencionais.
Destaca-se ainda que a dignidade humana, no caso dos refugiados, também é gravemente violada 
vez que a migração é forçada e a partir do momento que a comunidade mundial não reconhece essa 
categoria como refugiados e lhes garantam a proteção jurídica devida, essa categoria não são vistas 
como fins em si mesmas, não podendo viver em sua plenitude.    
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RESUMo

O presente resumo expandido tem o escopo de demonstrar, por meio da análise de precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça, como a tese do direito ao esquecimento vem sendo aplicado no país 
no que tange ao histórico criminal do agente que não pode ser utilizado para fins de reincidência, 
os antecedentes criminais. Ademais, o tema mostra-se relevante diante da não fixação legislativa 
do lapso temporal para a valoração negativa dos antecedentes e, consequentemente, a duração 
perpétua dos efeitos da condenação. Desse modo, o trabalho procura apontar os parâmetros 
temporais utilizados pela jurisprudência nacional com base no direito ao esquecimento, bem como, 
as considerações acerca do número de delitos e do princípio da insignificância.

Palavras-chaves: Direito ao Esquecimento; Antecedentes Criminais; Superior Tribunal de Justiça.

ABSTRACT

The present abstract has expanded the scope to demonstrate, through the analysis of precedents of 
the Superior Court of Justice, as the thesis of right to be let alone has been applied in the country 
with regard to the criminal history of the agent that cannot be used for of recidivism, the criminals 
antecedents. Furthermore, the topic is relevant on the non-fixing of time lapse for the negative 
value of the criminals antecedents and, consequently, the perpetual duration of the effects of the 
conviction. In this way, the work seeks to point out the temporal parameters used by the national 
case-law based on the right to be let alone, as well as the considerations about the number of crimes 
and of the principle of insignificance.

Key-words: The right to be let alone; Criminals antecedents; Superior Court of Justice.
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INTRoDUÇÃo

O direito, como qualquer outro sistema social, está sujeito à passagem do tempo, esse determina 
desde a extinção do jus puniendi do Estado (prescrição), até o período em que o agente pode ser 
considerado reincidente. Nesse contexto, existe uma discussão acerca do caráter perpétuo dos 
antecedentes criminais, tendo em vista a inexistência de qualquer marco temporal legislativo para 
sua consideração. 
O artigo 59 do Código Penal brasileiro estabelece que os antecedentes criminais devem ser  observados 
na primeira fase da aplicação da dosimetria da pena do réu, configurando-se circunstância judicial 
apta à aumentar a pena-base frente a uma conduta pretérita que não esteja em consonância com o 
que espera o Estado e a sociedade.
Nesse sentido, iniciaram-se discussões jurisprudenciais para limitação temporal dos antecedentes 
criminais através da aplicação da tese do direito ao esquecimento, posto que o legislador não observou 
princípios e garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a vedação de penas de 
caráter perpétuo, portanto essa pesquisa  inscreve-se na área dos novos direitos. 
Essa será a base teórica para o desenvolvimento do presente trabalho, que busca uma solução para o 
seguinte problema: de que modo à tese direito ao esquecimento foi utilizada pelo Superior Tribunal 
de Justiça como fundamento da delimitação temporal dos antecedentes criminais?
Para tanto, inicialmente será investigado como o tempo impacta o direito. Em seguida, será averiguado 
como a jurisprudência e a doutrina nacional concebe o direito ao esquecimento e a conexão deste 
com os maus antecedentes. Por fim, passa-se à análise dos julgados do Superior Tribunal de Justiça 
(Habeas Corpus nº 256.210 – SP, Habeas Corpus nº 284.307 - SP, Agravo Regimental no Recurso 
Especial nº 1.578.033 – RJ, Habeas Corpus nº 391.015 – MS, Agravo Regimental no Agravo em 
Recurso Especial nº 983.741 – RJ e Recurso Especial nº 1.707.948 – RJ), especificamente, sobre as 
condições de aplicação ou não da tese do direito ao esquecimento aos maus antecedentes.

oBJETIVoS

O objetivo geral da pesquisa é verificar de que maneira a tese do direito ao esquecimento foi utilizada 
pelo Superior Tribunal de Justiça como fundamento da delimitação temporal dos antecedentes 
criminais
Os objetivos específicos são: averiguar o surgimento e a aplicação do direito ao esquecimento no 
Brasil; analisar os julgados do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 256.210 – SP, Habeas 
Corpus nº 284.307 - SP, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.578.033 – RJ, Habeas Corpus 
nº 391.015 – MS, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 983.741 – RJ e Recurso 
Especial nº 1.707.948 – RJ) no que diz respeito à tese do direito ao esquecimento dos antecedentes 
criminais e investigar os elementos que servem como parâmetros para a Corte Superior limitar 
temporalmente os antecedentes.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Como todas as coisas na terra o direito também precisa lidar com o tempo. Diversos institutos legais 
demonstram a submissão do direito ao lapso temporal, a exemplo, da prescrição, da decadência e da 
coisa julgada. Nas palavras de François Ost (2005, p. 13), “o direito afeta diretamente a temporalização 
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do tempo, ao passo que, em troca, o tempo determina a força instituinte do direito. Ainda mais 
precisamente o direito temporaliza, ao passo que o tempo institui”.
Na esfera penal, estabelece o legislador a limitação temporal de cinco anos para o agravamento da 
pena tendo por base a reincidência, ou seja, não perdura a condenação anterior, caso tiver decorrido 
período de tempo superior a 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a 
infração, devendo ser computados ainda os períodos de suspensão ou do livramento condicional, 
nos termos do art. 64, inciso I do Código Penal.
Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que na fixação da pena-base 
o juiz pode considerar as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus 
antecedentes (art. 59, caput) e esses não possuem uma delimitação temporal. Os maus antecedentes 
são constituídos a partir do histórico criminal do agente nos casos em que os fatos pretéritos 
não prestem à reincidência (GRECO, 2012, p. 559). Ocorre que a falta humana conduz a ideia do 
imperdoável, manter viva a culpabilidade do agente não só reafirma a “imensidão da desgraça que 
assola as vítimas”, como também, ratifica o caráter injustificável do crime (RICCEUR, 2007, p. 472).
Em que pese tal entendimento, Heleno Cláudio Fragoso (1992, p.332) afirma que após o período 
de cinco anos o agente torna-se primário novamente, inclusive para fins de caracterizar maus 
antecedentes. Nesse diapasão, a grande questão que merece discussão é a perpetuidade dos efeitos 
da condenação, quando utilizados como circunstâncias judiciais maléficas para a fixação da pena-
base, uma vez que a Carta Magna de 1988 é clara quanto à vedação de penas de caráter perpétuo 
(art. 5º, inciso XLVII, alínea b).
Segundo José Barros Correia Junior e Vanessa Paraíso (2015, p. 65), em relação aos maus 
antecedentes: “[...] o legislador não se importou em estabelecer um prazo, levando a inevitável 
conclusão de que, apesar de ser vetada expressamente a perpetuidade da pena no Brasil, isto não está 
sendo respeitado no tocante aos seus efeitos”. Entretanto, a Constituição Federal vedou qualquer pena 
de caráter perpétuo, de maneira que tal vedação deve estender-se a seus efeitos. Nessa conjuntura, 
começou-se pensar na aplicação do direito ao esquecimento com escopo de estabelecer por meio 
da jurisprudência a duração dos efeitos dos antecedentes criminais. 
O direito ao esquecimento tem sido debatido nos últimos anos, precipuamente, no âmbito civil. O 
incrível avanço tecnológico experimentado pela sociedade gerou não só o aumento da importância 
dada às tecnologias da informação, como também, provocou profundas alterações nas relações 
sociais e, consequentemente, novas violações a direitos. 
Consonante José Barros Correia Junior e Lucas Holanda C. Galvão (2015, p. 22), o direito ao 
esquecimento “está inserido na esfera dos direitos da personalidade humana [...] podendo ser 
compreendido como o direito de uma determinada pessoa não ser obrigada a recordar, ou ter 
recordado certos acontecimentos da sua vida”. Já para Zilda Consalter (2017, p.188): 

[...] o direito ao esquecimento como um direito subjetivo, de titularidade individual e não 
absoluto, resultante dos desdobramentos do direito fundamental à intimidade, mediante 
o qual o interessado, no exercício de sua liberdade, autonomia e determinação individual, 
controla se fatos pertencentes ao seu passado podem ou não ser retomados no presente ou 
no futuro, como forma de salvaguardar a sua integridade emocional, psíquica, profissional 
e social, além de resguardar, eficazmente, a sua vida íntima.

No entanto, sua origem é atribuída à esfera penal, de acordo com a justificativa apresentada no 
Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil, que teve como coordenador Rogério Meneses Fialho 
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Moreira, “o direito ao esquecimento tem sua origem no campo das condenações criminais. Surge 
como parcela importante do direito do ex- detento à ressocialização”. 
Tratando especificamente dos antecedentes criminais e da aplicação da tese do direito ao 
esquecimento, o Superior Tribunal de Justiça tem discutido o lapso temporal para a não valoração 
negativa da circunstância judicial e se o número de condenações transitadas em julgado afeta a 
aplicação do direito ao esquecimento.
Segundo o ministro Rogerio Schietti Cruz (STJ. Recurso Especial nº 1.707.948 – RJ ((2017/0282003-
2). T6 Sexta Turma. Relator: Rogerio Schietti Cruz. Data de Julgamento: 10/04/2018. Data de 
publicação: DJE 16/04/2018, p.4): 

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que condenações transitadas 
em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para 
efeito de fixação da pena-base. Entretanto, quando os registros da folha de antecedentes 
do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise 
desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento.
Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma 
de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário 
natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores 
configurem reincidência, esse mesmo fundamento – o lapso temporal – deve ser sopesado 
na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes.

Enfim, é válido salientar que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário nº 
593818-SC, que discute maus antecedentes após cumprimento de pena anterior, adquiriu repercussão 
geral, tornando-se o tema 150 “Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco 
anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base”, pendente de julgamento.

MÉToDoS

Foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e exploratória, por meio da revisão bibliográfica, concretizada 
na verificação de textos legislativos, artigos científicos e de obras sobre a temática, a exemplo, de 
Sérgio Branco (2017), José Barros Correia Junior (2015), François Ost, (2005), entre outros. De mais 
a mais, foi desenvolvido o estudo de casos a partir da análise de precedentes do Superior Tribunal 
de Justiça sobre a matéria.
Assim, utilizando-se de método dedutivo, passa-se de aspectos gerais a mais específicos, que se 
concretizam no exame crítico da ausência de limitação legal para os maus antecedentes e a aplicação 
da tese do direito ao esquecimento como fundamento jurisprudencial utilizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça para estabelecer o lapso temporal para a incidência desses como circunstância judicial 
que influencia na fixação da pena.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

1. A memória, o esquecimento e o perdão são algumas das diversas formas com as quais o direito 
relaciona-se com o tempo. A ligação e o desligamento são movimentos necessários à prática 
jurídica, visto que se deve promover o necessário equilíbrio da balança da justiça. Assim, é 
imprescindível que se apaguem as incapacidades humanas para reinserir o condenado na vida 
em sociedade.
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2. A aplicação do direito ao esquecimento é fundamental para garantir a proteção da personalidade 
dos indivíduos num contexto social de hiperinformação e exposição. No que tange ao âmbito 
criminal, a consideração dos fundamentos de tal direito garantem a limitação temporal da 
valoração negativa dos antecedentes criminais e representa um avanço em relação aos direitos 
constitucionalmente estabelecidos.

3. Nos termos do Habeas Corpus nº 256.210 – SP, os maus antecedentes podem ser utilizados para 
afastar o princípio da insignificância e, em que pese o fato das treze condenações terem ocorrido 
nas décadas de oitenta e noventa, não há como aplicar a tese do direito ao esquecimento, posto 
o número elevado de atos ilícitos.

4. O entendimento estabelecido no Habeas Corpus nº 284.307 – SP é que a existência de inúmeros 
crimes, no caso em análise dez com trânsito em julgado, limita o alcance do direito ao esquecimento, 
tendo em vista o vasto passado criminógeno do agente.

5. O Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.578.033 – RJ fixou entendimento no sentido de que 
condenações transitadas em julgados há seis anos não são aptas a ensejar a aplicação do direito 
ao esquecimento e afastamento dos maus antecedentes, apesar de parte da doutrina considerar 
que a duração da valoração negativa dos maus antecedentes deve ser, como na reincidência, de 
cinco anos. 

6.  Já no Habeas Corpus nº 391.015 – MS restou firmado o entendimento de que nos crimes com 
trânsito em julgado há mais de vinte anos, no caso analisado nos anos de 1995 e 1998, admite-
se o afastamento dos registros da folha de antecedentes aplicando-se o direito ao esquecimento.

7. O Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 983.741 – RJ trouxe outra baliza temporal 
para efeitos de consideração dos maus antecedentes, pois o agravante cometeu crimes nos anos de 
1997 e 2003, respectivamente, dezessete e onze anos antes da atual condenação, datada de 2014. 
Para o Superior Tribunal de Justiça, não é hipótese de aplicação do direito ao esquecimento, uma 
vez que as condenações não se distanciam em demasia da data do novo delito.

8. Enfim, o Recurso Especial nº 1.707.948 – RJ consolidou o entendimento de que condenações 
transitadas em julgado há mais de vinte anos são aptas para afastar os maus antecedentes através 
da aplicação do direito ao esquecimento. Além do mais, determinou que nos crimes previstos pela 
Lei 11.340/06 (Maria da Penha) não é possível à aplicação de pena exclusiva de multa.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 O homem é o único ser capaz de voltar no tempo. Como tal, precisa saber remover o essencial ao 
passado para que entre a miragem da eternidade e a banalidade do instantâneo seja capaz de construir 
o futuro. A ciência jurídica, como produto humano, reflete essa destemporalização da realidade, 
posto que o processo realiza-se no presente, mas é substancialmente passado. O passado que o juiz 
deve avaliar para aplicar uma regra, o qual corresponde a um conjunto de atos e acontecimentos 
capazes de serem relatados.  
No entanto, o direito necessita de um limite de continuidade, precisa do esquecimento calmante e 
seletivo, através do qual se faz triagem do imprescindível na soma do passado. Nesse diapasão, o 
sistema jurídico deve se impor fronteiras temporais capazes de perceber que o tempo é apto para 
corroer provas, embotar lembranças e extinguir a indignação social promovida pelo delito.
Entretanto, a interpretação atualmente utilizada para a aferição dos maus antecedentes segue na 
contramão da compreensão limitativa promovida pelo tempo e, mais, representa um retrocesso em 
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relação aos direitos conquistados nos últimos anos, porquanto, contraditoriamente, estamos entre 
a proibição da pena perpétua e a perpetuidade de seus efeitos. 
Assim, o direito ao esquecimento mostra-se importante não só para a limitação da circulação de 
informações no âmbito cível, como também, para a fixação de lapso temporal com o fim de que 
não possa o Judiciário tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes.
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RESUMo

A violência contra o gênero feminino é definida como a tradução do ódio e do desprezo à figura da 
mulher, sendo exteriorizada em diversas práticas cotidianas. O feminicídio é a expressão máxima 
da violência contra a mulher. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH), o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de Feminicídio. 
Desse modo, o presente artigo visa analisar, por meio de pequisa bibliográfica e dados secundários, 
a evolução jurídica de proteção à mulher, constatando os destoantes abismos entre o formal e o 
material. Ademais, será feita uma relação entre o aval histórico e simbólico-cultural que a sociedade 
atribui à naturalização desta prática, em paralelo à emersão da voz feminina nas lutas sociais para a 
averbação e consagração dos seus direitos da minoria discriminada, sendo o seu principal preambulo: 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais precisamente, no que diz respeito a efetivação 
dos princípios da dignidade da pessoa humana e o da isonomia. Além disso, pretende-se salientar a 
adoção de medidas alternativas para a prevenção do feminicídio e outras formas de agressão contra 
à figura feminina na sociedade.
 
Palavras-chaves: feminicídio; gênero; leis; paradigma sociocultural 

ABSTRACT

The violence against the female gender can be defined as the translation of hatred and contempt 
against the female figure, being externalized in several daily practices. Femicide is the ultimate 
expression of violence against women. According to the United Nations High Commissioner for 
Human Rights (UNHCHR), Brazil places the fifth position in the world ranking of Feminicide. Thus,  
the present article aims to analyze, by means of bibliographic research and secondary data the legal 
evolution of protection to women, observing the notorious gap between the formal and the material. 
In addition, it will be possible to foment a relationship between the historical and symbolic-cultural 
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endorsement that society attributes to the naturalization of this practice, similarly to the conquest 
of the female voice in social struggles for the registration and consecration of their rights as a 
discriminated minority, which their main preamble is: the Universal Declaration of Human Rights, 
more explicitly, concerning to the realization of the principles of the dignity of the human person and 
that of isonomy. Furthermore, in this work, it will be able to emphasize the adoption of alternative 
measures in order to prevent the feminicide and other forms of externalization of aggression against 
the female figure in society.

Key-words: feminicide; genre; laws; sociocultural paradigm

INTRoDUÇÃo

A Declaração Universal dos Direitos Humanos surge em 1948, adotada pela Organização das Nações 
Unidas, tem a finalidade de fixar direitos inerentes à condição humana e amplificar o acesso à justiça 
de minorias historicamente discriminadas. Deste modo, consagra-se o princípio da dignidade da 
pessoa humana, considerando o homem como fim em si mesmo, ou seja, a afirmação do imperativo 
categórico Kantiano. Sabe-se que a Declaração Universal de 1948, como elucida Noberto Bobbio 
em sua obra “A Era dos Direitos”, foi preambulo determinate para a feitura e proteção dos direitos 
femininos.
Na Declaração consta direitos fundamentais, como: a igualdade entre todos os indivíduos sem 
nenhuma distinção, a proteção à vida, de sua integridade física e psíquica, entre outros. Só pelo fato 
de ser humano já se contrai direitos essenciais a sua existência. Portanto, ao se tratar do feminicídio, 
isto é, o homicídio de mulheres por fatos relacionados à condição do gênero feminino, se traduz 
no ferimento dos preceitos emanados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo 
revelados nos laços sutis e simbólicos da dominação cultural e da opressão de gênero hierarquizada 
no âmbito concreto. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano 
de 2017, a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Diante disto, urge a necessidade 
de se averiguar as medidas de proteção feitas pelo Estado brasileiro frente à situação alarmante de 
desprezo à pessoa feminina.

oBJETIVoS

Diante de um panorama estatístico, sociológico e historicista, visa-se destacar um balanço nacional 
sobre a aplicabilidade da lei nº. 13.104/2015, se esta produz resultado, se ela realmente protege o 
bem jurídico do qual dispõe tutelar em seu conteúdo normativo, e outras formas de prevenção deste 
crime. Objetiva-se evidenciar as nuances socioculturais que contribuem para a manutenção do perfil 
machista da sociedade brasileira. Ademais, busca-se captar a gênese histórica do patriarcalismo 
no processo da naturalização da violência contra mulher, confrontando com a evolução jurídica 
nacional de proteção à esta.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

É essencial esclarecer o que se entende por sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. 
O sexo é oriundo da matriz biológica (órgão sexual) e é responsável pelas características sexuais 
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primárias. O termo gênero é definido, pela historiadora norte-americana Joan Scott, como  uma 
construção social imposta sobre o corpo sexualizado. A identidade de gênero é originada na 
subjetividade da psiqué humana, que pode ser oposta ao sexo biológico e social. A orientação sexual 
tem sua gênese na mente humana, e se traduz na atração de um indivíduo por outro. 
A cultura, como bem defendia o antropólogo estadunidense Clifford Geertz, é essa capacidade 
humana de estabelecer- se sentidos ao símbolos, do qual o indivíduo, ao mesmo passo que cria, 
está preso ao próprio laço semântico criado, além de ser o resultado de um processo histórico. 
Diante disso, vale analisar o que o célebre sociólogo francês, Pierre Bordieu, pontua em sua obra: 
“A Dominação Masculina”.  Em seu estudo etnográfico sobre a visão androcentrista da sociedade 
Cabília, de cultura berbere e localizada no continente africano, ele constata que a desigualdade 
simbólica e material atribuída à distinção do gênero nada mais é do que a eternização do arbitrário 
justificada pseudocientificamente pela biologia. 
Assim, a mulher é moldada e educada para ser menos que o homem: ser sentimental, detentora de 
postos subalternos, ligada ao âmbito doméstico e frívola . Para o homem, cabe o posto de autoridade, 
a razão, o âmbito público e a negação de tudo que se é considerado feminino. Desse modo, ao 
inferiorizar o que é ser feminino, abre-se o aval para que as mulheres sofram diariamente a violência 
simbólica, ou seja, nas sutilezas culturais, e muitas vezes inconscientemente de tal abuso. Além 
disso, a naturalização da violência simbólica deixa caminho aberto para que sua máxima expressão 
seja concretizada: o feminicídio. 

MÉToDoS

Por meio de uma vasta pesquisa bibliográfica e a utilização de dados secundários, analisa-se as medidas 
criadas pelo Estado, através do âmbito jurídico, quanto ao seus efeitos na realidade concreta.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Em 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, após um período em que a humanidade vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Com os 
trágivos destroços ocasionados pelo genocídio nazista, o fim da guerra trouxe a necessidade de 
se criar um documento no qual os países signatários respeitassem direitos inerentes à condição 
humana, como o direito à liberdade e à vida. No que concerne aos direitos femininos, este importante 
documento abarca garantias às mulheres, podendo-se citar a integridade física, psíquica, a igualdade 
entre gênero e a liberdade.
Sabe-se que o Brasil é assinante da Carta Universal, cabendo ao Estado brasileiro salvaguardar 
os direitos de todos os cidadãos, sem distinção. Seguindo nessa perspectiva, torna-se necessário 
compreender o histórico legislativo nacional na tentativa de consumar a proteção às mulheres, 
bem como as maneiras com que essas leis e aparatos são entendidos no meio social. Em primeira 
análise, observa-se que em decorrência da pressão oriunda dos movimentos feministas da década 
de 1970 fizeram que o Estado, tendo como principal pauta a violência doméstica, se posicionasse 
juridicamente. Obtém-se, assim, as Delegacias da Mulher, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, 
a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio como as principais medidas tomadas desde então.
Na década de 1980, os movimentos feministas iniciaram diversos protestos em relação a violência 



735

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

735

doméstica e conjugal contra a mulher, visto que, na época era comum a absolvição dos agentes feita 
pelos tribunais com base na “legítima defesa da honra”. A ideia de defesa da honra servia, assim, 
como justificativa para o ato criminoso, e os direitos das mulheres, como a integridade física e 
psicológica  eram renegados pelo Estado. Luiza Nagib Eluf defende que:

A igualdade de todos perante a lei é absoluta, onde as mulheres não são escravas sexuais 
de maridos, namorados ou amantes, e devem ter respeitada a sua liberdade de escolha e a 
eventual pluralidade de parceiros não pode afetar sua reputação nem anular seus direitos 
humanos. Mesmo porque, a sexualidade é direito de todos e deve ser igualmente admitida 
e respeitada tanto no homem como na mulher. (ELUF, 2002)

Os movimentos feministas buscavam, além de respostas do Estado, a conscientização de toda uma 
sociedade que acreditava ser natural esses tipos de violências contra a mulher. Em 1985, o governo 
do Estado de São Paulo cria a primeira “Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher” do Brasil e 
da América Latina (Decreto 23.769/1985). Como forma de combate à violência doméstica, essas 
delegacias ofereciam serviço policial voltado para investigar somente crimes sexuais, como estupro 
e atentado violento ao pudor, o homicídio era posto de lado. No entanto, segundo dados do Mapa 
da Violência de 2015, no ano da criação da Delegacia da Mulher, foram registrados 1.766 casos de 
homicídio contra mulheres, equivalente a uma taxa de 4,83 mortes por dia. O gráfico abaixo mostra 
que, ainda com a criação dessas delegacias, o número de homicídios não decresceu:

Além disso, estudos antropológicos demonstraram que nessas delegacias, oriundas da luta contra 
a impunidade, prevaleceram práticas não judiciárias, como muito bem elucida o antropólogo 
Theóphilos Rifiotis:

De modo geral, estas são valorizadas como espaço público informal de controvérsia, em 
que se pode contar com a autoridade policial como conselheira ou fazendo o que se poderia 
chamar de “mediação”. (RIFIOTIS, 2012)

Vale explicitar que a maioria dos casos atendidos não chegou a se tornar inquéritos policiais, o que 
evidencia a contradição no que concerne à Delegacia da Mulher e sua efetivação.
Outro aparato vindo do Estado, e que se associou com a questão das mulheres ,foi a lei dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/95), criada em setembro de 1995, e que teve como intento 
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informalizar a justiça e torná-la mais célere, eficiente e menos morosa. A princípio, essa nova lei não 
foi criada para ser destinada à violência doméstica e conjugal contra mulheres, mas sua aplicação 
influenciou no funcionamento das delegacias da mulher ao retirar destas o papel de investigação 
e de mediação dos conflitos que compõem a grande maioria dos casos atendidos. No entanto, os 
juizados especiais receberam diversas críticas, e uma delas se referia ao fato que a maioria dos 
juízes eram do sexo masculino e não possuíam treinamento especializado para atender os casos de 
violência contra a mulher. Mesmo com a criação dos juizados especiais, os dados referentes aos 
homicídios comprovaram que os números continuaram em ascendência:

:

Frente ao crescente número de casos de violência contra a mulher,, promulga-se em 2006 :A Lei 
Maria da Penha (Lei 11.340/2006),  fruto de uma longa batalha de proteção judicial impetrada pela 
farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica. Diante dos seus 
apelos gritantes, o seu pedido foi levado à corte Interamericana de Direitos Humanos, que obrigou 
o Brasil a feitura de medidas cabíveis. 
Esse novo aparato dialoga de forma mais coesa com as questões feministas, uma vez que reforçou 
a abordagem da criminalização e propôs um tratamento multidisciplinar, estabelecendo medidas 
protetivas e preventivas para o combate à violência doméstica. Contudo, os números de homicídios 
permaneceram em constante progressão, apesar dessa nova lei ser bastante conhecida pela sociedade. 
O gráfico abaixo estabelece dados de assassinatos femininos ao ano, durante e após a criação da 
lei 11.340/2006:
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Em 2015, entra em vigor a lei do feminicídio (Lei 13.104/2015), tipificando que o assassinato de 
mulher por questões referents ao gênero como uma modalidade de homicídio qualificado, entrando no 
rol dos crimes hediondos. Houve, assim, uma modificação no artigo 121 do Código Penal brasileiro, 
já que a Lei Maria da Penha abarca somente ilícitos ligados a lesões. Foi acrescentado o inciso VI 
ao § 2º do art. 121 do Código Penal, que diz: 

Feminicídio VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino;
§ 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: 
I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
(CÓDIGO PENAL)

Dado o exposto, ainda que a lei do feminicídio seja um avanço, observa-se que a diminuição do 
número de homicídios contra a mulher foi irrisória desde a criação da lei 13.104:

Ademais, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 4.657 mulheres foram mortas em 
2015, mas apenas 12% dos casos foram registrados como feminicídio. Ainda, o ENASP (Estratégia 
Nacional de Justiça e Segurança Pública) apontou que 2.925 inquéritos de feminicídio entre março de 
2016 e março de 2017, dos quais apenas em 50% dos casos tonaram denúncias que foram possíveis de 
demonstrarem culpados. O gráfico também aponta que 43% dos casos ainda estão sendo investigados 
e 7% foram arquivados: 
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Desse modo, fica claro que a atuação solitária do Direito Penal não é capaz de oferecer proteção 
efetiva às mulheres.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Para um melhor entendimento sobre a violência contra a mulher e suas nuances, torna-se necessário 
traçar análises históricas e culturais da sociedade brasileira no que diz respeito a formulação da 
concepção de gênero, como aduz o enunciado:

De modo resumido, entendemos que gênero deve ser tomado como processo histórico 
e prática social vivenciados tanto nas relações cotidianas carregadas de poder como 
nas reformulações identitárias que os sujeitos vivenciam ao longo da vida. (COUTO e 
SCHRAIBER, 2013)

      
É notório que o Brasil é um país patriarcalista, no qual o homem ainda ocupa lugar de destaque em 
quase todos os setores da vida cotidiana, cabendo à mulher posições com menos visibilidade, como 
Bordieu expressa em sua obra “A Dominação Masculina”, segundo o qual:

“A melhor prova das incertezas do estatuto atribuído às mulheres no mercado de trabalho 
reside, sem dúvida, no fato de que elas são sempre menos remuneradas que os homens, e 
mesmo quando todas as coisas são em tudo iguais, elas obtêm cargos menos elevados com 
os mesmos diplomas e, sobretudo, são mais atingidas, proporcionalmente, pelo desemprego, 
pela precariedade de empregos e relegadas com mais facilidade a cargos de trabalho parcial 
— o que tem, entre outros efeitos, o de excluí-las quase que infalivelmente dos jogos de 
poder e das perspectivas de carreira.”  (BORDIEU, p.110-111)

 Assim, de acordo com uma perspectiva histórica e sociológica, constata-se que desde o período 
colonial as atividades tidas como mais relevantes eram destinadas ao gênero masculino, como, por 
exemplo, o intelectualismo do profissional do Direito, enquanto as mulheres eram designadas ao 
aprendizado de afazeres domésticos, como o bordado e a criação dos filhos. A disposição racional 
masculina era fundamentada em supostas qualidades biológicas, que também “explicavam” a 
inferioridade feminina e, consequentemente, a sua submissão ao gênero oposto. Estas situações de 
arbítrio de dominação na família foram amplamente incorporadas pelo pensamento social brasileiro 
ao longo dos séculos, no processo de sedimentação e naturalização de esquemas de percepção 
cultural, sendo revelados na sua socialização e endoculturação simbólica: 

Essas e tantas outras justificativas encontram fundamento num modelo de relações de 
gênero, que, mesmo identificado com “valores antigos”, permanece atuante no imaginário 
social, interpelando os sujeitos e levando-os a agir de acordo com valores e condutas que 
lhe são correspondentes. (SARTI, 2012)

Dessa forma, embora o Estado tenha criado medidas para o combate da violência contra a mulher, 
como as delegacias da mulher, os juizados especiais, a Lei Maria da penha e a Lei do Feminicídio, 
fica evidente que a violência contra à mulher tem origem histórica, cultural e estrutural. A criação 
desses aparatos deve ser acompanhada pela revisão constante e pelo monitoramento de casos para 
garantir a sua eficácia, como a compilação de levantamentos estatísticos afim de uma melhor 
interpretação da realidade, além de estudos que estabeleçam as variáveis que corroboram para 
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a persistência de todas as formas de violência contra a mulher. Ademais, é necessário oferecer 
condições que garantam a segurança e o apoio às vulneráveis, como nos traz Theóphilos Rifiotis: 

prevenir, revelar e intervir com apoio psicossocial, judiciário e prisional. Trata-se de um 
conjunto de medidas e de incentivos aos trabalhos sociais, e não apenas ao trabalho policial 
e ao trabalho judiciário. (RIFIOTIS, 2012)

É imprescindível a implementação de políticas públicas que visem a igualdade de gênero, já que 
a criação de leis não se trata de uma solução pronta. Assim, é a construção de uma consciência 
social e coletiva que pode, paulatinamente, mudar a realidade da mulher no Brasil, que junto com 
leis e aparatos do Estado, poderá alcançar a igualdade, proteção à integridade e a liberdade, bens 
fundamentais à vida e defendidos pelos Direitos Humanos.
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RESUMo

A utilização da bioenergia no Brasil como fontes de energia renovável ainda não esta amplamente 
divulgada, apresentando uma baixa participação no cenário energético mundial. Entretanto, 
fundamentada nos conhecimentos atuais e na escassez de recursos não renováveis, essa modalidade 
energética vem obtendo espaço especialmente nas engenharias, ciência que busca incessantemente 
modos alternativos constutivos que minimizem o o impacto ambiental e de resíduos sólidos. 
Partindo desse princípio, o objetivo desse estudo é avaliar as percepções dos discentes e docentes 
dos cursos de Engenharia Ambiental da região Sudoeste da Bahia quanto ao conhecimento da 
Bioenergia. Trata-se de estudo tranversal, de natureza quantitativa e cunho exloratório, utilizando-se 
de pesquisa de campo, de 18 a 50 e mais anos, de nível superior dos cursos de engenharia ambiental 
das Instituições de Ensino superior do Sudoeste da Bahia. A coleta de dados será em realizadas 
em novembro (2018). Será utlizado um questionário semiestruturado para o discente e docente 
com variáveis socioeconômicas, acadêmicas e sobre o campo da bioenergia Considerando o fato 
da temática apresentar-se como inovadora e de extrema relevância social, os alunos dos cursos de 
Engenharia Ambiental dessas IES podem não reconhecer a aplicabilidade das bioenergias,  já que 
esse conteúdo é abordado indiretamente em disciplinas afins nas universidades estudadas.    

Palavras-chaves: Meio Ambiente; Energia renovável; Bioenergia.

ABSTRACT

The use of bioenergy in Brazil as sources of renewable energy is not widely disseminated yet, 
presenting a low participation in the world energy’s scenario. However, based on the areas of 
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knowledge and scarcity of non-renewable resources, this modality has come gaining special space 
in the engineering, which search incessantly alternative ways to minimize the environmental impact 
and solid waste. Following this principle, the objective of this study is to evaluate the perceptions 
of the students and teachers of the Environmental Engineering courses of the Southwest region of 
Bahia about the Bioenergy’s knowledge. This is a cross-sectional study of a quantitative nature and 
exploratory character, using field research, from 18 to 50 and more years, from the upper level of 
the environmental engineering courses of the the Higher Education Institutions from Southwest of 
Bahia. The data collection will be carried out in November (2018). A semi-structured questionnaire 
with socioeconomic, academic and bioenergy variables will be applied to the student and teacher. 
Considering the fact of the theme an innovative and of extreme social relevance, Environmental 
Engineering’s students of these IES may not recognize the applicability of the bioenergies, once 
this content is approached indirectly in related disciplines in the studied universities.
Versão do resumo com no máximo 300 palavras em inglês. Se a língua principal do resumo for 
inglês, o abstract deverá ser em português ou espanhol.

Key-words: Environment; Energy renovy; Bioenergie.

INTRoDUÇÃo

Diante das novas tecnologias em busca de energias renováveis, a bioenergia vem ganhando destaque 
em termos econômicos, ambientais e sociais, onde passou a ser empregada continuamente como 
mecanismo de desenvolvimento limpo, incentivando assim a implementação de projetos nesta 
modalidade.  
No Brasil, a utilização da bioenergia como fonte alternativa de energia ainda não esta amplamente 
difundida apresentando uma baixa participação no cenário energético mundial. Porém, fundamentada 
nos conhecimentos atuais e na escassez de recursos não renováveis, essa modalidade de energia 
vem ganhando espaço principalmente nas engenharias, ciência que busca incessantemente modos 
alternativos de construção que diminuam o impacto ambiental e de resíduos sólidos. 
Acredita-se que a engenharia ambiental é um dos ramos das engenharias que estuda de maneira mais 
aprofundada a bioenergia e suas aplicabilidades. Dessa forma, supõe-se que os conceitos ligados 
a essa temática permeiam de maneira incisiva os projetos politico-pedagógicos das universidades 
que disponibilizam esses cursos.  
Considerando a situação exposta e a carência de produções científicas relacionadas ao ensino e 
a popularização da bioenergia nas instituições de ensino superior do Brasil, encontrou-se uma 
revisão da literatura que revelou um baixo número de trabalhos nesse universo pouco menos que 10 
trabalhos, principalmente no Nordeste brasileiro. Na Bahia foram encontrados raros trabalhos acerca 
da temática e na região do estudo, o sudoeste baiano, não foi encontrado pesquisas até o momento. 
Partindo dessa premissa, buscaremos através deste estudo avaliar as percepções dos discentes e 
docentes dos cursos de Engenharia Ambiental da região Sudoeste da Bahia quanto ao conhecimento 
da Bioenergia .
Trata-se de estudo tranversal, de natureza quantitativa e cunho exloratório, utilizando-se de pesquisa 
de campo.
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Propõe-se trabalhar com variáveis quantitativas para caracterizar a população do estudo, como: 
sexo, idade, IES que estuda, semestre, se já ouviu falar de bioenergia, dentre outros.
Esta pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de 
Tecnologia e Ciências, Campus Salvador, para que possa ser avaliado e, apenas após sua aprovação, 
iniciar-se-á coleta de dados.

oBJETIVoS

Avaliar as percepções dos discentes e docentes dos cursos de Engenharia Ambiental da região 
Sudoeste da Bahia quanto ao conhecimento da Bioenergia. 

oBJETIVoS ESPECÍFICoS

► Identificar o nível de conhecimento dos estudantes do Curso de Engenharia Ambiental sobre 
a temática Bioenergia nas Insituições de Ensino Superior (IES) da região Sudoeste;

► Analisar como se organizam os principais conhecimentos curriculares dos docentes quanto 
a estruturação de ementa, planos de aulas e conteúdos atralados a Bionergia nos cursos de 
Engenharia Ambiental da região Sudoeste;

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

BIoENERGIA 

A Bioenergia, é um processo que em tese poderá ser a esperança do desenvolvimento sustentavel 
no planeta, diante do imenso potencial cientiífico e tecnologico concentrado na produtividade de 
Biomassa, é a denominação para as matérias orgânicas (origem vegetal ou animal), passível de serem 
utilizadas como fonte de produção de energia. A bioenergia é considerada toda energia obtida por 
intermédio da biomassa, as fontes principais de bioenergia são madeiras, resíduos urbanos, milhos, 
cerais e etc (SFREDO e FIORESE; CARNEIRO 2013,2017).

BIoMASSA

Biomassa é classificada como toda matéria orgânica de origem mineral ou animal, que pode ser 
convertida em energia mecânica, térmica ou elétrica. De acordo com a sua origem, elas podem ser: 
florestal (madeira), agrícola (arroz e cana-de-açúcar, entre outras) e rejeitos urbanos e industriais 
(sólidos ou líquidos). Assim como a energia hidráulica e outras fontes renováveis, a biomassa 
é uma forma indireta de energia solar. A energia solar é convertida em energia química, pela 
fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os seres vivos. A biomassa constitui uma forma 
de aprovisionamento da energia solar que é transformada em energia química (ANEEL, 2008; 
CORREA; SILVA; SILVA, 2010). 

A RELAÇÃo DA ENGENHARIA AMBIENTAL E A BIoENERGIA 

O início do século XXI foi marcado pela criação de diversos cursos superiores na área ambiental, 
provavelmente, essa ocorrência se deva aos estímulos políticos para criação de instituições de ensino 
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superior, assim como à preocupação com o meio ambiente, que, consequentemente, trouxe em seu 
bojo a necessidade de profissionais especializados na área. 
Ainda que por intermédio de disciplinas isoladas, o tema meio ambiente já era bastante abordado em 
diversos cursos de ensino superior há muitos anos, entre as décadas de 70 e 80 houve um crescimento 
ainda maior da abordagem dessa temática dada a quantidade de catástrofes ambientais que colocavam 
o assunto em evidência a nível nacional, uma vez que as mesmas traziam consequências sociais e 
econômicas. (REIS, et. al., 2005).

DIRETRIZES CURRICULARES E PRoJEToS PEDAGoGICoS DE CURSoS CoM 
ÊNFASE NA TEMÁTICA BIoENERGIA 

O Ministério da Educação criou e aprovou a área de Engenharia Ambiental em 5 de dezembro de 
1994, pela Portaria nº 1.693. As prerrogativas do Engenheiro Ambiental encontram-se padronizadas 
pela Resolução nº 447, de 20 de setembro de 2000, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (CONFEA) (CFE,2000; BRASIL,1994).
A Resolução nº 1010, de 22 de agosto 2005 (que vigora desde 01/07/2007), determina o campo de 
atuação profissional da Engenharia Ambiental. O atual mercado de trabalho para o Engenheiro 
Ambiental é estabelecido por empregabilidade nas três esferas do governo, em Organizações Não 
Governamentais, em empresas públicas, privadas, na academia como docente, além de organizações 
sociais de interesse público.

MÉToDoS

Trata-se de estudo tranversal, de natureza quantitativa e cunho exloratório, utilizando-se de pesquisa 
de campo.
Propõe-se trabalhar com variáveis quantitativas para caracterizar a população do estudo, como: 
sexo, idade, IES que estuda, semestre, se já ouviu falar de bioenergia, dentre outros.
A pesquisa será desenvolvida no municipio de Vitória da Conquista por ser considerado o polo 
educacional mais importante para a região do Sudoeste da Bahia.  O universo amostral será 
composto por discentes e docentes do curso de engenharia ambiental, da modalidade presencial, 
matriculados no 8º semestre do curso para o período 2018.2, em Instituições de Ensino Superior 
localizadas Sudoeste da Bahia. 
Os alunos matriculados para o 8º semestre são considerados aptos a  participar do estudo, haja vista 
que neste período do curso já foram abordadas disciplinas que tratam, direta ou indiretamente, do 
tema Bioenergia em suas ementas.
Os instrumentos de coleta de dados, será elaborado um questionário semiestruturado, adaptado de 
outros instrumentos já validados em pesquisas (ComBio, 2017; RACHACURA, 2017; NOS, 2016). 
O questionário contemplará quinze questões no total, 9 questões referentes ao conhecimento sobre 
Bioenergia, sendo todas de múltipla escolha. 
Após a coleta dos dados, os questionários serão identificados e quantificados no software Microsoft 
Excel (2015) e extraídos para o software Stata, versão 14.0. A apresentação dos resultados será em 
forma de tabelas, quadros e gráficos, em que serão analisados com base na literatura pertinente ao 
tema para a descrição dos conceitos sobre bioenergia, biomassa e energias renovavéis. 
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

A coleta de dados do estudo principal ocorrerá em novembro de 2018. As instituições participantes 
do estudo foram informadas via ofício circular, encaminhado ao diretor responsável pela mesma 
com  60 dias de antecendência, com apresentação do projeto, seus objetivos, bem como, com o 
documento de aprovação do CEP. O pré teste já foi realizado e validado na Faculdade de Tecnologia 
e Ciências  (FTC).
Foi solicitado autorização por escrito para realização da pesquisa nos espaços das instituições 
e serão acordados os agendamentos para realização da coleta de dados, estima-se que todos os 
estudantes acionados, participem da pesquisa para que seja anallisadas quais as percepções de 
discentes docente  de Engenharia Civil das instituições de ensino superior instaladas no sudoeste 
baiano, sobre o conhecimento da Bioenergia e aplicabilidade na sua futura atuação profissional 
e pratica social. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O Engenheiro Civil, assim como está prescrito nos modelos curriculares do curso, consegue e precisa 
envolver-se ativamente na metodologia de construção de um novo paradigma de desenvolvimento 
sustentável, pois por intermédio de sua atuação, potencializa ações de análise e caracterização do 
meio ambiente com a finalidade de resguardar a qualidade ambiental. 
Diante das múltiplas atribuições do Engenheiro ambiental destaca-se o seguimento da construção 
sustentável, o estudo da eficiência energética, aproveitamento de água, uso de materiais ecológicos 
dentre outros. À vista disso, os conceitos ligados a essa temática da Bioenergia devem permear de 
maneira incisiva os projetos politico-pedagógicos das Instituições de Ensino Superior (IES) que 
oferecem cursos de Engenharia Ambiental.
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RESUMo

A violência doméstica é uma constante realidade na história brasileira. É inegável que a Lei Maria 
da Penha representou um grande avanço para coibir essa prática. Contudo, pesquisas demostram 
que apesar da pertinência desse diploma legal falta-lhe, ainda, efetividade. Nesta perspectiva, o 
objetivo do trabalho é apresentar uma reflexão sobre como os novos caminhos do direito penal podem 
indicar uma via mais eficaz para a solução do problema. O método adotado para desenvolvê-lo foi 
hipotético-dedutiva de natureza descritiva. Sob a ótica do funcionalismo pacificador a função do 
direito penal é promover a paz social, priorizando um procedimento menos contencioso embasado 
na restauração das relações sociais por intermédio da justiça restaurativa, que tem como pilares o 
empoderamento das vítimas, a responsabilização do ofensor e a reparação do dano. A Lei 11.340/06 
revolucionou ao criar estruturas apropriadas para lidar com a violência doméstica, mas apenas a 
estrutura não foi suficiente para coibir a prática. Os personagens envolvidos no conflito não são 
estranhos entre si, eles estão ligados pelos laços do afeto, o que torna as decisões a serem tomadas 
extremamente eivadas de subjetividade. Assim, a prática restaurativa embasada no diálogo e na 
restauração das relações pode-se mostrar muito mais eficiente que o modelo atual.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha, Efetividade, Justiça Restaurativa.

ABSTRACT

The domestic violence is a constant reality in Brazilian history. It is undeniable that the Maria da 
Penha Law represented a great step forward in curbing this practice. However, research shows, despite 
the pertinence of this legal diploma, it still lacks effectiveness. In this perspective, the objective 
of the work is to present a reflection on how the new ways of criminal law can indicate a more 
effective way to solve the problem. The method adopted to develop it was hypothetico-deductive 
of a descriptive nature. From the point of view of peacemaking functionalism, the function of 
criminal law is to promote social peace, prioritizing a less contentious procedure based on restoring 
social relations through restorative justice, which has as its pillars the empowerment of victims, 
accountability of the offender and reparation of the damage. The Law 11.340/06 revolutionized by 
creating appropriate structures to deal with domestic violence, but only the structure was not enough 
to curb the practice. The characters involved in the conflict are not strangers to each other, they 
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are bound by the bonds of affection, which makes decisions to be taken extremely infatuated with 
subjectivity. Thus, the restorative practice based on dialogue and the restoration of relationships 
can be much more efficient than the current model.
 
Key words: Maria da Penha Law, Effectiveness, Restorative Justice.

INTRoDUÇÃo

A violência doméstica é uma triste realidade na história brasileira. Coibir essa prática é um desafio 
constante para todos os sujeitos envolvidos no fazer e no pensar o Direito. Contudo, por mais que 
se tenha endurecido as penas e alterado os procedimentos, falta ainda efetividade na solução desse 
problema. 
A Lei 11.340/06 revolucionou ao criar estruturas apropriadas para lidar com a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, mas apenas a estrutura não foi suficiente para coibir a prática. Os 
personagens envolvidos no conflito não são estranhos entre si, eles estão ligados pelos laços do afeto, 
o que torna as decisões a serem tomadas extremamente eivadas de subjetividade. É inegável que 
a Lei Maria da Penha representou um grande avanço para coibir a violência doméstica (ao menos 
aquela praticada contra a mulher). 
Apesar da pertinência desse diploma legal falta-lhe efetividade. A própria estrutura de tramitação 
processual contribui para a inefetividade da Lei. O alijamento quase que total da vítima dentro 
do Processo Penal mais prejudica que contribui para a pacificação da sociedade. Ora, no processo 
penal não há lide, pois, os interesses de acusação e defesa são convergentes, visando tão somente 
a promoção da justiça, e promover a justiça nada mais é que a pacificação social.
 Sob a ótica do funcionalismo pacificador, a função do Direito Penal é promover a paz social, 
priorizando um procedimento menos contencioso, embasado na restauração das relações sociais 
por intermédio da justiça restaurativa, que tem como pilares o empoderamento das vítimas, a 
responsabilização do ofensor e a reparação do dano. Assim sendo, a prática restaurativa embasada 
no diálogo e na restauração das relações pode-se mostrar muito mais eficiente para a realização dos 
objetivos da Lei Maria da Penha que a atual estrutura.

oBJETIVoS

A pesquisa se propôs a revisitar o tão debatido tema da violência doméstica contra a mulher por uma 
nova perspectiva de resolução de conflitos; apresentando o processo histórico dessa Lei; observando 
os pontos nevrálgicos quanto à apreciação pelo poder judiciário desse diploma e identificado as 
críticas à Lei 11.340/06 quanto a sua ineficiência, com a finalidade de propor uma terceira via para 
a solução de conflitos no âmbito da Lei Maria da Penha.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A Lei Maria da Penha entra no direito brasileiro com o escopo de promover maior efetividade aos 
casos de violência doméstica contra a mulher. Ela é fruto de um longo processo de discursão iniciado 
nos anos 1990, mas viabilizado somente no ano de 2006. A norma é essencialmente procedimental, 
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contando apenas coma a tipificação de um único delito, o que demonstra que a efetividade não é 
uma questão de direito material, mas, sobretudo, de aplicação desse direito. Contudo, a efetividade 
ainda não pode ser experimentada de maneira satisfatória como demonstra o relatório final da 
CPMI da Lei Maria da Penha: 

[...] tendo em vista que foi constatado pela CPMI, a violência contra a mulher no Brasil é um 
problema que persiste, havendo inclusive reivindicações de acompanhamento estratégico, 
político, sistemático e comprometido com esta causa feminina. 

O Código Civil de 2002 moderniza aspectos essenciais do direito de família, incorporando mudanças 
legislativas conquistadas em legislações esparsas. A doutrina do século XXI inaugura no cenário 
jurídico brasileiro uma nova percepção de família. Ela deixa se ser percebida, pelo direito, como 
eminentemente patriarcal e patrimonialista para uma perspectiva do afeto. O que importa para 
nova definição de família é a afetividade das relações.  É o que se depreende da leitura de Maria 
Berenice Dias (2009, p. 42): 

O novo modelo de família funda-se sobre os pilares da responsabilização, da afetividade, da 
pluralidade e do eudemonismo, impingindo nova roupagem axiológica ao direito de família. 
Agora, a tônica reside no indivíduo, e não mais nos bens ou coisas que guarnecem a relação 
familiar. A família-instituição foi substituída pela família-instrumento, ou seja, ela existe 
e contribui tanto para o desenvolvimento de seus integrantes como para o crescimento e 
formação da própria sociedade, justificando, com isso, a sua proteção pelo Estado.

Essa nova perspectiva do Direito Civil deve ser levada em consideração no âmbito penal quando 
das demandas de violência doméstica e familiar. O tipo de construção social experimentado nesses 
conflitos demanda uma nova forma de pacificação.
Para Pierre Bourdieu (2005, p. 225) ao se instituir um espaço judicial com atores especializados 
substituindo os verdadeiros interessados importa na construção de uma fronteira verdadeiramente 
danosa a realização da justiça. 

Na realidade, a instituição de um << espaço judicial >> implica a imposição de uma 
fronteira entre os que estão preparados para entrar no jogo e os que, quando nele se acham 
lançados, permanecem de fato dele excluídos, por não poderem operar a conversão de todo 
o espaço mental – e, em particular, de toda a postura linguística – que supõe a entrada 
nesse espaço Social. 

Esse alijamento dos interessados ainda é mais marcante no processo penal quando o Ministério 
Público, via de regra, assume a legitimidade ativa da ação, restando à vítima um papel coadjuvante 
e inexpressivo dentro do processo, e em muitos casos como tese de defesa a vítima passa a ser 
responsabilizada pela conduta do agente.
A justiça restaurativa, em oposição à justiça retributiva, promove o diálogo e a inclusão dos sujeitos 
na resolução dos conflitos:

A justiça retributiva postula que a dor é o elemento capaz de acerta as contas, mas na prática 
ela vem se mostrando contraproducente, tanto para a vítima quanto para o ofensor. Por 
outro lado, a teoria da Justiça Restaurativa sustenta que o único elemento apto para realmente 
acertar as contas é a conjugação do reconhecimento dos danos sofridos pela vítima e suas 
necessidades ao esforço ativo para estimular o ofensor a assumir a responsabilidade, corrigir 
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os males e tratar as causas daquele comportamento. Ao lidar de modo positivo com esta 
necessidade de vindicação ou acerto de contas a Justiça Restaurativa tem o potencial de dar 
segurança a vítima e ofensor, ajudando-os a transformar suas vidas. (ZEHR, 2012, p.72) 

Para Howard Zehr (2012), a solução de conflitos se mostra mais efetiva quando se aplica o tripé da 
justiça restaurativa: empoderamento da vítima, responsabilização do agressor e reparação do dano.
Para esse autor, o crime é uma violação do ser e como tal promove um trauma na vítima, pois rompe 
com o sentido de ordem e significado, desse modo para se recuperarem as vítimas necessitam de 
uma reorganização e essa reorganização perpassa pela exposição de sua verdade para que essa 
possa ser ouvida e validada pelos outros. Para além disso, uma restauração só é possível quando a 
vítima recupera seu sentido de autonomia pessoal, empoderamento.
O ofensor precisa se sentir responsável pelos seus atos. Por vezes, o procedimento judicial utiliza 
como tese de defesa o comportamento da vítima isso cria no ofensor uma verdade interna de não 
se sentir responsável pelo dano causado e quando condenado passa a acreditar que foi vítima de 
injustiça. 
Zehr (2012) entende que é imprescindível à construção restaurativa a responsabilização dos agentes 
e essa responsabilidade envolve assumir a responsabilidade pelos danos causados por suas ações e 
posteriormente promoverem a reparação desse dano.

MÉToDoS

A pesquisa se desenvolveu pela forma de trabalho monográfico, pelo método hipotético-dedutivo 
de natureza descritiva. Foi realizada uma contextualização histórica do tema violência doméstica 
contra a mulher, bem como seus principais componentes: a mulher, a família e a violência. A partir 
dessa construção histórico social foi proposta a aplicação da Justiça restaurativa nos moldes do 
Funcionalismo Pacificado para solucionar os conflitos de violência doméstica contra a mulher.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A Lei Maria da Penha promove no espaço público o que historicamente esteve relegado ao ambiente 
privado. Ela coloca holofotes onde o mundo do domínio público colocou escuridão e clausura. Ela 
traz à tona o que a história preferiu afogar e esquecer. O problema não é novo, mas o fato de ganhar 
espaço público o é. Contudo, esse espaço público é reacionário e quer devolver ao privado e ao 
silêncio aquilo que anseia gritar. Esse movimento dialético que se formou entre espaço público e 
privado já não se pode controlar o novo anseia nascer e é preciso mudar a forma de encarar o processo.
As relações domésticas emanam uma afetividade latente que o processo não pode ignorar. Não é 
possível racionalizar família, pois família é afeto. E eventual infração penal que quebre essa confiança 
afetiva não pode alijar a vítima da sua solução. Esse novo foco do direito penal regulamenta relações 
jurídicas distintas das relações até então trabalhadas, não se trata de um criminoso qualquer, não 
é um desconhecido que adentrou um ambiente doméstico e praticou um crime. 
A violência doméstica adentrou uma ceara penal para qual o encastelado dos tribunais não está 
aparelhado para trabalhar. As relações estão eivadas de uma carga afetiva que não requer uma fria 
retribuição do mal, é necessário pacificar e pacificar significa efetivamente resolver. 
Assim, para tratar esse novo olhar, é preciso trocar as lentes, é imperioso mudar a perspectiva, 
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é premente tomar a terceira via do Direito Penal pelos rumos estabelecidos pelo Funcionalismo 
Pacificador, a saber, a aplicação da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica contra a 
mulher.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A história ocidental da qual a nação brasileira é herdeira sempre concedeu à mulher um papel de 
coadjuvante. As estruturas sociais familiares desde a era clássica fortaleceram o discurso que alijou 
a mulher dos espaços públicos, restringindo sua participação social ao ambiente doméstico. E mesmo 
dentro desse ambiente sua influência estava subjugada ao mando do homem
Muitas foram as formas de perpetuação desse modelo, com presença marcante do discurso religioso 
a ideia de que a mulher é um ser inferior ao homem atravessou os séculos. Como numa prisão 
sem muros a violência simbólica construída através da história e reiterada de geração em geração, 
promoveu no campo semântico da agredida uma justificação para a agressão sofrida.
As relações humanas atingiram um grau de complexidade tão intenso que a paz pelo Direito já não 
é capaz de promover a pacificação social. O alijamento das partes promovido pelo Processo Penal 
em muito prejudica o sentimento de justiça e o bom andamento do corpo social. Faz-se necessário 
repensar, sobretudo nas relações familiares, novos moldes de promoção do direto, para isso se 
mostra mais promissor o tripé da justiça restaurativa quando propõe o empoderamento da vítima, a 
responsabilização do agente e a reparação do dano..
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RESUMo

Este trabalho objetiva problematizar como o discurso midiático contribui para a não implementação 
da Justiça Restaurativa. Para isso, far-se-á uma  investigação dos enunciados que são utilizados 
em periódicos de grande circulação, a fim de  perscrutar quais são as adjetivações, os vocativos 
e/ou outros termos que o discurso midiático utiliza para se referir aos suspeitos da prática de um 
ilícito penal e, também, para veicular a notitia criminis e defender sua tese acerca de determinada 
polêmica como a redução da maioridade penal. Logo, pretende-se ponderar como a mídia contribui 
para a perpetuação da Justiça Retributiva. Aliada a essa problematização analisa-se, também, o 
papel do Estado que para além de ser o guardião e sancionador da lei  coloca-se como vítima do 
crime, deixando  às  verdadeiras vítimas – ofensor e ofendido – papéis periféricos.  Os doutrinadores 
priorizados nesta investigação são  Zehr (2018) e Tourinho (2017), pesquisadores que ponderam 
a ineficácia de  práticas retributivas e trocam as lentes lançando um olhar para a instauração de 
práticas restaurativas que visem à implementação da quinta dimensão dos Direitos Humanos, 
consubstanciado no direito à paz. Concomitante a esse trajeto, fizemos um imbricamento com as 
reflexões da Análise do Discurso, cujos expoentes tangenciados são Charaudeau (2010), Dijk (2010)  
e Foucault (2012) que pesquisam as relações de poder mantidas por instâncias hegemônicas, por 
meio do seu discurso. Considerando o objetivo, a problemática e o referencial acima delineados, 
procedemos a uma   abordagem qualitativa, por meio de   uma pesquisa exploratória. Como fontes 
para o fornecimento dos dados, fizemos uma pesquisa bibliográfica a partir da utilização de 
referências teóricas analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos. Nas considerações 
finais, ponderamos o discurso midiático como um óbice para implementação da Justiça Restaurativa.
 
Palavras- chave: Retribuição; Justiça Restaurativa; Discurso Midiático; vítima; Estado. 

ABSTRACT

This work objective to problematize how media speeches contributes to the non - implementation 
of Restorative Justice. For that  an investigation of the statements that are used in periodicals of 
great circulation, in order to examine what are the adjectives, vocatives and / or other terms that 
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the media discourse uses to refer to the suspects of the practice of a criminal offense and also to 
convey the notitia criminis and defend his thesis about a certain controversy as the reduction of the 
penal age. Therefore, it is intended to consider how the media contributes to the perpetuation of 
Retributive Justice. In addition to this problematization, the role of the State, which besides being 
the guardian and sanctioner of the law, is also analyzed as a crime victim, leaving the real victims 
- offender and offended - peripheral roles. The prioritized scholars in this research are Howard 
(2018) and Tourinho (2017), researchers who ponder the ineffectiveness of retributive practices and 
exchange lenses by looking at restorative practices aimed at implementing the fifth dimension of 
Human Rights, embodied in right to peace. Concomitant to this path, we made an interrelationship 
with the Discourse Analysis reflections, whose tangent exponents are Charaudeau (2010), Dijk 
(2010) and Foucault (2012) who research power relations held by hegemonic instances through 
their speeches . Considering the objective, the problematic and the referential described above, we 
proceed to a qualitative approach, through an exploratory research. As sources for the data, we 
did a bibliographical research based on the use of theoretical references analyzed and published by 
written and electronic means. In the final considerations, we consider the media discourse as an 
obstacle to the implementation of Restorative Justice.

Keywords: Retribution; Restorative Justice; Media Speech; victim; State.

INTRoDUÇÃo

A Constituição da República Federativa do Brasil originou-se de um contexto em que o Brasil,  
após 21 anos sob uma ditadura militar, encontrava-se amordaçado. Não se tinha o direito de falar 
o que se pensava, de se ponderar, de questionar, nem de formar novas opiniões, pois a censura era 
impiedosa. Além disso, penas cruéis eram impostas, direito ao contraditório e à ampla defesa não 
existiam e vidas eram ceifadas, impiedosamente. Esse Brasil pretérito saiu da ditadura, promulgando 
na sua Carta Magna fundamentos e princípios constitucionais pétreos. Dignidade da pessoa Humana, 
Legalidade, Intervenção Mínima e Tutela Subsidiária do Bem Jurídico Constitucional–Penal, 
Proporcionalidade, dentre outros, são fundamentos principiológicos inegociáveis e irrenunciáveis. 
Todavia, diante de tratamentos que têm sido infligidos àqueles que cometem  um ilícito penal, estaria 
o poder estatal zelando pelo seu texto constitucional? As instâncias formadoras de opinião, como 
a mídia, têm julgado, antecipadamente, os ofensores da ordem jurídica?
Tais problematizações surgem porque, hodiernamente, verifica-se que a atuação da infraestrutura 
e das superestrutras são desproporcionais, quando não contraditórias, com o texto constitucional.  
De um lado, instâncias como a mídia, representante da superestrutura, violam princípios como 
dignidade da pessoa humana, quando utilizam vocativos inapropriados para quem comete um ilícito 
penal. Noticia-se apenas uma versão do fato, condenando, antecipadamente o suposto ofensor da 
ordem jurídica. Nesse diapasão, a vítima, ou melhor o ofendido, fica obscurecido e assume um papel 
periférico, já que o Estado reivindica um protagonismo, colocando-se como vítima. Além disso, o 
Estado, por meio de um paradigma retributivo, desconsidera as relações interpessoais, buscando a 
justa causa  e  impondo sanções  com o fim de proteção do bem jurídico que ele mesmo negligencia. 
 Diante das ponderações supracitadas, justifica-se essa investigação que para além de problematizar 
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o papel que o discurso midiático tem desempenhado, na sociedade moderna, vislumbra que só por 
meio do discurso, enquanto prática social, pode-se denunciar essas ações e transformar o  modus 
operandi de instâncias que deveriam estar a serviço da sociedade, como um todo, prezando pelos 
direitos humanos e tendo como princípio a dignidade da pessoal humana. 

oBJETIVoS

objetivo geral:
 Problematizar como os discursos contribuem para a não implementação da Justiça   Restaurativa;

Objetivos específicos:
a) Investigar os vocativos e as adjetivações que são utilizados pelo discurso midiático para se 
referir aos suspeitos da prática de um ilícito penal;
b) Interpretar os efeitos de sentido dos enunciados priorizados nas capas dos periódicos;
c)  Analisar como os enunciados, priorizados nas capas dos periódicos, são estruturados;
d) Ponderar como a mídia contribui para a perpetuação da Justiça Retributiva; 
e) Refletir sobre o papel do Estado diante de um ilícito penal. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Alicerçada na paz social, a Justiça Restaurativa surge em um momento em que se  questionam  as 
ações estatais e a efetividade da Justiça Retributiva. Para além dessas insatisfações, o cenário atual 
leva-nos a uma indignação, já que danos causados a seres humanos são mitigados, quando não 
ignorados.  Isso é visível não apenas por meio das sanções estatais impostas às vítimas-ofensor e 
ofendido -, mas pelo papel que o Estado reivindica para si, qual seja, vítima do crime e protetor da 
ordem judicial. Com efeito, a lente da Justiça Retributiva, cujo foco encontra-se no passado e na 
sanção ao ofensor, ignora as vítimas- ofendido e ofensor - secundarizando a verdade do ofendido, 
as suas necessidades e o seu sofrimento. 
Em vistas disso,  Zehr ( 2017) pondera:

A lente retributiva se concentra basicamente na última, nas dimensões sociais. E o faz 
tornando a comunidade algo abstrato e impessoal. A justiça retributiva define o Estado como 
vítima, define o comportamento danoso como violação de regras e considera irrelevante 
o relacionamento entre vítima e ofensor. Os crimes, portanto, estão em outra categoria , 
separados dos outros tipos de dano. (  ZEHR, 2017, p.189) 

Ao violar alguma lei, o ofensor é rechaçado do convívio familiar e marcado pela sociedade. Uma 
das práticas, iniciadoras e perpetuadoras dessas marcas indeléveis que impossibilitam a restauração 
do ofensor, é a discursiva. Com efeito, a notitia criminis, para além de divulgar um acontecimento 
que viola a ordem social, condena e extirpa seres humanos, utilizando vocativos que são, facilmente, 
incorporados às manifestações orais e escritas da sociedade. Nesse viés, o propósito argumentativo 
de instâncias que, para além de formadoras de opiniões, deveriam humanizar o seu discurso, vai na 
contramão, pois, sub-repticiamente, provoca uma cristalização de enunciados, ideologias e formações 
discursivas oriundas apenas de um viés. A esse respeito Charaudeau (2010, p.63) observa que “toda 
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instância de informação, quer queira, quer não, exerce um poder de fato sobre o outro. Considerando 
a escala coletiva das mídias, isso nos leva a dizer que as mídias constituem uma instância que detém 
uma parte do poder social.”
Ademais, por meio do seu discurso, a mídia obsta a implementação de práticas restaurativas, já que, 
também, conclama o Estado a agir, a fazer justiça, usando para isso o argumento de combate ao 
crime e/ou impunidade. Com esse escopo, a ação estatal restringe-se a punir uma conduta omissiva 
ou comissiva como um ato típico, antijurídico e culpável, capitulada em um tipo penal. Restringe-
se o conceito de crime a uma visão analítica, mas potencializa qualquer ato que se enquadra nesse 
cenário. Fazendo a subsunção perfeita do tipo penal à conduta, está o Estado autorizado a retribuir 
o mal que o ofensor fez ao bem jurídico sob sua tutela, mas que ele negligenciou. 
Dessa forma, implementa-se a Justiça Retributiva que visa à ressocialização e à prevenção da 
criminalidade. Com base nesses objetivos, pode-se questionar: O que se entende por sociedade? Os 
indivíduos, privados da sua liberdade, que cumprem sua pena em Casa do Albergado- regime aberto 
-;  em Colônia Agrícola, Industrial ou estabelecimento similar – regime semiaberto -  ou penitenciária 
– regime fechado não vivem em sociedade? Tais cumprimentos de penas  têm sido eficazes? Qual 
é o índice de reincidência?  Nesse momento, não cabe a nós apresentar uma quantificação, todavia 
é inquestionável a ineficácia desses regimes e a forma desumana pela qual os presos são tratados 
quando lá estão. Por meio dessa análise é que  se vislumbra a necessidade de ser implementado

um conjunto de práticas multifacetária, (...) , abertas à pluralidade de interesses, no sentido 
de inclusão da vítima, do infrator e da comunidade de próximos, não sendo norteada por 
aqueles valores dominantes, mas pelo sentido moral de alcance de um resultado satisfatório 
àqueles atingidos pelos efeitos do comportamento criminoso. ( TOURINHO, 2017, p.145)  

 Tourinho (2017, p.37), também, ao fazer uma reflexão sobre a Justiça Restaurativa pondera que “a 
paz jurídica se torna realizável pela proposta de cumprimento voluntário de prestações reparadoras, 
ideia balizadora dos instrumentos manejados pela Justiça Restaurativa”. Ademais, o referido autor 
ao trazer à baila a paz social por meio da Justiça Restaurativa, elemento consubstanciado na quinta 
dimensão dos Direitos Humanos, ressalta que o fundamento constitucional da paz jurídica está 
enraizado na dignidade da pessoa humana. Nesse viés, provocamos outro questionamento: como tal 
princípio pode ser  exequível, já que as  ações estatais desconsideram o sujeito enquanto ser social.?
 Os direitos fundamentais são direitos humanos positivados na nossa carta Magna de 1988 mas 
que são obscurecidos por meio de atitudes estatais que não têm compromisso com a paz social mas 
com a “ordem” jurídica. Justificam-se ações animalescas em prol da ordem jurídica.  ( BAUMANN 
19992 apud TORURINHO) reflete que a reparação, no âmbito penal, recebe um fundamento 
constitucional, sendo apresentada como proposta menos intervencionista , precedendo á coerção 
da pena. Logo vê-se o crime não como violação de regras, numa visão analítica, mas como uma 
violação de pessoas e relacionamentos.
Dessa forma, a Justiça Restaurativa muda as lentes fazendo uma interface do crime com outros 
danos e conflitos vivenciados pelo ofensor, identificando como vítimas – ofensor e ofendido – e 
reconhecendo “a centralidade das dimensões interpessoais. As ofensas são definidas como danos 
pessoais e como relacionamentos interpessoais. O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. 
( ZEHR, 2017, p.189).
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MÉToDoS

Considerando, como reflete Gil ( 2002 ), que  a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos 
dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto 
daqueles que estão vivenciando o fenômeno, priorizamos, nesta investigação,  essa abordagem,  fazendo 
uma interpretação dos enunciados veiculados, pelo discurso midiático, em algumas capas de periódicos. 
Diante desse objetivo, fizemos uma investigação exploratória utilizando fontes documentais oriundas 
de pesquisadores do discurso e da área dos Direitos Humanos. Na sequência, elegemos o nosso corpus  
selecionando seis capas de periódicos que divulgaram dois crimes de grande repercussão, quais sejam, 
os assassinatos de Isabella Nardoni e dos pais de Suzane Richithofen e que defenderam a redução da 
maioridade penal. Ressalte-se que desse total um mesmo crime foi analisado em três periódicos e a 
defesa da tese sobre a redução da maioridade penal em dois diferentes periódicos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Nas três primeiras capas selecionadas, o ilícito penal noticiado pelos periódicos Extra, Istoé e Veja 
refere-se ao homicídio qualificado, cometido contra Isabella Nardoni, crime que teve uma grande 
cobertura pela imprensa, não apenas pelas circunstâncias objetivas e subjetivas, mas, também, 
pelos seus ofensores. Ao selecionar alguns dos vocábulos e enunciados priorizados pela mídia, 
verificamos que o primeiro, qual seja, culpados, foi escolhido para vocativar os suspeitos pelo 
Estado e condenados pela mídia. Tal vocativo destaca-se pelas cores e por estar em caixa alta, 
podendo ser interpretado não apenas para informar o leitor acerca dos indícios de autoria, mas 
como um chamamento que nos lembra um apedrejamento de uma época pretérita, um linchamento 
público. No enunciado, por que eles mataram, presente na capa do segundo periódico supracitado, 
interpretamos que para além de problematizar o que ensejou o ilícito penal, o enunciador pretendeu 
vocalizar os motivos torpes e o meio cruel pelo qual tal infração foi cometida, a fim de ratificar a 
necessidade de aplicação de uma sanção retributiva. No terceiro periódico, analisando o enunciado 
destacado foram eles, compreendemos que com uma tonalidade investigativa, o enunciador pretende 
mostrar para os seus eleitores que, para além de noticiar os fatos, tem ido ao encalço da justa causa 
- a materialidade delituosa e a autoria do crime já foram descobertas -, logo, sanções devem ser 
aplicadas de forma proporcional ao delito.    As outras duas capas selecionadas referem-se à defesa, 
pela mídia, da redução da maioridade penal para se fazer justiça. Em uma delas, publicada pela 
Veja,  após nomear os ilícitos penais cometidos pelos infratores inimputáveis, o discurso midiático 
introduz o seguinte questionamento: Vão ficar impunes ?  O outro periódico, por meio do  enunciado 
é hora de conversar sobre isso, não apresenta ilicitudes cometidas por menores, todavia,  deixa 
tácito que o catafórico isso, para além de revelar a tese, refere-se ao menor. Finalmente, a última 
capa que analisamos refere-se ao assassinato dos pais de Suzane Richithofen o vocábulo destacado 
é cruel, adjetivação atribuída à autora do crime.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

É incontestável a importância do discurso das mídias na sociedade contemporânea. É sabido que a 
imprensa é o lugar em que estruturas passadas são (re)produzidas e (re)construídas, mesmo havendo 
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um deslocamento dos seus enunciados. Como reflete Dijk( 2010), o exercício e a manutenção do poder 
social pressupõem uma estrutura ideológica. Essa estrutura, formada por cognições fundamentais, 
socialmente compartilhadas e relacionadas aos interesses de um grupo e seus membros, é adquirida, 
confirmada ou alterada, principalmente, por meio da comunicação e do discurso. A partir dessa 
ponderação é que entendemos que a  aplicação da Justiça Restaurativa só será possível  não apenas 
quando se trocar as lentes, mas quando o nosso discurso sair do lugar  de julgador e assumir uma 
posição mais humanizada que dialoga com a dignidade da pessoa humana. 
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RESUMo1

O crime de lavagem de capitais é considerado um crime secundário, ou seja, para que ele aconteça é 
necessário que se tenha a ocorrência de um crime primário, antecedente. Diante disso, analisaremos 
no presente trabalho se o crime de sonegação fiscal se encaixou ou não como um antecedente à 
lavagem de capitais. Nessa análise, será preciso abordarmos alguns pontos referentes à lavagem, 
como: a evolução histórica da conduta de lavar capitais; os crimes relacionados; os principais 
órgãos criados; as convenções internacionais e suas respectivas diretrizes. É preciso ressaltar, que 
a criação da Lei nº 9.613/98 e a posterior alteração legislativa, que deu origem a Lei nº 12.683/12, 
foram impulsionadas por influências externas dos principais órgãos internacionais. No que se refere 
a esses diplomas normativos, além de seus impactos jurídicos, iremos focar no tratamento dado 
a infração penal anterior ao branqueamento de capitais, juntamente, com a análise dos efeitos da 
Súmula Vinculante n. 24.

Palavras-chaves: Lavagem de Capitais; Crimes Antecedentes; Sonegação Fiscal; Súmula Vinculante 
n. 24.

ABSTRACT
 
The crime of money laundering is considered a secondary crime, that is to say, it is necessary to 
have a primary, antecedent crime. Therefore, we will analyze in the present study whether or not 
the crime of fiscal evasion fit as a precedent to the laundering of capital. In this analysis, we need 
to address some points related to laundering, such as: the historical evolution of the laundering 
1 O PRESENTE RESUMO DEVERÁ SER APRESENTADO NA MODALIDADE DE RELATORIA, EM VIRTUDE DA 

IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DOS AUTORES.
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behavior; related crimes; the main organs created; the international conventions and their respective 
guidelines. It should be pointed out that the creation of Law 9,613 / 98 and the subsequent legislative 
amendment, which gave rise to Law 12,683 / 12, were driven by external influences from the main 
international bodies. With respect to these normative documents, in addition to their legal impacts, 
we will focus on the treatment given to the criminal offense prior to money laundering, together 
with the analysis of the effects of Binding Summary n. 24.

Key-words: Money Laundering; Previous Criminal Infringement; Tax evasion; Binding Formula 
n. 24.

INTRoDUÇÃo

A evolução histórica da lavagem de capitais evidencia que essa conduta é uma prática constante nas 
diversas localidades do mundo e, sempre está atrelada a prática de outros crimes. Por conta disso, 
surgiu a necessidade imediata de discussões a respeito dela, no intuito de encontrar mecanismos 
de combate a esse crime e as infrações a ele anexos.  
Dentro desse contexto, abordaremos os órgãos internacionais e as muitas Convenções realizadas, 
pois suas diretrizes contribuíram substancialmente para os modelos propagados até hoje de legislação 
ideal para o enfrentamento à lavagem. 
A conduta de lavar capitais consiste em dar aspecto de legalidade a valores obtidos por meio de 
crimes. Diante disso, analisaremos os aspectos referentes aos crimes antecedentes, desde a antiga 
lei que versava sobre a lavagem de dinheiro no Brasil, a Lei nº 9.613/98, até o atual diploma, a Lei 
nº 12.683/2012. A antiga lei, estabelecia um rol taxativo de delitos antecedentes, sendo que, somente 
aqueles delitos poderiam servir como antecessores à lavagem. Já a lei que está em vigor, trouxe 
consigo, significativas alterações nos postulados do crime, pois abriu o rol de crimes antecedentes 
para toda e qualquer infração. 
Essa abertura do rol acarretou na possibilidade dos crimes tributários, a exemplo da sonegação 
fiscal, de serem passíveis de antecederem a lavagem de capitais, o que não era possível na antiga 
lei, já que essa modalidade de crime não estava inclusa na lista. A grande divergência acontecerá 
em torno da Súmula Vinculante n. 24, que trata do momento de consumação do delito de sonegação 
fiscal, nela diz que a consumação ocorre após o lançamento definitivo do crédito tributário. 
Assim, a questão que será analisada é se e quando a sonegação fiscal figurará como crime antecedente 
à lavagem de capitais, se após a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, após o 
esgotamento da via administrativa ou quando da evidência da conjuntura de todos os elementos 
normativos do tipo (supressão ou redução de tributos).

oBJETIVoS

Analisar com base na lei de lavagem de capitais e jurisprudências correlacionadas, se é possível o 
crime de sonegação fiscal ser uma infração penal anterior ao branqueamento de capitais, autorizando, 
consequentemente, a devida persecução penal, tanto na fase processual como na fase investigativa.
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O acúmulo patrimonial privado, originado de práticas ilícitas com o aparente aspecto de legalidade, 
já ocorre há bastante tempo e em diferentes localidades do mundo, portanto, aquilo que se conhece 
vulgarmente como lavagem de dinheiro, ou, lavagem de capitais, ou ainda, branqueamento de 
capitais, não é algo recente.
Na história mais recente da sociedade, contudo, é nos Estados Unidos que os crimes envolvendo 
a lavagem de capitais ganharam maior notoriedade. No início do séc. XX, os Estados Unidos da 
América vivenciaram a época da chamada Lei Seca, oriunda da edição da 18ª Emenda à Constituição 
Americana, que proibia a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas. Essa proibição, 
imposta pelo governo americano, intensificou um mercado ilegal de distribuição dessas bebidas, tendo 
como consequência direta o surgimento das máfias, isto é, organizações criminosas secretas que 
buscavam se infiltrar nas diversas instituições e setores da sociedade com a finalidade de se blindarem. 
Foi nesse contexto de expansão da atividade criminosa que os agentes da máfia começaram a investir 
os lucros da atividade em cadeias de lavanderias automáticas, as laundromats, as quais os clientes 
chegavam e colocavam o dinheiro para lavar as roupas. A finalidade era encobrir o patrimônio obtido 
de maneira ilegal. O método era eficiente, pois devido à ausência de fiscalização da quantidade de 
clientes e roupas que circulavam diariamente, permitia que lavanderias registrassem a obtenção de 
um lucro muito acima do que de fato acontecia. Dessa forma, os criminosos declaravam o dinheiro 
obtido dos crimes como se fossem lucros das lavanderias.
Daí surgiu a expressão “lavagem de dinheiro”, pois “o dinheiro passa por um processo de ‘limpeza’ 
e acaba sendo reutilizado, de forma ‘nova’”. Utilizando-se desse método, ganha destaque a figura 
de Al Capone, criminoso que dominou a cidade de Chicago na década de 20, principalmente, pelo 
tráfico de bebidas alcóolicas. Al Capone comprou uma cadeia de lavanderias da marca Sanitary 
Cleaning Shops que era usada como fachada para os ganhos oriundos da atividade criminosa, 
possibilitando-lhe “fazer depósitos bancários de notas de baixo valor nominal, habituais nas vendas 
de lavanderia, mas resultantes do comércio de bebidas alcoólicas”. Al Capone, ao utilizar-se dessa 
estratégia, conseguiu ficar impune do crime de tráfico, assim como o de Professional Money 
Launderer (PMLO)2, vindo a ser preso somente tempos depois por outras infrações.
Com o fim da Lei Seca, na década de 30, as principais fontes de renda das máfias passaram a ser o 
tráfico de substâncias entorpecentes e a exploração do jogo. No entanto, as lavanderias não estavam 
mais conseguindo dissimular todo patrimônio obtido através dessas atividades ilícitas, isso devido 
ao aumento considerável nos rendimentos ilegais. Então se passou a utilizar um novo meio para a 
ocultação do patrimônio ilegal, através das offshores. O método consistia em abrir contas bancárias 
ou empresas em países que não colaboram com a jurisdição de outros países que tenham relação 
com o capital obtido de forma ilegal, dessa forma, não cooperando com o confisco e nem com 
técnicas de restituição.
Esse novo meio proporcionou uma evolução em larga escala do branqueamento de capitais, 
chamando a atenção da comunidade internacional devido as proporções geográficas atingidas 
pelas organizações criminosas especializadas na lavagem de dinheiro. Além disso, com o tempo, 
a lavagem de capitais passou a estar associada a outras práticas criminosas de caráter violento, tais 
como terrorismo, sequestro, tortura, tráfico de drogas e homicídios. Tal fato, expôs a necessidade 
da criação de um regime internacional que freasse esses avanços. Isto é, a adoção por parte dos 

2Lavagem de Dinheiro Profissional. (Tradução nossa)
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países, de um conjunto de regras e princípios articulados por meio dos organismos internacionais.
Esses fatores foram determinantes para que a lavagem de capitais fosse mencionada originariamente 
em um instrumento de direito internacional. Isso se deu em 1980, na Recomendação do Conselho 
da Europa intitulada de Measures Against the Transfer and Safekeeping of Founds of Criminal 
Origin3. Tal recomendação, foi feita pelo Comitê de ministros do Conselho da Europa direcionada 
aos Estados-membros, cuja finalidade foi indicar a criação de um banco de dados às instituições 
financeiras para ajudar na troca de informações relacionadas a atividades suspeitas. Seguindo a 
mesma linha internacional de enfrentamento à lavagem, vale destacar a realização da Convenção 
das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas em 1988, da 
Declaração de Basiléia feita pelos bancos centrais das principais economias do mundo e da criação 
do Financial Action Task Force (FATF). Esse último, tornou-se referência e o principal meio de 
coordenação das políticas internacionais de combate a este crime
No Brasil, a lei nº 9.613/1998 foi de suma importância não somente para o nosso país, mas também 
para o mercado financeiro internacional. Por meio da promulgação desta lei, houve a tipificação do 
crime de lavagem de capitais, juntamente com a instituição de um mecanismo de controle e prevenção, 
através da criação da unidade de inteligência financeira nacional – o COAF. Esse instituto, ligado 
ao Ministério da Fazenda, tem como objetivo promover a proteção dos setores econômicos contra 
o crime em epígrafe. Isso é feito por meio de fiscalizações das ocorrências suspeitas de atividade 
ilícitas e por meio de trocas de informações. Ao se deparar diante de uma atividade ilícita, o órgão 
comunica as autoridades competentes para a instauração das medidas necessárias.
Na época da elaboração da Lei nº 9.613/98, as legislações de combate à lavagem de capitais que 
eram vigentes no mundo eram classificadas conforme os crimes antecedentes, ou seja, de acordo aos 
crimes que dão origem aos recursos direcionados ao processo de lavagem. Esses crimes antecedentes 
são considerados “crimes primários”, enquanto que a lavagem dos capitais obtidos por meio destes 
é tida como “crime secundário”. A classificação era dividida em: primeira, segunda e terceira 
geração. Na primeira geração, enquadravam-se as legislações que se diferenciavam por tipificar 
como crime antecedente apenas o tráfico de drogas. A segunda geração, por sua vez, colocava como 
crime antecedente o tráfico de drogas e diversos outros crimes considerados graves, criando-se um 
rol taxativo. Já a terceira geração estipulava que toda conduta criminosa que obtenha capital ilícito 
deve se encaixar como crime antecedente. Os legisladores brasileiros adotaram a segunda geração, 
criando um rol taxativo, o qual somente os crimes ali inseridos poderiam figurar como antecedentes a 
lavagem de capitais. Os crimes tributários, a exemplo da sonegação fiscal, não estavam ali inseridos.
Com alteração legislativa que ocasionou no surgimento da Lei nº 12.683/12, houve uma ampliação 
considerável das possibilidades de crimes que pudessem acarretar na lavagem de capitais. Isso foi 
fruto da modificação do artigo 1º, que extinguiu o rol taxativo e introduziu uma nova dinâmica, 
consequência da substituição da palavra “crime” por “infração penal”, formando um rol aberto4. 
Isto é, o Brasil passou a adotar a terceira geração. 
No Brasil, o Direito Penal adota o sistema de bipartição, isto é, infração penal é gênero, que se 
divide em crime/delito e contravenções penais. Devido a isso, a nova norma estendeu o seu alcance 
a todas infrações antecedentes, ou seja, a todos os crimes e contravenções penais. Diferentemente 
do que acontecia na norma anterior, que se limitava ao referir-se apenas aos crimes. 
3 Medidas Contra a Transferência e Salvaguarda de Achados de Origem Criminal. (tradução nossa)
4 Art. 1º : Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
I - (revogado);  II - (revogado);  III - (revogado);  IV - (revogado);  V - (revogado);  VI - (revogado);  VII  - (revogado); VIII - (revogado).
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Diante disso, os crimes tributários, a exemplo da sonegação fiscal, ficaram passíveis de serem 
antecedentes à lavagem. Entretanto, a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal diz 
que “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da 
Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”, incluindo assim, a sonegação fiscal.
Então, conclui-se do texto da súmula, que não havendo o esgotamento das vias administrativas, 
seja porque o contribuinte não impugnou o lançamento no prazo legal ou, quando impugnado, não 
obteve êxito em todas as instâncias administravas do processo administrativo tributário, o fato 
torna-se atípico, isto é, não é criminoso. Dessa maneira, não podendo provocar repercussão penal. 
Portanto, não há também no que se falar em sonegação fiscal como crime antecedente à lavagem 
de capitais antes do seu lançamento definitivo do crédito.

MÉToDoS

A presente pesquisa será de natureza bibliográfica e documental, a partir da coleta de informações 
doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais específicas. Após o desenvolvimento dessa etapa, será 
realizado uma abordagem exploratória, utilizando do método dedutivo, com inserções de natureza 
crítico-reflexiva.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A sonegação fiscal poderá figurar como um crime antecedente à lavagem de capitais, permitindo 
a devida persecução penal. No entanto, isso somente deverá acontecer após o esgotamento da 
via administrativa, para apurar se houve ou não o seu cometimento, pois foge à luz do Estado 
Democrático de Direito e de seus respectivos princípios, como o do devido processo legal, o sujeito 
ser processado, julgado e condenado sem a certeza da existência de elemento normativo do tipo.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 Os esforços internacionais para se discutir a prevenção e combate à lavagem de capitais foram 
demonstrados por meio das Convenções realizadas e dos Órgãos criados. Essas ações foram de 
fundamental importância para que se alcançasse as legislações modernas que vigoram atualmente 
em grande parte do mundo.
Outro ponto de destaque oriundo das discussões internacionais incide sobre as infrações penais 
antecedentes. Os países perceberam que o mero combate à lavagem de capitais não faria sentindo se 
não enfrentássemos também os meios de obtenção do capital ilegal, ou seja, notaram que a lavagem 
está intimamente ligada aos delitos antecedentes.
Diante disso, a Lei nº 12.683 foi um grande avanço, pois ampliou consideravelmente os crimes 
passíveis de serem autorizadores do branqueamento de capitais, abrindo a possibilidade até para os 
crimes tributários, a exemplo da sonegação fiscal.
Entretanto, a Súmula Vinculante n. 24 diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária 
antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, a sonegação fiscal somente irá se consumar após 
o esgotamento da via administrativa, que irá apurar se ocorreu ou não tal delito.
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RESUMo

Dentre os direitos fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é 
indubitavelmente um dos mais debatidos nos âmbitos acadêmico, doutrinário e judicial. Após a 
inserção desse direito na Carta Magna de 1988, a sociedade brasileira tem se conscientizado que, 
efetivamente, é a destinatária final da proteção conferida pelo Estado, contudo a efetivação do 
direito à saúde no Brasil foi plenamente assegurada pelo ordenamento jurídico com o advento da 
Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulando 
em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, 
em caráter permanente, eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. 
O direito fundamental à saúde que já se encontrava recepcionado pela Constituição Cidadã de 1988 
passa a ser previsto de forma mais ampla e abrangente pela Lei 8.080/90 que instituiu e conferiu 
previsão legal ao Sistema Único de Saúde – SUS, pormenorizando o desenvolvimento, a estrutura, 
o financiamento e os princípios doutrinários desse sistema de saúde. A lei 8.080/90 mostrou-se 
como um diploma legal que efetivou e reiterou a previsão constitucional do acesso à saúde como 
um direito universal, integral, gratuito, igualitário e que abarca todos os cidadãos sem qualquer 
tipo de distinção.

Palavras-chaves: Direito à saúde; Garantias constitucionais; Direitos fundamentais; Legislação de 
saúde; Sistema Único de Saúde.
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ABSTRACT

Among the fundamental rights listed in the Federal Constitution of 1988, the right to health is 
undoubtedly one of the most debated in the academic, doctrinal and judicial spheres. After insertion 
of this right in the 1988 Constitution, Brazilian society has become aware that it is effectively the 
final recipient of the protection conferred by the State. However, the realization of the right to 
health in Brazil was fully assured by the legal system with the advent of Law 8,080, of September 
19, 1990, which provides for the conditions for the promotion, protection and recovery of health, 
the organization and operation of the corresponding services, regulating throughout the national 
territory the actions and health services, carried out alone or jointly , on a permanent basis, possibly 
by natural or legal persons governed by public or private law. The fundamental right to health that 
was already approved by the 1988 Citizen Constitution is now more broadly and comprehensively 
envisaged by Law 8.080 / 90, which instituted and provided legal provisions to the Unified Health 
System - SUS, detailing the development, structure , the funding and doctrinal principles of this 
health system. Law 8.080 / 90 has proved to be a legal document that has made and reiterated the 
constitutional provision of access to health as a universal, integral, free, equal and inclusive right 
that encompasses all citizens without distinction of any kind.

Key-words: Right to health; Constitutional guarantees; Fundamental rights; Health legislation; 
Unified Health System.

INTRoDUÇÃo

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, 
que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 
1988, no seu Art. 6º, elenca a saúde como um direito social fundamental. Em seguida, o art. 196, 
da Carta Magna de 1988 reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Assim, o legislador trouxe um papel muito importante para o direito à saúde no Brasil, visto que, de 
acordo com a Constituição, o Estado tem à responsabilidade de promover o acesso para todos, sendo 
um direito universal que pertence aos brasileiros e estrangeiros, que assim necessitarem, podendo 
utilizar os serviços de saúde de forma gratuita, a fim de promover o seu direito. A Constituição 
Federal de 1988 não se limitou a prever a criação de uma estrutura organizacional para garantir 
o direito à saúde, indicou, ainda, como seria atuação desse órgão administrativo e os objetivos 
que deveria perseguir, conferindo o esboço do que seria o Sistema Único de Saúde. Mesmo com 
a previsão constitucional, os procedimentos para o adequado funcionamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), bem como as atribuições específicas dos órgãos, só puderam ser concretizadas a partir 
da elaboração das Leis específicas da Saúde. Nesse propósito, foi criada a Lei Federal 8.080/1990, 
que dispõe sobre as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde, deste modo efetivando 
o direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro que passou a prever o direito a um tratamento 
de saúde universal, integral, totalmente gratuito e sem distinções sociais, cumprindo os preceitos 
esculpidos na Constituição. 



765

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

765

oBJETIVoS

Analisar a efetivação do direito à saúde no Brasil, assegurada pelo ordenamento jurídico como 
um direito fundamental de todos e dever do Estado. Para isso será analisado de que forma se dá a 
concretização desse direito fundamental, principalmente com o advento do Sistema Único de Saúde 
- SUS recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e ratificado pela Lei 8.080/90 que delineou a 
instituição desse sistema de saúde, prevendo sua estrutura, características e organização. Examinar 
os princípios doutrinários desse sistema de saúde, estabelecendo um diálogo entre o direito à saúde, 
assegurado pela Constituição e os fundamentos legais contidos na Lei 8.080/90. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A saúde, consagrada na Constituição Federal de 1988 como direito social fundamental recebe, 
proteção jurídica diferenciada na ordem jurídico-constitucional brasileira.
Ao reconhecer a saúde como direito social fundamental, o Estado obrigou-se a prestações positivas, 
e, por conseguinte, à formulação de políticas públicas sociais e econômicas destinadas à promoção, 
à proteção e à recuperação da saúde. (MARTINS; DIMOULIS, 2010).
Segundo afirma Moura (2013):

A importância de delimitar o tema exsurge quando se tem em vista que a Constituição 
Federal, no Art. 196, adotou o conceito amplo de saúde ao incumbir o Estado do dever 
de elaborar políticas sociais e econômicas que permitam o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

A par de assegurar o direito à saúde, a Constituição Federal de 1988 não delimitou objeto desse 
direito fundamental, não especificando “se o direito à saúde como direito a prestações abrange todo 
e qualquer tipo de prestação relacionada à saúde humana”. (SARLET, 2006).
Nas palavras de Andrade (2011):

Com a implementação do Sistema Único de Saúde, a efetivação do direito à saúde no Brasil, 
apresentou significativos progressos, garantindo a todos, do mais pobre ao mais rico, o 
direito a um tratamento de saúde integral e totalmente gratuito, cumprindo de certa forma a 
ordem esculpida na Constituição. Entretanto, para concretizar um sistema que visa efetivar 
o direito fundamental à saúde nestas condições é, sem duvida, imprescindível um aporte 
financeiro capaz, ou compatível, com as infinitas demandas verificadas nessa área, sendo 
a saúde um dos direitos humanos mais dispendiosos.   

É verificável que todos os cidadãos, brasileiros e estrangeiros, têm o direito à saúde, garantido na 
Constituição Federal de 1988, para tanto, o Estado tem o compromisso de assegurar o acesso às 
ações e serviços de saúde, a fim de oferecer uma assistência integral, universal e igualitária a todos 
os cidadãos, para promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, várias iniciativas jurídico-institucionais foram 
criando às condições de viabilização plena do direito à saúde no Brasil. Ressalta-se, nesse sentido, 
a Lei nº 8.080/90, que organiza e estrutura o funcionamento dos serviços de saúde.
A Lei nº 8.080/90 regulamenta o SUS, o responsável por garantir o acesso pleno da população 
brasileira à saúde.  Entretanto, o SUS foi concebido como um sistema, isto é, como um conjunto 
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cujas partes encontram-se coordenadas entre si, funcionando como uma estrutura organizada, 
submetida a princípios e diretrizes legalmente estabelecidos. Trata-se de uma rede regionalizada e 
hierarquizada de ações e serviços de saúde, através da qual o Poder Público cumpre seu dever na 
prestação do serviço público de atendimento à saúde. (MOURA, 2013).
A Lei Federal 8.080/90, em seu Art. 2º, reconhece a saúde como direito fundamental do ser humano, 
sendo do Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Em seguida, o Art. 5º estabelece os principais objetivos do SUS: (i) identificar e divulgar os fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; (ii) formular política de saúde; (iii) promover, proteger 
e recuperar a saúde a partir de ações assistenciais e de atividades preventivas. Tratando-se dos 
objetivos e atribuições do SUS. Estes objetivos e atribuições não deixam de ser aperfeiçoados por 
um a série de ações e serviços através de políticas sociais e econômicas, sempre com o intuito de 
alcançar a efetivação da saúde como meio par a uma boa qualidade de  vida, acatando o principio 
da dignidade da pessoa humana  imposta constitucionalmente. (ANDRADE, 2018).
No tocante às atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal 8.080/90 reitera os dispositivos 
constitucionais e acrescenta outras obrigações no Art. 6º, sendo que uma se destaca em razão da 
pertinência com este trabalho, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, disposta 
no inciso I, alínea d, do mesmo artigo. Destacam-se, ainda, os incisos VI e X, ambos incumbindo 
ao SUS a formulação da política de medicamentos e incentivo ao desenvolvimento científico e 
tecnológico na área de saúde. 
O Sistema Único de Saúde representa um direito social garantido constitucionalmente, pautado 
pelos princípios de universalidade, igualdade, integralidade, e participação popular, bem como pela 
defesa da saúde como um direito humano.
A universalidade do atendimento presente no ordenamento jurídico brasileiro está relacionada à 
gratuidade no acesso aos serviços, independentemente de nacionalidade, classe social ou contribuição 
para o Fundo Nacional de Saúde, para aqueles que precisarem de um serviço de atendimento a saúde. 
Ou seja, tem por finalidade modificar as desigualdades na assistência à saúde de toda a população, 
e este atendimento público torna-se obrigatório a qualquer pessoa, sem nenhuma discriminação, 
proibindo a cobrança em dinheiro, seja qual for à hipótese. (ANDRADE, 2018).
Conforme aduz Ingo Sarlet (2002) é o Legislador federal, estadual e municipal, a depender da 
competência legislativa prevista na própria Constituição, quem irá concretizar o direito à saúde, 
devendo o Poder Judiciário, quando acionado, interpretar as normas da Constituição e as normas 
infraconstitucionais que a concretizarem.
Sabe-se que a aplicação da norma constitucional depende intrinsecamente de procedimentos a serem 
executados pelo Estado, bem como criação de estruturas organizacionais para o cumprimento do 
escopo constitucional de promover, preservar e recuperar a saúde e a própria vida humana.
Discute-se se o Estado, em seu dever de prestação dos serviços de saúde, obriga-se a disponibilizar o 
atendimento médico-hospitalar e odontológico, o fornecimento de todo tipo de medicamento indicado 
para o tratamento de saúde, a realização de exames médicos de qualquer natureza, o fornecimento de 
aparelhos dentários, próteses, óculos, dentre outras possibilidades. (MOURA, 2013).
Há, portanto, um claro dever do Estado de criar e fomentar a criação de órgãos aptos a atuarem na 
tutela dos direitos e procedimentos adequados à proteção e promoção dos direitos.
Como bem acentua Robert Alexy (2008), “as normas de organização e procedimento devem ser 
criadas de forma que o resultado seja, com suficiente probabilidade e em suficiente medida, conforme 
os direitos fundamentais.”
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Nesta ótica, a Administração Pública está diretamente ligada à promoção e efetivação do direito à 
saúde. O Governo Federal, os estados, os municípios e a iniciativa privada, esta com participação 
de forma complementar, administram os serviços realizados pelo Sistema Único de Saúde, com 
objetivo de garantir a prestação de serviços gratuitos a todos os brasileiros.
Nos dizeres de Moura (2013) a proteção constitucional à saúde seguiu a trilha do Direito Internacional, 
abrangendo a perspectiva promocional, preventiva e curativa da saúde, impondo ao Estado o dever 
de tornar possível e acessível à população o tratamento que garanta senão a cura da doença, ao 
menos, uma melhor qualidade de vida. 
O conceito de saúde evoluiu, hoje não mais é considerada como ausência de doença, mas como o 
completo bem-estar físico, mental e social do homem. Contudo, o debate sobre o direito à saúde ainda 
segue no sentido do combate às enfermidades e consequentemente ao acesso aos medicamentos. 
(MOURA, 2013).

MÉToDoS

A presente pesquisa será de natureza bibliográfica e documental, a partir da coleta de informações 
doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais específicas. Após o desenvolvimento dessa etapa, será 
realizado uma abordagem exploratória, utilizando do método dedutivo, com inserções de natureza 
crítico-reflexiva. Em seguida, será realizada a estruturação de texto.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O direito à saúde ganhou lugar de destaque na Constituição Federal de 1988, adquirindo o status 
de direito fundamental comum a todos sem qualquer tipo de distinção, tendo o Estado o dever de 
assegurá-lo por ser condição vital a existência de vida humana e tendo em conta o princípio da 
dignidade da pessoa humana alicerce do Estado Democrático de Direito.
Lastreando-se no conceito de justiça social e no combate as desigualdades sociais existentes no 
país, ao longo da história da saúde no Brasil, muitas lutas foram travadas a fim de implementar 
um sistema que abrangesse todos os cidadãos, de forma integral, universal, gratuita e igualitária. 
Neste contexto foi editada a Lei 8.080/90 que instituiu o Sistema Único de Saúde, considerado 
atualmente um dos maiores sistemas de saúde do mundo, modelo referenciado internacionalmente, 
representando um passo muito importante para a saúde pública brasileira, já que os direitos antes 
ausentes passaram a ser reconhecidos e cumpridos, abarcando toda a população, oferecendo serviços 
tanto de atenção primaria como aqueles de maior complexidade e de alto custo.
A Lei 8.080/90 apresenta-se em sintonia com os princípios constitucionais norteadores do acesso à 
saúde como um direito fundamental. Os preceitos contidos na supracitada legislação e na Constituição 
tratam-se de normas efetivadoras dos direitos humanos.
Tal garantia constitucional deve ser fielmente cumprida pelo Estado, uma vez que trata-se de um 
direito fundamental de vultosa importância.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Inquestionavelmente, a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.080/90, a saber, a Lei instituidora do 
Sistema único de Saúde (SUS) representaram um grande avanço na definição e criação de políticas 
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públicas de saúde no Brasil, elevando o acesso à saúde como um direito fundamental na esteira 
das garantias constitucionais. A Lei 8.080/90 mostrou-se como um diploma legal ratificador das 
previsões constitucionais acerca do direito à saúde, reiterando tal direito como universal, integral, 
gratuito e sem distinções. 
Contudo um Estado que chama para si o dever de promover o direito fundamental à saúde, a todos 
os cidadãos, garantindo constitucionalmente o acesso integral, gratuito, universal e igualitária as 
ações e serviços que visam à proteção, recuperação e promoção da saúde, mas que, por omissão 
estatal, deixe em desamparo os que mais padecem da prestação efetiva dos serviços de saúde, 
demonstra ser incoerente.
É imprescindível exigir do Estado, entendido nas suas três esferas, que cumpra com o seu papel 
constitucional de garantir o acesso ao direito à saúde conforme a ordem constitucional, não 
permitindo nenhum tipo de distinção ou iniqüidade.
Obstar o acesso universal ao direito à saúde é atentar não somente contra a Lei 8.080/90, mas também 
contra a Constituição Federal brasileira, as Declarações, Pactos e Tratados Internacionais de direitos 
humanos assinados pelo Brasil, e, sobretudo, contra todos os esforços da cidadania brasileira de 
construir um país mais justo, democrático e com menos desigualdades sociais.
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RESUMo

A presente pesquisa foi realizada com a finalidade de analisar as teorias que confirmam a ilegitimidade 
punitiva do estado e também fazer uma análise dos direitos dos encarcerados, com ênfase ao direito 
de trabalhar e estudar. A necessidade de uma fundamentação teórica tornou imprescindível realizar 
uma pesquisa bibliográfica para entender o posicionamento dos autores. Portanto, por se tratar de 
uma temática de relevância singular, faz-se necessária uma investigação acerca de seus efeitos

Palavras-chaves: Ilegitimidade; punição; trabalho; estudo; penal.

ABSTRACT

The present research was made with the finality of analyse the theories that confirm the punitive 
illegitimacy of the state and also doing reviews of the rights of the imprisoned with enphasys to 
the right of work and study. The necessity of a theoric substantiation has become indispensable to 
realize a bibliographic research to understand the author’s positioning. Therefore, because it is a 
topic of singular relevance, it becomes necessary an investigation into its effects. 

Key-words: ilegitimacy; punishment; word; study; criminal.
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INTRoDUÇÃo

Atualmente podemos perceber que existe uma forte crescente de um Direito Penal Moderno, o qual 
vem se orientando a partir de uma nova política criminal, porém, o mesmo acabou entrando em 
conflito com princípios limitadores históricos. 
Para alguns, o Direito Penal vem enfrentando certa dificuldade para estabelecer a sua real legitimidade 
punitiva, afastando de si direitos que são fundamentais para aqueles que receberam alguma punição do 
estado e se encontram encarcerados, em destaque o direito ao trabalho e ao estudo.
A partir do estudo em questão, podemos perceber que a legitimidade que o Estado tem para punir 
aqueles que praticam algum delito penal vem se baseando na função de defesa social que a sociedade 
atribuiu a pena, desta forma, desviando a finalidade que a pena deveria ter.
Observando teorias como retribuição e prevenção, e no caso do Brasil de teoria mista, o trabalho 
e o estudo para o preso, é um importante instrumento de ressocialização. Previsto por pensadores 
como Cesare Beccaria e Michel Foucault, onde a necessidade do Estado punir, deve priorizar não 
a vingança, mas a reeducação social como sistema que reintegra o indivíduo. Existem diversas 
discussões se o ambiente prisional é adequado já que ee estimatiza o encarcerado agravando a 
situação dele, impossibilitando sua reincerção social (BITENCOURT, 2010).
Como bem diz Julio Mirabete: 

O sentido imanente da reinserção social, conforme o estabelecido na lei de execução, 
compreende a assistência e ajuda na obtenção dos meios capazes de permitir o retorno 
do apenado e do internado ao meio social em condições favoráveis para sua integração. 
(MIRABETE, 2004, p. 28) 

A reintegração do preso na sociedade, é a conexão da sociedade extena com o ex-encarcerado, sendo 
assim, o trabalho e o estudo torna isso realidade, como assevera Alfredo Issa Ássaly: 

O trabalho presidiário, consagrado em todas as legislações hodiernas, constitui uma das 
pedras fundamentais dos sistemas penitenciários vigentes e um dos elementos básicos da 
política criminal (ÁSSALY, 1944 p. 15).

A reabilitação está prevista no artigo 93 do Código Penal, no qual o instituto declara judicialmente 
que as penas forma cumpridas e extintas, ou seja, é o exercício de recuperação do preso e o retorno 
a sua cidadania e a sociedade.
Desde muito tempo os direitos dos encarcerados vem sendo desrespeitado e a partir do estudo 
em questão vamos demonstrar que a falta de respeito ao direito de trabalhar e estudar pode ser 
considerado uma das causas deslegitimadoras do atual sistema punitivo do Estado.

oBJETIVoS

O objetivo da presente pesquisa é analisar as teorias que confirmam a ilegitimidade punitiva estatal, 
bem como promover uma análise dos direitos fundamentais dos encarcerados, em especial o direito 
ao trabalho e ao estudo.
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA
 
A legitimidade punitiva estatal é algo que vem sendo bastante questionado por alguns autores por 
conta do atual sistema penal vigente no momento. Por conta disso vem sendo questionado quais 
são os limites da intervenção do Direito Penal moderno.
Há muito tempo tentaram adequar a legitimidade da pena a partir das ideias de Kant, onde 
encontraram na retribuição moral a suposta resposta para a presente questão. Para estes, a lei penal 
apresenta-se fundamentada na ética, afirmando a aplicação da pena ocorre em decorrência da 
natureza humana, tornando estes cumplices do crime ao efetivar esta punição. 
Arturo Rocco, assevera que a legitimidade do poder punitivo no direito positi-vado, não conseguiu 
solucionar o problema em questao, pois nao existe a possibilidade de compensar o mal do crime com 
o mal da pena, ou seja, o delito não pode ser desfeito ou compensado com a aplicação da penalidade.
A falta de eficiência do atual sistema punitivo vem colaborando com o aumento da crise da 
legitimidade no que tange ao exercício do controle social punitivo, pois, existe atualmente uma 
incompatibilidade entre as penas aplicadas ao condenado e os resultados que se obtém, havendo 
assim, o aumento dos casos de reincidência. 
Diferentemente daqueles que defendem a intervenção mínima do Direito Penal, existem aqueles 
defensores da extinção total do mesmo, pois, para estes, o sistema jurídico-penal é ilegítimo para 
criar crimes e aplicar penas.
O ideal seria que o Direto Penal moderno favorecesse ao sistema garantista, onde os direitos 
fundamentais pudessem ser respeitados e ao mesmo tempo fosse uma ferramenta eficiente ao 
convívio social, porém, só será possível esta mudança se o mesmo tiver aplicação ponderada. 
Como foi dito acima, em decorrência da ilegitimidade do atual sistema penal vigente, há a violação 
de direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal daqueles que cometem determinadas 
infrações, sendo um dos motivos que favoreceu ao fortalecimento da tese da ilegitimidade.
Os direitos fundamentais se estendem também àqueles que estão encarcerados, direitos estes que 
estão assegurados na Constituição Federal, Pacto de São José da Costa Rica e na Lei de execuções 
penais e que são violados por aqueles que deveriam garantir os mesmos.
É na Constituição Federal que estão elencadas as normas fundamentais e direitos e garantias 
individuais que deveriam ser reconhecidos a todos, inclusive aos encarcerados, que quase sempre 
lhe são negados, como por exemplo o direito de estudar e trabalhar.
A reitegração social do preso tem o condão de reabilitá-lo para o seu reencontro em sociedade, um 
retorno a sua reputação moral, e diminuição das consequencias provocadas pela a pena, seja essa 
cumprida ou não. (BARATTA, 1990).
Romeu Falconi traça um ponto de vista brilhante sobre esse conceito:

A reabilitação é um instituto jurídico em virtude do qual, por decisão judicial, são abolidas 
ou extinguidas determinadas restrições à capacidade jurídica da pessoa proveniente de uma 
sentença penal. (FALCONI, 1995, p. 42).

Especialistas em Sociologia do Trabalho, como professor José Pastore (2011) demonstra através de 
estudos que a reincidencia diminue, quando ex detentos se vêem apoiados por instituições, já que 
essas contribuem para dirimir os danos reduzindo os riscos sociais na pratica de novos delitos, com 
reinserção no mercado de trabalho. Importante frisar que o trabalho e estudo é importante não só 
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durante o encarceramento do preso mas tambem quando ele passa a ser egresso do sistema prisional.
José Pastore (2011) detalha em sua obra essa dificuldade:

A aversão aos egressos não se restringe às empresas. A comunidade em geral é avessa à ideia 
de acolher ex-presidiários. Todos desejam que os criminosos sejam condenados e presos, mas 
poucos querem saber deles depois da pena cumprida. A resistência para oferecer trabalho 
ao ex-detento decorre de muitos fatores. As pessoas com passado criminal são tidas como 
não confiáveis (PASTORE, 2011, p. 62/63).

Portanto, percebemos que quanto mais o Direito Penal moderno violar as garantias fundamentais 
dos indivíduos, esteja ele livre ou solto, em busca do controle social punitivo, só irá contribuir para 
o aumento da crise do sistema punitivo.

MÉToDoS

Para atender as expectativas, nada melhor do que realizar uma pesquisa documental e bibliográfica 
para enriquecer a presente pesquisa.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

No que diz respeito a ilegitimidade punitiva estatal, existem teorias que se confrontam a todo 
momento. É o caso da Teoria Reducionista que tem como objetivo descriminalizar condutas e 
humanizar as penalidades que são aplicadas atualmente, buscando minimizar a intervenção estatal 
e tornar efetivo a reintegração social daquele que descumpriu alguma norma penal. Por outro lado, 
existe também a Teoria Expansionista, mais radical que a outra, que prega a criminalização de 
novos fatos e o endurecimento de novas sanções, defendendo neste caso a intervenção estatal no 
que diz respeito ao controle social.  
Com isso, podemos concluir que a intervenção estatal em excesso no controle social, aplicando 
determinadas sanções contra aqueles que praticam algum delito penal, contribui apenas para 
deslegitimação punitiva, pois, existe a incompatibilidade entre os danos decorrentes da intervenção 
estatal no direito penal e os resultados reais obtidos.
Além de não se obter resultados efetivos com a intervenção estatal no sistema penal, existe a violação 
de direitos fundamentais do acusado. 
Um exemplo que podemos citar, de diploma legal que assegura diversos direitos e deveres do 
encarcerado é a Lei de Execução Penal -LEP- que dispõe em seus artigos a tentativa de harmonizar 
a integração social do condenado. A realidade brasileira não coaduna com a descrição do diploma 
legal, distanciando a realidade do que foi pretendido em lei, violando flagrantemente a Constituição 
Federal.
De acordo ao artigo 10 da LEP, é dever do Estado assegurar e prevenir novas práticas criminosas, 
orientando e auxiliando o egresso à convivência social. Essa assistência visa capacitar e conscientizar 
o preso e a sociedade que a fase da lei penal já foi superada e que a fase executória reeducou o 
criminoso, como bem expressa Mirabete:

Se a reabilitação social constitui finalidade precípua do sistema de execução penal é evidente 
que os presos devem ter o direito aos serviços que a possibilitem, serviços de assistência que, 
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para isso, devem ser-lhes obrigatoriamente oferecidos, como dever do Estado. É manifesta 
a importância de se promover e facilitar a reinserção social do condenado.

No artigo 83 da LEP, estabelece que o presídio deverá contar em sua dependências com áreas 
e serviços destinados a entre outras coisas, educação e trabalho. A educação nesse caso, é 
considerado umas das prestações basicas mais importantes, desde quando preso mais quando 
egresso, compreendendo formação profissional – artigo 17 da LEP – sendo o ensino de primeiro 
grau obrigatório – artigo 18, LEP . 
Infelizmente o sistema prisional brasileiro, não atende as expectativas do diploma legal, não 
permitindo a efetivação da sentença penal condenatória no que tange a reinserção social do preso, 
conforme previsão da LEP. Essa inobservância e violações dos preceitos normativos contribuem 
para a falência do sistema, pela violação dos direitos assegurados do preso.
Sobre o trabalho do condenado, aos que cumprem regime fechado por exemplo, assegura Guilherme 
de Souza Nucci, que o condenado na pena privativa de liberdade, ele é obrogado a trabalhar, conforme 
suas aptidões e sua capacidade, (NUCCI, 2010), dizendo ainda que:

“O trabalho, segundo a Lei de Execução Penal (art. 31), é obrigatório, mas não forçado. Deve 
trabalhar o condenado que almejar conseguir benefícios durante o cumprimento da pena, 
tendo em vita que a sua recusa pode configurar falta grave (art. 51, III, c/c. Art. 39, V da Lei 
de Execução Penal – 7.210/84) e, consequentemente, o impedimento à progressão de 
regime e ao livramento condicional. O trabalho forçado, vedado constitucionalmente 
(art. 5º, XLVII, c) teria o condão de impelir o sentenciado à atividade laborativa, sob pena 
de sofrer outras e mais severas sanções. Logo, a remição é um incentivo à laborterapia 
(NUCCI, 2006, p. 386)”.

 
Para haver possibilidade viável de contratações e convênios, é necessário contrato firmado com 
a Administração Pública e empresas privadas, já que na maioria massiva das vezes o empresário 
não está apto para receber ex condenados ou condenados ainda no sistema. Pois imagina-se que 
isso pode manchar ou inviablizar seu negócio., mesmo contendo diversos benefícios como isenção 
de encargos trabalhistas e isentando as vezes em oficinas pagamento de agua e luz por exemplo.
Problema que costuma acontecer também, é o aguardo no regime fechado de vagas por não haver 
vagas no regime semi-aberto, atrapalhando a progressão de regimes. É notório desde já, que o 
problema não está na lei, mas sim no cumprimento dela, ainda mais no que diz respeito a políticas 
públicas, que deveria estimular o trabalho e estudo dos presos.
A educação do preso, expressamente prevista no diploma lega da LEP, no inciso VII do artigo 41, 
e nos artigos 17 a 21 da EJA (educação para jovens e adultos), compreende-se a obrigatoriedade, 
observando que nem se compara a qualidade do ensino formal externo com o que é apresentado 
aos presos. Violando normas constitucionais que postulam o dever do Estado na “progressiva 
universalização do ensino médio gratuito”.
A educação para jovens e adultos, em situação de privação de liberdade não se trata de benefício, se 
trata de direito humano subjetivo, previsto internacionalmente e previsto em legislação brasileira, 
como possibilidade real de reinserção social. A prisão acarreta a perda de direitos civis e políticos, de 
ir e vir, uma suspensão a priore, e não a perda de direitos fundamentais como dignidade, privacidade, 
integridade física e moral. Entrando a parte educacional que o reincere nesse contexto. 
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa apresenta a necessidade de uma exploração mais contundente, por se tratar de 
tema de relevância singular, ainda mais por estar relacionado com a violação de direitos e garantias 
individuais que devem ser garantidos a todos. Nesse aspecto, é imperioso salientar a ilegitimidade 
punitiva estatal, como forma de compreender como o atual sistema jurídico penal teve suas finalidades 
desviadas.
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RESUMo

Os conceitos de cidadania e economia são usados separadamente, portanto é possível relacionar 
as duas palavras e de como esses significados impactam diretamente na vida do cidadão de forma 
que quando não são conhecidos de forma plena fica difícil exercer o direito da cidadania de forma 
efetiva e assim não cumprindo os direitos garantidos na Constituição Federal 

Palavras-chaves: Economia; Cidadania; Constituição Federal; direitos. 
  
ABSTRACT

The concepts of citizenship and economy are used separately so it ś possible to elate the two words 
and how these meanings directly impact on the life of the citzen so that when they aren t́ fully 
known it ś difficult to exercise the right of citizenship effectively and thus not fulfilling the rights 
guaranteed in the Federal Constitution

Key-words: Economy; Citizenship, Federal Constitution; Rights 

INTRoDUÇÃo

Ter uma melhor compreensão do conceito de economia, sua importância no cotidiano das pessoas 
e a sua influência na cidadania, presente no Art. 205º, CF.88 e abordado do Art. 5°inc. I, CF.88:
Art. 205º A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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Art. 5°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:
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição

oBJETIVoS

O objetivo do trabalho é perceber de como a economia e a cidadania podem ser relacionada e a 
importância de uma boa educação para entrar no mercado de trabalho estimulando a economia e 
consequentemente garantindo os direitos como cidadão presente na Constituição Federal 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Segundo Paul A. Samuelson e William D. Nordhaus, “economia pode ser definida como a ciência 
que estuda a forma como as sociedades utilizam os recursos escassos para produzir bens com valor 
e de como os distribuem entre os vários indivíduos”. Também é possível explanar o conceito de 
cidadania que significa o conjunto de deveres e direitos por um individuo que vive em sociedade, 
assim segundo Dalari “a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá a pessoa a possibilidade 
de participar ativamente da vida e do governo do seu povo”
 
MÉToDoS
                  
Nosso grupo norteou-se a partir da utilização de pesquisas bibliográficas retiradas da internet, 
utilizando de pesquisas sobre o tema em diversos sites. Para um maior aprofundamento do assunto, 
realizaremos pesquisas sobre o conceito de economia e como ela influencia no dia a dia das pessoas 
e, além disso, conhecer também o conceito de cidadania e como ela pode ser exercida da melhor 
forma, utilizando a análise de documentos, como os artigos, como forma de coleta de dados.

RESULTADoS E DISCUSSÃo
              
O exemplo abaixo retirado de um estudo quantitativo-qualitativo sobre a taxa de analfabetismo 
de pessoas de 15 anos ou mais de idade. Os resultados encontrados no presente estudo apontam 
como o conceito de economia implica no exercício da cidadania. Foi realizada uma pesquisa pela 
Revista Educação através do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2016 
abordando a taxa de analfabetismo no país.



777

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

777

 

Mediante esses dados é possível também abordar que do total de 11,8 milhões de analfabetos; 7,4% 
são homens e 7% mulheres. Isso ocorre porque as mulheres entram mais cedo nas escolas com 
intuito de no futuro ter uma boa formação acadêmica tendo o objetivo de garantir seu espaço no 
mercado de trabalho e estimulando a economia.

DISCUSSÃo 

Os resultados encontrados no presente estudo infere que a educação para a cidadania contribui para 
a formação de pessoas responsáveis, autônomas que conhecem e exercem seus direitos e deveres 
em diálogo e com respeito entre os outros. Contudo um indivíduo que não tem acesso a uma boa 
qualidade de estudo, futuramente terá baixas chances de conseguir um emprego de boa remuneração. 
E se conseguir um emprego não terá conhecimento dos seus direitos como prescrito na Constituição 
Federal presente no Art 7°, inc IV, V, IX.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Dessa forma o individuo não fará grande contribuição à economia, pois como baixo salário, diminui 
os gastos e as compras e mais uma vez cai o consumo. Por esses motivos, o mercado de trabalho 
sofre com o desemprego e com a diminuição no salario afetando diretamente a economia.  
De grande importância ressaltar que em questão de saúde o Estado tem o dever de fornecer o 
tratamento principalmente em casos de hepatites, esclerose múltipla, neoplasia maligna, alienação 
mental, mal de Parkinson, AIDS, diabetes, hipertensão, disfunções renais e paralisia irreversível 
são exemplos das doenças cujos medicamentos devem ser fornecidos pelo Estado. Bem como 

Centro Oeste 5,7%

Sudeste 3,8%
Sul 3,6%

Nordeste 14,8%
Norte 8,5%
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fraldas, cadeiras de rodas, suplementos alimentares, entre outros. Isso porque a saúde é direito 
de todo cidadão e dever do Estado presente no Art. 196º CF/88
Art. 196º A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no exposto, o trabalho teve como intuito de expor um conhecimento acerca de como a 
crise econômica impacta diretamente na economia com o argumento de que quando a crise se instala 
os produtos ficam mais caros, o consumo cai e o mercado de trabalho sofre com o desemprego 
afetando a pratica da cidadania presente  no Art. 1º CF. 88 e no Art. 6º  CF. 88

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
 

II - a cidadania;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
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RESUMo

A presente pesquisa visa abordar a importância do Tribunal do Júri para sociedade, pois através 
deste órgão julgador, pode ela participar de forma direta no poder judiciário, em crimes de relevante 
reprovabilidade, ou seja, os dolosos contra a vida. Além disso será analisado o avanço tecnológico, a 
rapidez da informação, e a influência da mídia, principalmente neste procedimento, pois é formado 
pelo Conselho de Sentença, composto de 7 jurados sorteados de dentro da sociedade, sem requisito de 
conhecimento jurídico, portanto mais facilmente influenciados em sua decisão. Ainda é demonstrado 
a importância da liberdade de imprensa, garantia dada pela Constituição a sociedade, e também do 
principio da presunção de inocência. É de suma importância a harmonia entre todas as garantias, 
pois a violação pode gerar conseqüências irreparáveis a toda sociedade.
 
Palavras-chaves: Principle; Presumption; Innocence; Violation; News.

ABSTRACT

The present work aims to address the importance of the Jury Tribunal for society, because through 
this judicial body, it can participate directly in the judiciary, in crimes of relevant value to it, the 
frauds against life. In addition, the technological advance, the speed of information, and the influence 
of the media will be analyzed mainly in this procedure, since it is formed by the Judgment Council, 
composed of 7 jurors drawn from within the society, without a requirement of legal knowledge, 
therefore more easily influenced in its decision. The importance of freedom of the press, a guarantee 
given by the Constitution to society, and also of the principle of the presumption of innocence, is 
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still demonstrated. Harmony between all guarantees is of the utmost importance, since violation 
can generate irreparable consequences for every society.

Key-words: colocar entre três a cinco palavras em inglês separadas com ponto e vírgula.

INTRoDUÇÃo

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a influência midiática no procedimento do júri, 
demonstrando o conflito com o principio da presunção de inocência, examinando as conseqüências 
e as importâncias destas garantias. Visa esclarecer o procedimento do Tribunal do Júri, e seu valor 
para a sociedade, além da necessidade de um procedimento seguro, sem a existência da parcialidade 
dos jurados, por intervenção externa ao processo. Observando tal problemática, utilizando de uma 
pesquisa bibliográfica vem analisar a importância das garantias constitucionais da presunção de 
inocência e liberdade de imprensa, além de verificar o crescimento da mídia e sua interferência no 
livre convencimento dos jurados

oBJETIVoS

Tem por objetivo geral analisar as importâncias das garantias da presunção de inocência e da 
liberdade de imprensa e os impactos gerados pela violação da presunção de inocência. De forma 
especifica busca realizar um estudo sobre a competência dos julgamentos de crimes dolosos contra 
a vida, por meio bibliográfico, e demonstrar a necessidade de harmonia entre as garantias.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Pela historicidade do Tribunal do Júri, MAMELUQUEL(2009), diz este ser uma ferramenta secular, 
com instituição nas remotas antigas civilizações. Possuindo uma característica especial, e que provem 
de bastante anseio, a participação da sociedade nos órgãos julgadores. De acordo com RANGEL(2014) 
sua origem se deu na Ingleterra, sendo lá o berço de todas as garantias fundamentais do mundo. 
Para NUCCI (2006 pg. 689):

Não deixamos de visualizar o júri, em seu segundo plano, mas não menos importante, um 
direito individual, consistente na possibilidade que o cidadão de bem possui de participar, 
diretamente, dos julgados do Poder Judiciário. Em síntese: o júri é uma garantia individual, 
precipuamente, mas também um direito individual. Constitui cláusula pétrea na Constituição 
Federal (CF. art. 60,§4º, IV). [...]

Não sendo o Tribunal do júri apenas uma garantia ao réu em ser julgado em um procedimento 
especial, mas a toda sociedade em poder participar do julgamento em crimes desprezíveis pela 
sua ótica. 
De acordo a Constituição e o Código de Processo penal, este procedimento possui uma competência 
restrita, não julgando toda ou qualquer ação, mas apenas os crimes dolosos contra a vida, possuindo 
a sociedade o poder de decisão. Portanto de acordo TÁVORA e ALENCAR (2014), é explicitado 
o sistema adotado pelo Brasil, o sistema bifásico, sendo o primeiro julgado por um juiz togado, 
cabendo a este a pronuncia, impronuncia, desclassificação ou absolvição sumaria, é a pronuncia a 
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confirmação de indícios de autoria e materialidade de crimes inseridos no rol dos dolosos contra a 
vida, passando portanto a tribuna a ser julgada pela sociedade.
Sendo este órgão julgador formado por pessoas leigas, sem requisito de conhecimento jurídico 
SILVA e NASCIMENTO(2017 pg. 39) de forma certeira relata “A imprensa tem forte influência no 
que diz respeito aos homicídios praticados, vez que por se tratar de crime de grande reprovabilidade, 
as matérias vinculadas com teor de fatos como este já transmite certo juízo de valor.” Sendo mais 
facilmente manipulados a parcialidade, aqueles que não possuem um conhecimento prévio sobre o 
direito, concordando com este mesmo pensamento NUCCI(2015).
A base para as informações prestadas pela mídia é a liberdade de imprensa, dada pela Constituição 
Federal, e de suma importância para sociedade, de acordo com seu artigo 5º, IX, “livre expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença”, 
quando exercida pelos indivíduos, é  denominada liberdade de expressão, mas quando exercida pela 
mídia liberdade de imprensa, sendo certo que sua principal função é a informação a sociedade de 
forma imparcial, conforme preceitua GUERRA(2014), que demonstra também que nenhuma liberdade 
é absoluta. TAVARES e TAVARES(2002) deduz a necessidade da advertência aos diversos meios de 
comunicação, para que estes venham de forma sensata respeitar os limites de sua liberdade.
A mídia, por meio de suas reportagens, tem ferido a garantia da presunção de inocência, que assim 
como a liberdade de imprensa é de fundamental importância a todos, sendo certo que desde 1948, 
após proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em Paris, a Declaração dos Direitos 
Humanos, em seu artigo 11, ampliou e universalizou este principio:

Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até 
que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no 
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa

Estando o mesmo embasado também na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso LVII:

Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até 
que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no 
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa 

Sendo que a violação a esta garantia pode gerar prejuízos irreparáveis ao individuo, cabendo a mídia 
ser imparcial, não intervindo no livre convencimento dos jurados, pois ao contrario disto gera-se 
insegurança jurídica.
 
MÉToDoS

Será utilizado o método dedutivo, utilizando-se de pesquisa bibliográfica. Consistindo na procura 
de referencial teórico para analise do problema, e a partir destas referencias publicadas, realizar as 
contribuições cientificadas ao assunto em questão.
A coleta de dados será obtida através de documentos, livros, artigos periódicos, jurisprudências, 
códigos e Constituição Federal, além da busca na internet por meio do Portal de periódicos da Capes 
e Eletronic Library Online.
Serão utilizados os marcadores “Tribunal do Júri”; “Influência midiática”; “Conflito principiológico 
com a presunção de inocência”. Dentre os achados alguns artigos serão classificados, numerados e 
categorizados. Definiram-se cinco categorias: Perspectivas históricas do Júri no Brasil; Principio 
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constitucionais do Júri; A mídia como elemento de informação e formadora de opinião pública e 
a mídia e os impactos no tribunal do júri; A garantia da Presunção de inocência, e os prejuízos 
causados em sua desobediência.
Pretende-se trazer por meio de pesquisa bibliográfica um estudo aprofundado sobre os conflitos 
principiológicos da liberdade de imprensa e a presunção de inocência.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A influência midiática e o conflito principiológico com a presunção de inocência é algo bastante 
discutido atualmente, devido o grau de importância deste procedimento julgador. De acordo com 
a Constituição Federal (1998), ao Tribunal do Júri compete julgar crimes dolosos contra a vida, 
sendo obedecido as garantias da plenitude de defesa ao réu, o sigilo das votações e a soberania dos 
veredictos.
De acordo com NUCCI (2015), o tribunal do júri, não é uma garantia dada ao réu, mas a sociedade, 
fazendo-a participar de forma direta no julgamento. Esse procedimento é formado por um Conselho 
de Sentença, o famoso Júri Popular, pessoas com uma idoneidade moral, sem a necessidade de 
requisito objetivo de conhecimento jurídico, mas apenas de ser bem visto perante o povo. 
Sendo esta forma de julgar acatada e estruturada pelo Código de Processo Penal (1941), designando 
a quantidade de jurados, e as fases para sua ocorrência. O principio da soberania do veredicto, dá 
autoridade para os julgadores para condenar ou inocentar o réu, não sendo possível, nem ao menos, 
o juiz togado alterar a decisão proferida pelo júri.
De acordo com TÁVORA e ALENCAR (2018), por ser o grupo julgador formado de cidadãos sem um 
conhecimento jurídico, é mais suscetível ao impacto midiático, podendo ser facilmente convencidos 
através das noticias externas ao processo. Como elucida MELLO(2015)Algo necessário para que se 
cumpra seu objetivo, é o livre convencimento dos jurados, visando a finalidade do Processo Penal, 
que é a busca da verdade real. Para que isso aconteça, é necessário que os jurados não sejam expostos 
a influência externa, mas apenas ao que é apresentado na audiência.
É Importante destacar a força e os avanços da mídia, como exemplo disso, MOURA (2017) relata 
a velocidade das informações pelos vários meios existentes, internet, televisão, jornais, revistas e 
rádios, sendo estes, os principais elementos de noticia no Brasil, sendo eles utilizados diariamente, 
por toda sociedade. Ao mesmo tempo em que tem a capacidade de trazer informação a todos, nos 
dias atuais, pode aparentar um perigo, principalmente no âmbito penal, pois como forma de apenas 
de se angariar audiência, muitas são as reportagens irresponsáveis, sem veracidade, com uma 
ausência de imparcialidade, gerando prejuízos tantas vezes irreversíveis.
A liberdade de imprensa é a justificativa das noticias dadas pela mídia, contudo este principio não 
pode ferir a garantia da presunção de inocência, nem a da privacidade do réu, SILVA (2015) destaca 
que muitas vezes a mídia realiza um julgamento paralelo ao do poder judiciário, não garantindo 
ao réu oportunidade de defesa, mas expondo apenas um ponto de vista de determinado caso, 
interferindo na presunção de inocência garantida pela Constituição Federal (1998) e pela Declaração 
dos Direitos Humanos(1948).
Pela extensão alcançada pela mídia, ANJOS (2016) defende a aplicação de mecanismos para evitar a 
influência direta, citando ele o direito de resposta e a obrigação de fazer e não fazer, podendo estas 
reprimirem as noticias sensacionalistas, e o conflito com as demais garantias. Uma outra ferramenta 
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dada pelo Código de processo Penal (1941) é o desaforamento, transferência do julgamento para 
outra comarca, que pode ocorrer pela grande influência da sociedade em determinado local, mas 
como a mídia atinge a nível regional, ou por muitas vezes a nível nacional, este procedimento 
perde a eficiência, sendo portanto,necessário uma medida de prevenção da noticia, não apenas de 
alteração de competência.
A mídia possui um papel importante na sociedade, como a de trazer informações sobre assuntos 
diversos, de forma pública e com fácil acesso, de acordo com TORRES(2016). Ela possui garantias, 
mas também obrigações, não utilizando apenas como mecanismo para se obter lucro, por meio de 
transmissão das noticias causadoras de repercussão publica, mas comunicando-as de forma clara, 
imparcial, e respeitando o convencimento da sociedade, com informações que tragam o caso como 
um todo, não apenas um ponto de vista que considere mais favorável. 
O grande crescimento da mídia na sociedade e a sua força de influência é algo notável por toda 
população. Portanto, é primordial analisar a interferência através de suas reportagens, em decisões 
da sociedade sobre determinado crime. É notável que antes mesmo de uma pessoa ser julgada, 
todos já possuem um posicionamento acerca do assunto, devido a globalização e a velocidade de 
informação. Diante disto é necessário o cuidado com os demais princípios e garantias existentes 
no processo penal, devido a irreversibilidade dos prejuízos causados pela falta de justiça. Sendo a 
presunção de inocência, pela sua história, uma garantia à sociedade, o direito de todos a um processo 
legal, e não um julgamento parcial, por interferência externa, sem fundamentação legal.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Após analisar, por meio de pesquisas bibliográficas, foi possível concluir a importância da 
mídia, e também dos princípios intrínsecos do Tribunal do Júri. Sendo certo que as garantias 
devem existir de forma harmoniosa, nenhuma ultrapassando a esfera da outra, portanto em tal 
situação, existe a necessidade da adequação da liberdade de imprensa, para o obedecimento da 
presunção de inocência. Não se pode ter a mídia, apenas como meio de se angariar riquezas, pelas 
reportagens sensacionalistas, parciais, e irresponsáveis, mas esta deve ser considerada como um 
meio de transmitir informação a sociedade, de forma, clara e imparcial.  Sendo certo que quando 
desobedecido a presunção de inocência, gera prejuízos a mais princípios, como da ampla defesa, 
podendo ser um dano irreversível ao individuo, tendo este sua liberdade privada, e também a toda 
sociedade, devido a insegurança jurídica, em um processo não julgado em fundamento legal, mas 
por fatos externos, proporcionados por meios fantasiosos. Portanto esta pesquisa tem por base a 
confiabilidade do processo no Tribunal do júri, e da necessidade da preservação das garantias 
trazidas pela constituição federal ao réu e a toda sociedade.   
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RESUMo

Nos anos mais recentes, procuramos entender algumas vertentes políticas mais conservadoras em países 
que estão sendo receptores de grandes massas migratórias voluntárias e forçadas. Para compreender 
os etnocentrismos, passamos a observar a atuação de homens em contato com duas culturas e o 
posicionamento destes entre um lugar e outro (passeur culturel) (COOPER-RICHET; MOLLIER; 
SILEM, 2005). Este tema é importante, pois ganha projeção tanto no cenário nacional, quanto no cenário 
internacional. O cenário é deveras controverso. Vemos um acréscimo da xenofobia em países mais 
protecionistas em relação às suas concepções de nacional, língua e identidade.  De um lado existem 
migrações que buscam melhores condições de vida em países desenvolvidos - como os da Europa – e, 
de outro lado, há aqueles que buscam somente sobreviver, pois fogem dos grandes conflitos armados 
que consomem seus países natais. Os países protecionistas tem insistido em fechar suas fronteiras e 
dizem “não” às pessoas que batem em suas portas, com medo de que sua sociedade seja transformada 
negativamente – a exemplo do aumento dos índices de violência, da reinvenção da cultura, da escassez 
dos postos de trabalhos, do acréscimo da mão de obra barata, enfraquecimento de suas politicas 
internas, fragmentação de seu território, entre outros preceitos sob argumentos rasteiros. Eles insistem 
em seguir essa linha de raciocínio, esquecendo eles que o contrário pode acontecer - que o diferente 
não quer dizer ser inimigo, que o diferente pode ser bom, que esses refugiados podem contribuir para 
economia e para o crescimento da cultura, tornando esses países mais fortes politicamente e - o mais 
importante - é que somos todos humanos e nossos preconceitos devem ser deixados de lado. Não há 
aquele que escolhe deixar seu país por motivos banais: há sempre um motivo maior por detrás do 
abandono de suas raízes. Não é recomendável lançar um olhar sobre o outro por não ser do mesmo 
país que o nosso. Temos que lançar uma visão que o mundo é um só e que as barreiras físicas não 
iram separar nosso estado maior, que é de ser humano.
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ABSTRACT

In the recent years, the world sees the migration of a large number of people. The schollars and 
researchers try to understand the increasing of xenophobie in states that are being target by these 
nomades populatios. In orther to understand the ethnocentrisms, the researches and schollars 
shows how works the contact between two cultures, focuzing in the actions of mans and womens 
and his/hers behaviors in between cultures (passeur culturel) (COOPER-RICHET; MOLLIER; 
SILEM, 2005). This topic reaches boths scenarios: national and internacional. The states that are 
more protectives about their language, national and identity tends to not tolerate the imigrants. In 
other hands, we also see states that are more welcome for the peoples and accept more the concept 
of miscigenation. In this text, we try to understand these topics.

Key-words: Humans; Migration; War.

INTRoDUÇÃo

A crise dos refugiados tem sido uma questão de enormes preocupações nos tempos mais recentes em 
todo o cenário internacional – tanto pelo tamanho dos fluxos migratórios de pessoas que deixam seus 
países, quanto por questões sociais, a exemplo das questões de violência extrema que são acometidos 
nesses territórios, sendo a principal delas a falta de respeito ao ser humano e a vulnerabilidade que 
em certos países são propícios aos extremos.
Observando o grande fluxo migratório das populações mundiais, podemos afirmar, em conjunto com 
Serge Gruzinski (2003), que “não se trata apenas de definir um território. O território é indissociável 
de uma determinada problemática”. O exercício do pesquisador das migrações populacionais é 
propor uma retórica da alteridade, sabendo do peso das historiografias nacionais – promovedoras 
de opiniões muito aceitas para a identidade do povo que recebe o grande contingente de pessoas 
em migração.
Ainda com Serge Gruzinski (2003), o pesquisador das migrações populacionais deve partir de uma 
observação que encontre “diferenças cultivadas pelas tradições locais e pelas visões de inspiração 
antropológica, continuidades, conexões ou simples passagens, muitas vezes minimizadas, quando 
não radicalmente excluídas da análise”. Dizer isso equivale a propor uma reflexão das categorias 
contemporâneas “local” e “global”, ainda com traços mal definidos. As solicitações da sociedade 
presente requerem uma leitura das proposições a respeito das integrações entre o local e como este 
consegue uma “visibilidade súbita na escala global”.
Ao longo da formação humana, o homem enfrenta e passa por grandes migrações. Se lembrarmos 
de narrativas bastante antigas, registradas em livros muito conhecidos, o homem sempre esteve a 
peregrinar pela terra ao encontro de território adequado. O Êxodo, por exemplo, conta a historia 
dos judeus que saem do Egito, depois de séculos de servidão e partem em busca do desconhecido. 
Milhares de pessoas passaram 40 anos em busca da terra que lhes fora prometida – em uma extensão 
territorial que qualquer ser humano comum percorreria em 40 dias a pé, de jumento ou de carro. 
Podemos dizer, ainda com Gruzinski (2003), que o fenômeno da planetarização “manifesta-se por 
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uma mudança sistemática de escala”. Conforme o autor, este fenômeno pode ser observado por 
disciplinas um tanto diversas – a exemplo do direito, da literatura e do urbanismo.
Por analogia, podemos dizer que os judeus foram um dos primeiros povos refugiados, que eram 
considerados estrangeiros pelos povos locais por onde passara, onde a xenofobia deu lugar a grandes 
batalhas, até chegarem a um lugar para se chamar de seu, local esse hoje em dia que é o templo de 
grandes conflitos por questões religiosas e politicas. Neste texto, este exemplo bíblico serve para 
reforçar a ideia de que há uma tendência entre as populações humanas para promover uma difusão 
mundial de saberes e de imaginários. Todavia, devemos atentar para uma dimensão de um processo 
muito mais complexo.

[...] a relação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e 
culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo 
capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, 
em razão dessa radical igualdade ninguém- nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, 
grupo religioso ou nação- pode afirmar-se superior aos demais. ( COMPARATO, 2017, p.13)

A questão mais sensível sobre os refugiados é a aceitação de um povo dentro de uma sociedade 
que não seja a sua. O ponto crucial é o respeito à dignidade da pessoa humana. As violações 
sofridas por essas pessoas foram e ainda são motivos a serem estudados, mesmo tendo mecanismos 
que ajudam e regulam os direitos dos refugiados – a exemplo da Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR). Faz-se necessário uma união mútua entre todos os povos e uma 
desregulamentação  de leis contra imigrantes, elaboradas por países ultranacionalistas que querem 
isolar seus territórios contra tais deslocamentos entre um país e outro, como se o mundo tivesse um 
muro que os separassem do restante da humanidade.

oBJETIVoS

A questão dos refugiados e as crises migratórias é um ponto critico no âmbito mundial que merece 
ser entendido e estudado de perto e por um olhar mais amplo e detalhado. O intuito é poder analisar 
qual a natureza atual da crise migratória e dos refugiados. Vivemos um limiar de uma nova era de 
fluxos migratórios. Em parte, porque as migrações voluntárias tem a ver com a vontade das pessoas 
de migrarem de um lugar para outro. Esses fluxos estão aumentando muito, pois as pessoas sabem 
que - do outro lado da fronteira, entre uma comparação de países subdesenvolvidos, para países 
desenvolvidos -, eles tem a chance de conseguir poder mudar de vida em aspectos sociais e humanos. 
Por outro lado, existem as migrações forçadas, que tem tudo a ver com a crise dos refugiados. Elas 
representam toda pessoa que sofre perseguição, seja esta por motivo político, religioso, étnico, entre 
outros. Se observarmos as duas migrações, a voluntária e a realizada por um fluxo forçado, teremos 
uma crise alargada. Uma das principais barreiras que os refugiados encontram nas fronteiras são as 
dificuldades para entrarem em outros países, pois os países receptores em sua maioria tem adotado 
protocolos esdrúxulos para não aceitarem essa massa. São seres humanos vivendo entre dois mundos. 
O estudo destes indivíduos pode “desvelar a maneira como o local e o global são constantemente 
rearticulados, e só ao multiplicar os estudos de casos poderemos reunir informações significativas” 
(GRUZINSKI, 2003).
A ideia central é aclarar que os países devem ter uma postura humanitária e de respeito aos direitos 
humanos. É um momento crítico, mas de grande oportunidade para observar que essas grandes 
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massas de pessoas podem contribuir positivamente para cada sociedade que os acolhe. Analisando 
esses fundamentos teóricos, critico-reflexivos a respeito dos refugiados e as crises migratórias, a 
propositura de conjuntos de métodos duradouros e adequados para a pacificação desses territórios 
se fazem essenciais, mas de forma gradual e segura para que se possa devolver a dignidade para 
aqueles que lhes fora retirado.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Para a elaboração dessa pesquisa foi analisada a dimensão impactual que os fluxos migratórios 
causam nos países para onde eles se deslocam. Na visão de Bauman (2017), essa crise é, nos tempos 
atuais, um tipo de camuflagem do politicamente correto, para a atual e eterna batalha dos orientadores 
de ideias pela conquista e dominação das mentes e dos desejos humanos.
O direito internacional dos refugiados (2007) contribuiu para uma grande visibilidade dos direitos 
humanos, pois são defensores ferrenhos a proteção jurídica para refugiados. Isso é possível, pois é 
reconhecido mundialmente que esses grandes fluxos foram oriundos das grandes guerras mundiais 
que redesenharam o mapa mundial. Os direitos das pessoas nômades ganharam maior proteção e 
elaboração de regulamentos a partir da 2ª guerra mundial e da concretização e expansão dos direitos 
humanos, tendo como principal guia a revolução Francesa de 1789, que contribuiu para a construção 
dos parâmetros em defesa da dignidade da pessoa humana.
A constituição da república federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, §2º faz referência a 
tratados internacionais sobre direitos humanos dos quais faz parte. Sendo assim, o Brasil também 
tem se mostrado um país acolhedor para com os refugiados, sendo destino de milhares de pessoas 
que buscam refúgios nas suas enormes extensões territoriais do solo brasileiro. O Brasil investe 
em políticas de reestruturação dos Estados, sabendo que não é um dos países que se destaca pela 
estrutura social -, pois estamos longe de ser um país desenvolvido -, mas é um país solidário e isso 
tem sido um atrativo para os grandes fluxos migratórios.
Portanto, a crise dos refugiados que assola o mundo é um ponto de extrema importância para 
debates e reformulações dentro de cada nação, devido ás dimensões que atualmente a migração 
ganha. A migração de lugar para outro por conta de conflitos armados, crise social e econômica de 
um país é bastante expressiva nos tempos atuais. Faz-se importante o fortalecimento e as relações 
para que resoluções pacíficas possam ser implantadas, e o combate a questões que não respeitem 
as sociedades e as minorias, áfim de nos tornarmos uma grande nação solidária.
 
MÉToDoS

O mundo é diverso. Cada  povo com sua cultura e seus costumes, porém o que nos torna iguais  é 
nosso estado de pessoa humana. Podemos divergir em vários aspectos - cor da pele, linguagem, 
esportes, política -, mas isso não configura diferenças que não possam ser vencidas. A melhor 
maneira para se vencer o preconceito com o diferente é a solidariedade. Mecanismos de proteção 
para refugiados devem ser fortalecidos, elos entre países para que recebam pessoas de diferentes 
lugares devem ser estabelecidos com países que estão em crise de âmbito internacional, seja uma 
guerra civil ou crise financeira que torne a sobrevivência naquele lugar inviável. Deve-se buscar 
formas para solucionar o conflito. Devemos voltar a ser uma grande pangeia, sem divisões territoriais, 
devemos ser um único povo, o povo humano.
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A questão dos refugiados se tornou um fenômeno mundial de proporções gigantescas e tem se 
espalhado por todo o mundo. São dados significativos que estão atingindo países que antes não 
sofriam com esse problema, como é o caso do Brasil, que está sendo inundado por ondas gigantescas 
de refugiados oriundos de países africanos e mais recente oriundos da Venezuela que fogem da 
enorme crise social, econômica e politica, problemas como esse que não se encontravam em décadas 
passadas.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com levantamento de informações teóricas acerca da temática, 
como forma de subsidiar a hipótese em construção. Será ainda exploratória com uma abordagem 
critico-reflexiva.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

As diásporas pelo mundo tem se intensificado quando analisado o contexto e as estatísticas dos 
enormes fluxos migratórios que se desenvolveram no pós 2º guerra mundial. O fenômeno mais 
recente foi denominado de primavera árabe, ocorrido em 2011, com inicio na Tunísia, com o levante 
contra governos autoritários. Hoje, observamos uma diferença, não só na natureza dos conflitos, 
mas sobre todo o desenvolvimento de novos desafios. A repressão política e o desrespeito nocivo 
dos direitos humanos tem se mostrado elemento de significativo dos aumentos de conflitos armados.
Para Bauman ( 2007), os acontecimentos dos anos atuais é o enorme acréscimo de refugiados e 
a busca por asilo. Estas questões bateram à porta da Europa. Por sua vez, este cenário se revela 
carcomido, denunciando o estado dos países onde a democracia foi violadas. Países onde direitos 
foram sucumbidos por interesses particulares, interesses de uma minoria sobre a maioria, que 
transformaram seus territórios em grandes palcos de guerras sem sentido algum, um derramamento 
de sangue sem fim, estabelecendo um dano colateral grotesco e insano. Estas ações levaram a 
destruição de países inteiros - como o caso da guerra da Síria. É um diapasão de violência frente 
a povos com pouco ou sem nenhuma formação social e política, uma luta de todos contra todos e 
um desejo de salve-se quem puder.
É fato conhecido que os refugiados continentes próximos a Europa escolhem países desse continente 
para se refugiarem devido ao desenvolvimento destes mesmos e pela qualidade de vida que eles 
desfrutam, com o intuito de alcançar ali uma nova vida, tanto econômica, quanto humana. Nutrem 
o sonho de poder voltar para suas terras natais e viverem em uma terra de paz, onde as guerras 
tenham cessados as desigualdades tenham desaparecidos, pode ate ser um sonho utópico, mas não 
é para aqueles refugiados que foram arrancados de suas casas e territórios sem nem mesmo os 
perguntarem se eles queriam deixa-los.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa se revelou de um ponto de vista teórico-critico sobre refugiados e as crises migratórias 
que sempre ocorreram e ocorrem pelo mundo. Esta questão se intensificou na atualidade devido a 
uma serie de confrontos armados em vários países, que tem contribuído para o êxodo de povos que 
fogem em busca de uma nova perspectiva de vida, com a intenção literal que não desejavam sair 
de seus países e, sim, desejavam a pacificação onde acontecem tais fatos.
A Europa vem sendo uma das mais buscadas pelos refugiados, por ser o ponto mais próximo para 
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essas fugas, tendo o maior numero de refugiados presentes naquele território. A atual crise tem 
contribuído para a migração de milhões de pessoas em todo o mundo. Todo Estado tem seu direito 
de ser soberano na implantação de regras de admissão de estrangeiros em seu espaço físico, o maior 
fator que os preocupa é a segurança interna surgindo assim a necessidade de criação de mecanismos 
para fiscalizar suas fronteiras.
Nesse ínterim, tais constatações deverão ocorrer de forma conjunta entre todos os países envolvidos, 
para ser elaborado um único mecanismo para ser seguido por todos os países membros e não de 
forma individual, como vem acontecendo. O problema existe e isso é fato. A resolução deve ser 
elevada além da cada interesse particular de cada país, devendo observar a questão humanitária, 
acolhendo a garantia dos direitos humanos.
O grande destaque de um protocolo unificado é a possibilidade a partir de uma nova perspectiva para 
o acolhimento de refugiados, aproximando todos os povos do mundo e restaurando relações sociais 
mundial, destacando nesse sentido as boas práticas, propondo abordagens capazes de reafirmar a 
questão cooperativa e humanitária, buscando soluções duradouras em relação ao tema, pondo-se o 
objetivo mais importante o respeito a dignidade da pessoa humana.
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RESUMo

As diversas realidades sociais internacionais levaram a reflexão da necessidade de estabelecimento 
de direitos e garantias como premissas universais, a fim de promover a cooperação entre os diversos 
povos e respeitar os direitos essenciais à sobrevivência do ser humano. Nessa perspectiva, os direitos 
internacionais surgem como elemento configurador da coexistência de diversas ordens jurídicas 
heterogêneas que buscam o consenso para por fim aos conflitos internacionais. Sob essa égide 
cumpre destacar a importância dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, 
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que se fundamentam na consideração de direitos relevantes para a existência humana, com o 
intuito de evitar a supressão de direitos dos povos. A adoção dos tratados internacionais no Brasil 
é inserida pelo controle de convencionalidade, com a adequação dos institutos ao ordenamento 
brasileiro. No entanto, as normas formais dos tratados de direitos humanos não têm se realizado 
na realidade prática brasileira. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo analisar a validade 
dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, a partir da consideração do controle de 
convencionalidade e a convenção político-social dos cidadãos na aplicação de tais direitos. Para 
tanto, a construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica, a partir da análise de 
cultores da temática do controle de convencionalidade e validade dos tratados internacionais de 
direitos humanos no ordenamento nacional, a fim de investigar seus conceitos e procedimentos de 
recepção. Também, será utilizada uma abordagem histórico-dialética, tendo como fundamento a 
construção de uma reflexão crítica do tema, por meio do entendimento da importância da proteção 
dos direitos humanos sobre a necessidade de sua justificação. 
 
Palavras-chaves: Controle de Convencionalidade; Direitos Humanos; Direitos Internacionais; 
Supressão de Direitos dos Povos.

ABSTRACT
 
The various international social realities led to the reflection of the need to establish rights and 
guarantees as universal premises, in order to promote cooperation between the various peoples and 
respect the rights essential to the survival of the human being. In this perspective, international 
rights appear as a guiding element of the coexistence of several heterogeneous legal orders that seek 
consensus to put an end to international conflicts. Under this aegis it is important to emphasize the 
importance of international treaties dealing with human rights, which are based on the consideration 
of rights relevant to human existence, with the aim of avoiding the suppression of the rights of peoples. 
The adoption of the international treaties in Brazil are inserted by the control of convention, with the 
adequacy of the institutes to the Brazilian order. However, the formal norms of human rights treaties 
have not been realized in the Brazilian practical reality. Therefore, the present study aims to analyze 
the validity of international human rights treaties in Brazil, from the consideration of the control of 
convention and the political-social agreement of citizens in the application of such rights. In order to 
do so, the theoretical construction of the research was bibliographical and phenomenological, based 
on the analysis of the subject of the control of conventionality and validity of the international human 
rights treaties in the national order, in order to investigate its reception concepts and procedures. 
Also, a historical-dialectical approach will be used, based on the construction of a critical reflection 
of the theme, through the understanding of the importance of the protection of human rights on the 
necessity of its justification.

Key-words: Conventional Control; Human rights; International Rights; Suppression of the Rights 
of Peoples.
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INTRoDUÇÃo

O cenário jurídico contemporâneo trilha no sentido de reconhecer a necessidade de inserção dos 
direitos humanos como elementos basilares para a construção das diferentes realidades sociais. Tal 
reflexão foi discutida após o desastre humanitário ocorrido na II Guerra Mundial, que evidenciou 
que os conflitos políticos, ideológicos e socioeconômicos entre as nações podem ameaçar e subjugar 
o que há de mais essencial à vida humana, o direito a existência digna.
Nesse sentido, ao considerar o consenso global de que as barbáries e os conflitos entre os povos 
experimentados na II Guerra Mundial devem ser evitados, um dos maiores objetivos das nações é 
de discutir propostas jurídicas atuais que busquem a universalização dos direitos humanos, a fim 
de promover a paz social e garantir, em especial, a dignidade da pessoa humana de forma plena e 
efetiva.
Esse processo de universalidade dos direitos humanos teve suas origens jurídicas formais para a 
sociedade pós-guerra com a criação da Organização das Nações – ONU, que estabeleceu as diretrizes 
para a implantação de órgãos voltados para a proteção e promoção dos direitos humanos, dentre 
esses órgãos destacamos a Corte Internacional de Justiça e a Comissão de Direitos Humanos.
Dentro dessa seara, o Brasil assinou tratados que versam sobre os direitos humanos, estabelecendo 
o controle de convencionalidade para balizar as normas decorrentes das premissas dos acordos 
internacionais. Percebe-se que os direitos humanos foram qualificados como normas fundamentais 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No entanto, o que se percebe no direito 
brasileiro é a ruptura da norma jurídica com a realidade fática, tendo em vista a não concretização 
de tais direitos devido à ineficiência dos institutos do Estado de garantir tais direitos fundamentais. 
Para além disso, temos também a própria negação dos cidadãos brasileiros de cooperação para a 
garantia plena dos direitos humanos para todas os indivíduos, reproduzidos nos discursos de ódio 
e de exclusão social, que discriminam e cerceiam os direitos daqueles que são marginalizados pela 
sociedade.  
Nessa linha de intelecção, a presente pesquisa tem por objetivo a validade dos tratados de direitos 
humanos no Brasil, privilegiando a necessidade de efetivação destes direitos, aproximando, dessa 
forma, a norma da racionalidade prática, e o controle de convencionalidade das leis, que possibilita 
a aferição se a legislação do Brasil é compatível com os tratados e convenções internacionais 
ratificados pelo País.
 
oBJETIVoS

A presente investigação científica busca averiguar a validade dos tratados de direitos humanos no 
Brasil, a partir das mudanças trazidas pela EC 45/2004, que permitiu o surgimento de uma espécie 
de dupla compatibilidade vertical, como limite de adequação das leis infraconstitucionais. Destaca-
se a preocupação com a efetivação dos direitos humanos e com a investigação da importância do 
controle de convencionalidade para o Estado Democrático de Direito. 
Nesse panorama, este estudo versa sobre a compatibilidade dos tratados no Brasil com a Constituição 
brasileira de 1988, os procedimentos de recepção no ordenamento interno, o grau hierárquico em 
relação às regras constitucionais, a aplicabilidade e eficácia no direito brasileiro. 
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FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A cooperação em âmbito internacional ganhou significado após a II Guerra Mundial, que mostrou 
o poder destrutivo dos métodos empregados contra o próprio homem, cujo valor da vida fora 
suprimido pelos interesses individuais dos países, demonstrando a necessidade da colaboração 
entre os povos em uma reorganização que buscasse proteger a dignidade humana de forma global. 
(COMPARATO, 2003). 
Tal intento já se manifestava em diversos encontros e organizações como as Conferências de Paz 
de Haia dos anos de 1899 e 1907, além da Liga das Nações. No entanto, as reuniões eram pautadas 
conforme as próprias conveniências dos Estados, do que pautados por um foco que representasse 
interesses gerais e coletivos.  Somente com a Carta das Nações Unidas de 1945, evidencia-se o 
objetivo de defesa do cidadão de maneira global, respeitando os direitos humanos, como se verifica 
na explanação abaixo:

A Carta das Nações Unidas de 1945 consolida, assim, o movimento de internacionalização 
dos direitos humanos, a partir do consenso de Estados que elevam a promoção desses 
direitos a propósito e finalidade das Nações Unidas. Definitivamente, a relação de um 
Estado com seus nacionais passa a ser uma problemática internacional, objeto de instituições 
internacionais e do Direito Internacional. (PIOVESAN, 2011, p.189):

Após isso, os direitos humanos ganham real contorno com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, estendendo e ampliando a qualidade de que qualquer indivíduo é sujeito de direito 
mediante a ordem mundial, em especial, visando garantir e proteger as condições necessárias para 
a dignidade humana das crianças. 
A adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos destaca-se, dentre outros pactos 
internacionais, em razão de sua legitimidade mais que incontestável. Segundo Piovesan (2011), 
tal afirmação é feita tendo por base que não houve qualquer voto contrário às suas disposições, e 
apesar das abstenções, demonstra o grande fortalecimento do consenso necessário para se chegar 
a valores universais que os Estados passam a buscar. 
As velhas conclusões do liberalismo levaram a graves situações de arbítrio, com métodos cruéis de 
exploração econômica, conduzindo, consequentemente, a supressão da personalidade. Assim, foi 
preciso uma revisão conceitual da liberdade que, aos poucos, foi sendo inserida nas Constituições 
democráticas. Há, a partir daí, um esforço de se fazer surgir uma liberdade humana amparada em 
direitos e garantias, uma liberdade ética. O liberalismo atual, enquanto liberalismo democrático, 
deve estar abarcado de elementos de reforma e humanismo, contendo a identidade do Direito com 
a Justiça. (BONAVIDES, Paulo, 2007).
Segundo o professor e juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Antônio Augusto Cançado 
Trindade (2000), o direito internacional dos direitos Humanos constitui um direito de proteção, 
marcado por uma lógica própria, pois almeja salvaguardar os direitos dos seres humanos e não dos 
Estados, conforme preleciona abaixo:

O Direito Internacional dos Direitos Humanos não procura “(...) obter um equilíbrio 
abstrato entre as partes, mas remediar os efeitos do desequilíbrio e das disparidades na 
medida em que afetam os direitos humanos. Não se nutre das barganhas da reciprocidade, 
mas se inspira nas considerações de ordre public em defesa de interesses comuns superiores, 
da realização da justiça”.  É, nesse sentido, um instrumento para a proteção dos mais fracos 
em toda e qualquer circunstância. (TRINDADE, 2000, p. 16). 
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O Direito Internacional dos Direitos Humanos se insurge contra a visão estática tradicional, 
reconhecendo que o ser humano é sujeito tanto de direito interno quanto de direito internacional, 
dotado em ambos, como sublinha Cançado Trindade, de personalidade e capacidade jurídicas próprias.
Segundo o jurista Francisco Rezek (2016), ainda hoje, malgrado os avanços alcançados, os 
mecanismos de proteção internacional dos direitos humanos são mal compreendidos, onde se insiste 
em encarar a ideia de direitos humanos internacionalmente protegidos e de capacidade processual 
internacional dos indivíduos como ameaças ou como fontes de intromissões indevidas nos assuntos 
internos dos Estados. 
No entanto, o que se deve recordar é que a própria ação estatal perde legitimidade se os direitos 
básicos da pessoa humana não servirem de baliza para as decisões tomadas em nome da coletividade. 
Mais do que argumentos lógicos e acadêmicos, o que está por trás da luta pela afirmação do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos é a elevação do ser humano ao patamar de fonte última do 
exercício do poder estatal. 
Nessa linha de intelecção, destaca-se a importância das decisões internacionais sobre os direitos humanos, 
como forma de fiscalizar o estrito cumprimento dos tratados de respeito à dignidade humana e de viabilizar 
a transformação coletiva da sociedade, conforme lecionado por Rezek (2016, p. 12-13):
 

Em vez de aderir a máximas tão amplamente aceitas do tipo “fins que justificam os meios”, que 
ainda povoam o universo conceptual dos estudiosos das relações internacionais e da ciência 
política, os direitos humanos enveredam por caminhos claramente distintos. A luta pelos 
direitos humanos permite conferir à busca da transformação social um sentido profundamente 
democrático, posto que o ser humano torna-se sujeito e beneficiário da mudança, enquanto 
ao Estado é negada a possibilidade de agir como se possuísse uma racionalidade própria e 
independente capaz de justificar o exercício desimpedido do poder.

Um dos tratados internacionais, dentre os quais o Brasil assinou e ratificou, é o que se consubstancia 
no substrato jurídico de criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que consiste em 
um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), cujo mandamento 
surge a partir da Carta da OEA e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
A Comissão Interamericana tem como função promover a observância e defesa dos direitos humanos 
na região, atuando como órgão consultivo da OEA na temática. O referido órgão atua, dentre as suas 
atribuições, na análise in loco das questões e conflitos que tenham a matéria de direitos humanos. 
Ademais, atua como órgão que promove e busca a propagação dos direitos humanos por meio de 
decisões e diretrizes dadas aos países destinatários. 
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os tratados de direitos humanos estão em 
um nível hierárquico acima das leis ordinárias e estabeleceu o controle de constitucionalidade como 
limite à produção das leis infraconstitucionais, originando uma espécie de dupla compatibilidade 
vertical, isto é, toda lei ordinária deverá ser compatível com a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo País.
Após as Guerras Mundiais e o período da ditadura militar no Brasil, com um contexto de graves 
violações aos Direitos Humanos, o constitucionalismo não conseguia mais, isoladamente, alcançar 
o mesmo grau de eficácia na proteção e garantia dos direitos humanos fundamentais. Com a edição 
da emenda constitucional 45/2004, responsável por modificar o processo de recepção no direito 
interno, tornou-se necessária a análise comparativa entre o controle de constitucionalidade e o 
controle de convencionalidade.  
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A partir da emenda constitucional 45/2004, quando um tratado é devidamente aprovado pelas duas 
casas legislativas com quórum qualificado, ou seja, de três quintos, em duas votações em cada 
casa, e ratificado pelo Presidente da República, terá, então, valor de Emenda Constitucional. 
Todos os demais tratados de direitos humanos vigentes no Brasil, que não contam com esse 
procedimento regular, possuem valor supralegal, estão em uma situação, na qual se localizam 
em um nível hierárquico superior a lei, mas abaixo da Constituição Federal, o que revoluciona a 
pirâmide normativa proposta por Kelsen (1998).
De acordo com Mazzuolli (2011), o controle de convencionalidade visa à compatibilização vertical 
das normas domésticas com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado 
e em vigor no território nacional. Como a tendência atual é a abertura na interpretação do Texto 
Constitucional, com a finalidade de proteger e efetivar os direitos, sobretudo direitos humanos, por 
meio da interação com outros fontes, este controle é fruto do reconhecimento internacional dos 
diretos humanos e da necessidade de vislumbrar instrumentos capazes de minorar as omissões 
legislativas causadores de desigualdades.

MÉToDoS

A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica, a partir da análise de cultores 
da temática controle de convencionalidade e validade dos tratados internacionais de direitos humanos 
no ordenamento nacional, a fim de investigar seus conceitos e procedimentos de recepção. Também, 
será utilizada uma abordagem histórico-dialética, tendo como fundamento a construção de uma 
reflexão crítica do tema, por meio do entendimento da importância da proteção dos direitos humanos 
sobre a necessidade de sua justificação.
Foram analisados o modo de inserção dos instrumentos internacionais no direito brasileiro, 
demonstrando a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal e a tese divergente apresentada pela 
doutrina, encabeçada por Mazzuoli (2011), para verificar a validade jurídica das normas oriundas 
de tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento brasileiro.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O presente estudo cuida de analisar a validade dos tratados internacionais de direitos humanos 
no ordenamento nacional e a sua aplicabilidade. O que se percebe é que, adotada a regra da 
convencionalidade dos tratados de direitos humanos, essa adesão tornou-se uma convenção política, 
tendo em vista que não há um alcance efetivo dos direitos humanos quando se revela a situação de 
miserabilidade e vulnerabilidade de indivíduos.
Diante dessa ilação, nota-se que o que impede o cumprimento dos tratados internacionais de direitos 
humanos concentra-se no distanciamento da norma jurídica com a realidade brasileira. Faz-se 
necessário superar as falências do próprio Estado para que ele possa garantir as condições suficientes 
para a vida digna de todos os cidadãos, fazendo valer os direitos elencados na Constituição Federal 
de 1988, como normas fundamentais. 
A Emenda n. 45, por meio do § 3º do art. 5º, foi uma vã tentativa de conciliar os interesses internacionais 
com os locais, fracassando na resposta aos anseios da comunidade acadêmica internacionalista por 
não ter sido bem sucedida em seu confuso texto. Surgiram dúvidas, em relação à aplicabilidade do 
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§ 3º, sobre a quais instrumentos normativos internacionais seriam afetados, a como proceder quanto 
aos tratados anteriores à Emenda e a qual status constitucional seria atribuído às normas de direitos 
humanos oriundas de convenções internacionais bem como se haveria distinção a depender do rito 
adotado para a incorporação dessas normas no direito brasileiro.
Neste desiderato, tem-se que a constitucionalidade material das normas sobre direitos humanos, em 
virtude tanto dos §§ 1º a 3º do art. 5º, quanto do inciso III do art. 1º e do inciso II do art. 4º, todos 
da Constituição, deflui-se que as normas garantidoras de direitos fundamentais oriundas de tratados 
internacionais se incorporam definitivamente no corpo da Constituição. Nesse sentido, defendendo 
inclusive o caráter supraconstitucional das normas internacionais (Mello, 2004, v. 1, p. 836).
Conforme preleciona Gnoato (2013), os direitos humanos passam, assim, a serem interpretados a 
partir da norma mais favorável à vítima, tendo como fundamento o respeito aos direitos humanos 
como elemento basilar para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Em eventual conflito, não se 
utiliza a regra dos demais tratados internacionais da lei mais nova, usa-se o critério da adequação 
aos direitos humanos, em uma relação de prevalência.
Nesse sentido, percebe-se, conforme o pensamento de BOBBIO (2004), que “o problema fundamental 
em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se 
de um problema não filosófico, mas político.” O controle de convencionalidade é, deste modo, uma 
espécie de controle de validade das normas do ordenamento jurídico, tendo como norte a observação 
dos direitos humanos. Para a sua aplicação, além da existência de uma Carta Constitucional, é 
necessária a previsão de autorização para sua operação de forma adequada e regular.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado Democrático de Direito eleva o acesso à Justiça como um dos direitos fundamentais do 
cidadão, considerado como a sinopse de todos os princípios e garantias do processo, seja na esfera 
constitucional, seja no âmbito infraconstitucional, em sede legislativa, doutrinária e jurisprudencial. 
Dentro dessa seara, o Brasil assinou tratados que versam sobre os direitos humanos, estabelecendo 
o controle de convencionalidade para balizar as normas decorrentes das premissas dos acordos 
internacionais. Percebe-se que os direitos humanos foram revestidos de normas fundamentais na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
No entanto, o que se percebe no direito brasileiro é a ruptura da norma jurídica com a realidade fática, 
tendo em vista a não concretização de tais direitos devido à ineficiência dos institutos do Estado 
de garantir tais direitos fundamentais e a falta de conscientização dos cidadãos que marginalizam 
e excluem indivíduos. 
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RESUMo

As situações dos estabelecimentos penais brasileiros representam a completa supressão dos direitos 
humanos dos presos, que vivem em condições de superlotação e de vida insalubre. Essa realidade 
retrata a falência dos aparelhos repressores do Estado de garantir as premissas fundamentais da pena 
de prevenção e reprovação da pena. Nessa ótica, os estabelecimentos penais acabam se tornando um 
instrumento de reprodução da violência, que se institucionaliza e revela a inversão dos papeis entre 
Estado e apenado. O apenado se torna vítima diante da omissão dos seus direitos dentro dos presídios, 
mas, por sua vez, acaba assumindo o papel de controle social do estabelecimento penal por meio de 
rebeliões entre facções pela disputa do território. Nesta seara, este artigo tem por intento analisar 
a crise do sistema prisional brasileiro contemporâneo a partir das ideais foucaultianas de repressão 
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aos suplícios e a necessidade de construção de presídios ideais, que busquem tratar o corpo e a 
alma do sujeito, dando oportunidade para ressocialização. Para tanto, será utilizada uma abordagem 
histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como fundamento a construção de 
uma reflexão crítica do tema a partir de cultores da área do Direito Penal e das ideias de Michel 
Foucault sobre as prisões e suplícios. Ademais, serão analisados os dados das rebeliões ocorridas 
nos estabelecimentos penais brasileiros, a fim de verificar a sua relação com a crise institucional 
dos aparelhos do Estado. Por fim, infere-se que os estabelecimentos penais brasileiros estão se 
aproximando mais do conceito de suplício, em uma usurpação do poder de controlar passado para 
os prisioneiros de facções dominantes em detrimento do controle estatal. Além disso, demonstra 
a completa crise do panóptico contemporâneo na medida em que não consegue cumprir com as 
funções de ressocialização e prevenção dos apenados.

Palavras-chaves: Estabelecimentos Penais; Panóptico Contemporâneo; Rebeliões; Suplícios; 
Supressão dos Direitos Humanos.

ABSTRACT
 
The situations in Brazilian penal establishments represent the complete suppression of the human 
rights of prisoners, who live in conditions of overcrowding and unhealthy living. This reality portrays 
the bankruptcy of the state’s repressive apparatuses to guarantee the fundamental premises of the 
penalty of punishment prevention and reprobation. From this point of view, penal establishments 
become an instrument for the reproduction of violence, which becomes institutionalized and reveals 
the reversal of roles between the State and the distressed. The victim becomes a victim in the face 
of the omission of their rights within the prisons, but, in turn, ends up assuming the role of social 
control of the penal establishment through rebellions between factions for the territorial dispute. In 
this section, this article attempts to analyze the crisis of the contemporary Brazilian prison system 
based on Foucauldian ideals of repression of torture and the need to construct ideal prisons, which 
seek to treat the body and soul of the subject, giving an opportunity for resocialization. In order to 
do so, a historical-dialectical approach will be used, through bibliographical research, based on the 
construction of a critical reflection on the subject from the field of criminal law and Michel Foucault’s 
ideas on prisons and torture. In addition, the data of the rebellions occurred in the Brazilian penal 
establishments will be analyzed, in order to verify their relation with the institutional crisis of the 
apparatuses of the State. Finally, it is inferred that Brazilian penal establishments are approaching 
more closely the concept of torture, in a usurpation of the power to control the past for the prisoners 
of dominant factions to the detriment of state control. In addition, it demonstrates the complete 
crisis of the contemporary panopticon in that it can not fulfill the functions of resocialization and 
prevention of the victims.

Key-words: Criminal Establishments; Contemporary Panopticon; Rebellions; Pains; Suppression 
of Human Rights.

INTRoDUÇÃo

O sistema penitenciário brasileiro cinge-se numa instituição em falência que não cumpre seus 
objetivos constitucionais delimitados. O presente artigo tem por escopo analisar as perspectivas 
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de uma instituição em crise, no qual o Estado se mostra titular do direito de punir, todavia acaba 
dando subsídios para o criminoso, ou seja, fomenta a prática delituosa, indiretamente, ao suprimir 
os direitos do preso.
Conforme aduz o pensamento de Reale (2002) “pune-se para prevenir novos crimes, ou para castigo 
do delinquente? Tem a pena por fim recuperar o criminoso, para devolvê-lo ao convívio social, ou o 
que deve prevalecer são os objetivos de prevenção social?”. Nota-se a relevância do tema proposto, 
a função dos presídios brasileiros perpassa no castigo ao delinquente, tornando-se um majorador na 
produção e incentivo a violência. 
O sistema penitenciário brasileiro, segundo o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 
(INFOPEN) disponibiliza 298.275 vagas para 496.251 presos. Sendo assim, encontra-se em média 
1,6 presos por vaga, caracterizando uma realidade inevitável da superlotação nas penitenciárias. 
As ideias do filósofo francês Michel Foucault em seu livro Vigiar e Punir, retrata a história dos 
presídios e a aplicação de suplícios como forma de remediar uma conduta proibida, repudiada pela 
sociedade. Desta forma, o exílio do preso em penitenciárias marca a marginalização deste, perante 
a ênfase da responsabilização do crime que cometeu e também da irresponsabilidade do Estado 
em face do descaso e falta de infraestrutura econômica e política.
As rebeliões nos estabelecimentos penais espalhados pelo país representam a desordem e a crise 
de todo um sistema em colapso. Assegurar os direitos do preso, ajudando-lhe a reencontrar os 
preceitos morais e cívicos para um bom convívio social é um dever de todos, principalmente do 
Estado. Diante disso, os modelos contemporâneos de aplicação da pena privativa de liberdade 
devem ser revistos e repensados, como meio para se evitar a reincidência em delitos, disputa entre 
facções rivais e redução da criminalidade brasileira.  

oBJETIVoS

A falência dos estabelecimentos penais se verifica com a superlotação dos presídios e pelas péssimas 
condições de vida, que denotam o desrespeito aos direitos humanos. Ademais, a partir das rebeliões 
em busca do controle territorial entre facções dentro dos presídios revela a inversão do controle do 
Estado para o de grupos de facções do local. Nesse sentido, este artigo tem por intento analisar a 
crise do sistema prisional brasileiro contemporâneo a partir das ideais foucaultianas de repressão 
aos suplícios e a necessidade de construção de presídios ideais, que busquem tratar o corpo e a alma 
do sujeito, dando oportunidade para ressocialização.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O livro Vigiar e Punir de Michel Foucault (2003) tem o objetivo de estudar a legislação penal e 
os métodos adotados para punir os criminosos, desde os séculos passados até a modernidade. Na 
segunda parte, ele se concentra em explicar o processo de transformação da punição de suplícios 
para a prisão e punição generalizada, retirando a força do soberano e acrescentando a influência 
da burguesia na reforma penal.
A punição generalizada servirá para controlar a prática dos crimes através do ato de vigiar o 
cotidiano da população. Ademais, a punição será de acordo com a ilegalidade, que deixa de ser do 
corpo e passa a ser dos bens.



803

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

803

Quando Foucault pontuou que (2003, p. 13) “a execução pública é vista então como uma fornalha 
em que se acende a violência” restou estabelecido que a execução acenderia, muito mais, a violência 
do que a combateria. Em uma relação simbiótica entre pena e punição, a violência é o instrumento 
fortalecedor dessa estrutura, que impede a superação das mazelas institucionais do sistema prisional.
A punição por disciplinamento físico, tortura e meios cruéis foram postos, portanto, em reflexão pelo 
referido autor. Segundo o pensamento Foucaultiano, o cerne da questão prisional não era deixar de 
punir os então criminosos, mas fazer com que essa punibilidade pudesse, de fato, possibilitar o combate 
à violência, ao crime, sem abrir espaço para mais violência e possíveis insurreições. 
É neste sentido que Foucault pontua que “não é mais o corpo, é a alma” (2003, p. 18) que deve ser 
punida e reeducada. Passa-se, portanto, a vislumbrar novas funções para a pena, para além dos 
suplícios e castigos como forma de repressão do crime. Isso se deve a falta do direito elementar da 
condição humana de dignidade humana que se relativizava ou, como diz o autor (2003, p. 26) “se 
anulava a dignidade diante da prisão e dos suplícios. O objetivo do Estado era apenas punir, com 
um poder de raiva pela transgressão”. 
O objetivo das ideias foucaultianas ganha, portanto, novos alicerces, novas interpretações.  A partir 
da ascensão do iluminismo, começou-se a questionar as práticas penais de tortura, de dor e aflição 
eram sinônimos de justiça. Foucault (2003, p. 28) aduz que “considerar as práticas penais mais como 
um capítulo da anatomia política, do que uma consequência das teorias jurídicas. É por entender 
que o sistema de poder que sentencia também se subjaz a um sistema de poder, por assim dizer, 
político que, é preciso escrutinar as anatomias políticas”. 
No pensamento foucaultiano, portanto, “o suplício não restabelecia a justiça; reativava o poder” 
(2003, p. 43), por conta de uma violência desmedida que apagava a subjetividade do condenado, 
eliminando, de todo, a sua condição social. Neste sentido, a condenação de um supliciado se dava 
muito mais por conta da tentativa de alinhar, em um sistema de poder, os que assistem à execução, 
do que em punir e oportunizar novas possibilidades de inserção social ao condenado. 
Dessa forma, como forma de superação das torturas e masmorras da pena, surge o que Foucault 
denominou de panoptismo, que se apresenta como modelo ideal de prisão, que busca estabelecer o 
controle, mas também orientar para a prevenção do cometimento de crimes, por meio de profissionais 
que “cuidarão” deles; médicos, enfermeiros, professores estariam neste sistema de observação que, 
nota após nota, observação após observação, construiriam conclusões sobre os presos e, portanto, 
sobre a prisão como um todo. 
O panóptico depende de uma complexidade sistêmica justamente, porque, o iluminismo nos traz 
as disciplinas e a sua consequente arma política: a obediência. Espera-se que esse maquinário do 
poder produza presos obedientes; em um dizer foucaultiano – corpos dóceis. A docilidade aqui 
empregada deve ser compreendida em seu aspecto de sujeitos obedientes. 
Sujeitos docilizados em seu âmago, em sua “alma”, vigiam a si próprios, se autorregulam e procuram 
estar sempre sincronizados com o sistema que lhes está à frente. Isso, em tese, melhoraria o aspecto 
prisional, mas segundo o próprio Foucault (2003, p. 196): “Conhecem-se todos os inconvenientes da 
prisão, e sabe-se que é perigosa quando não inútil. E entretanto não “vemos” o que pôr em seu lugar. 
Ela é a detestável solução, de que não se pode abrir mão”. Não se pode pensar sobre prisão, em um 
sistema de pensamento foucaultiano sem que, se pense sobre panoptismo; e, levando em consideração 
que o sistema panóptico está profundamente inter constituído com a questão do poder; é preciso, em 
última instância pensar na questão do poder como um todo.
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MÉToDoS

A pesquisa se valerá de uma abordagem histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, 
tendo como fundamento a construção de uma reflexão crítica do tema a partir de cultores da área do 
Direito Penal e das ideias de Michel Foucault sobre as prisões e suplícios. Ademais, serão analisados 
os dados das rebeliões ocorridas nos estabelecimentos penais brasileiros, a fim de verificar a sua 
relação com a crise institucional dos aparelhos do Estado.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A questão prisional tem sido tema de debates e reflexões da doutrina da área, tendo em vista a 
dificuldade de aplicar o cumprimento das leis de execução penal com efetividade. O que se percebe é 
o descumprimento das funções de prevenção e reprovação do crime, além de não oferecer condições 
de reinserção do indivíduo no seio da sociedade após o cumprimento da pena. 
Nessa conjuntura, tem-se que os estabelecimentos penais brasileiros apresentam altos índices 
de superlotação, que propagam a violência e a completa supressão dos direitos humanos. O 
encarceramento contemporâneo se desvia de sua finalidade de panóptico ideal, com vistas a exercer 
o controle sobre os apenados, e se aproxima dos suplícios humanos, com opressão de direitos, 
péssimas condições de vida e um instrumento sujeito ao controle de facções comandantes, que 
propagam rebeliões dentro dos estabelecimentos.
Segundo os dados do INFOPEN (2018), os dados carcerários alertam para o completo caos 
institucionalizado. A taxa de ocupação no sistema prisional brasileiro, em relação às mulheres, é de 
156,7%, conforme registrado em Junho de 2017, o que significa dizer que em um espaço destinado 
a 10 mulheres, encontram-se custodiadas 16 mulheres no sistema prisional. 
De modo geral, as unidades mistas são aquelas que apresentam a maior taxa de ocupação global, 
com 25 pessoas custodiadas em um espaço destinado a receber 10 pessoas. A taxa de ocupação 
calcula, em termos proporcionais, quantas pessoas se encontram custodiadas na unidade para cada 
vaga disponibilizada e difere, portanto, do cálculo do déficit absoluto de vagas. Se considerarmos o 
déficit total de vagas no País, que chegam a 368 mil vagas observamos que as unidades masculinas 
respondem por 80% deste déficit, enquanto as unidades femininas somam apenas 2% do déficit 
total no sistema prisional. 
Soma-se a essa realidade o número de rebeliões provocadas por disputa de território dentro dos 
estabelecimentos penais. Segundo ainda o INFOPEN (2018), o Brasil tem a terceira maior população 
carcerária do mundo, com cerca de 726.712 presos. Marcos Fuchs (2018), diretor da ONG Conectas, 
dedicada a cuidar dos direitos humanos, considera que 75% dos centros de detenção são controlados 
pelo crime organizado. “O Estado não cuida do preso, não zela pela saúde dele, coloca mais presos 
dentro da unidade, ele perde o controle. Perdendo o controle, quem manda é um comando paralelo”. 
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, reconheceu o vácuo de autoridade. Em 2017, o Exército 
apreendeu 10.882 armas em 31 prisões que alojavam 22.910 internos. Uma a cada dois presos. 
“A metade da população (carcerária) brasileira está armada. É um absurdo incompreensível e 
evidentemente isso maximiza os massacres e a violência”, assinalou em entrevista de 2018.
A crise no sistema carcerário brasileiro não é recente e na tentativa de amenizar esta situação as 
autoridades brasileiras têm procurado discutir pesquisar este tema. Neste sentido instaurou-se a 
CPI do sistema carcerário em março de 2015, com o objetivo de realizar um censo para verificar 
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as condições em que se encontram as penitenciárias brasileiras, buscando assim, apurar as 
irregularidades na execução da pena e analisar a situação degradante em que vivem os presos, em 
total desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
O relatório desta comissão corrobora a ideia de que o Brasil precisa urgente de uma reforma na 
política criminal e penitenciária existente. A CPI mostrou dados afirmando que 80% dos presos 
brasileiros não trabalham, além disso, existem relatos de presídios onde a superlotação é tão grande 
que muitos presos amarram seus corpos junto às grades das celas para que possam consegui um 
espaço para dormir.
Esse cenário, na perspectiva foucaultiana, denota a inversão do controle do poder de punir, que 
passa a ser dos próprios apenados, em uma crise do panóptico contemporâneo. Não há que se falar 
em cumprimento ideal de estabelecimento penal quando, na realidade, os presídios representam 
um castigo para os apenados, que estão submetidos a condições inóspitas de vida. A pena assume 
o caráter de aflição, de reduzir o ser humano a exclusão e marginalização.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 Portanto, como resultado ímpar ao observar o Sistema Penitenciário Brasileiro, podemos afirmar 
que o panoptismo idealizado por Foucault, mostra-se como modelo ideal a ser seguido. A junção 
de diversas camadas da sociedade como forma de enfrentamento a crise prisional, proporciona ao 
Estado um modelo alternativo para reduzir eficazmente o índice de criminalidade e reincidência de 
condutas delituosas. 
O pensamento foucaultiano acredita no apoio de toda a sociedade para garantir o cumprimento dos 
direitos e prerrogativas inerentes ao preso. Como ferramenta necessária neste combate, surgem as 
parcerias públicas privadas (PPP), o estado conta com o apoio da iniciativa privada para garantir uma 
boa gestão, infraestrutura nos presídios, evitando assim, a superlotação e contato com ambientes 
insalubres, dentro das condições mínimas de higiene e limpeza.
 Por conseguinte, a atual conjuntura das penitenciárias e presídios do país revela a ineficácia do 
controle estatal em gerir estes ambientes. Armas apreendidas, rebeliões, disputas pelo domínio das 
cadeias, drogas, crimes contra a vida e integridade física dos presos, exemplos que com provam a 
urgência de uma solução para o atual modelo de gestão carcerária, que dá prioridade ao suplício 
em detrimento de ações afirmativas idealizadas pelo filósofo francês. 
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RESUMo

A eutanásia é um modo de proporcionar morte sem dor para pessoas portadoras de afecções 
incuráveis. No Brasil essa prática é considerada crime de homicídio, sendo também associada ao 
suicídio assistido e a omissão de socorro. A tipicidade penal da prática da eutanásia impede os 
indivíduos de exercer o seu direito de autonomia da vontade. Há uma proteção do Estado sobre a 
eutanásia valendo-se do direito à vida, um direito fundamental do homem, consagrado no texto da 
Constituição de 1998 que além de consagrar o Direito à vida, tutela também o Direito à uma vida 
digna. Diante disso, questiona-se a respeito da submissão de um paciente terminal a tratamentos 
dolorosos e incessantes sem que tenha redução do seu sofrimento resguarda aquilo que se conceitua 
como dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chaves: Eutanásia; Vida; Morte; Autonomia; Dignidade;   

ABSTRACT

The euthanasia is a way of the to provide death without ache for the people carriers of affections 
incurable. In Brazil this practice is considered homicide crime, being also assiciated assisted suiced 
and the absence of help. The typical criminal of the practice of euthanasia prevents the individual to 
exercise your right autonomy of the will. There is a state protection about the euthanasia using the 
right to life, a fundamental right oh the man, consecrating in the text in the 1988 constitution that 
bisides consecrating the right life, guardian also the right to a dignified life. On this is questioned 
about the submission of a terminal patient to painful and incessant treatments without reducing 
their suffering protects what is conceptual as human dignity.

Key-words: Euthanasia; Life; Death; Autonomy; Dignity.
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INTRoDUÇÃo

O termo eutanásia possui diversos sentidos, dentre eles morte serena, sem sofrimento (Aurélio 2010). 
É um modo de proporcionar morte sem dor para pessoas portadoras de afecções incuráveis. José 
Afonso da Silva (2010) explana a respeito das discussões em torno do tema, que sempre desperta, 
emocionalmente, quando algum caso de doloroso padecimento atrai a compaixão pública. Ainda 
segundo o autor, a eutanásia não pode se caracterizar como a consumação da morte pelo desligamento 
de aparelhos que, artificialmente, mantenham vivo o paciente, já clinicamente morto. A esse respeito 
Marmelstein (2011. p. 103) em sua obra, Curso de Direitos Fundamentais, pontifica: “A eutanásia, 
cuja etimologia vem do grego e significa “boa morte”, é a prática através da qual se abrevia, com 
o mínimo de sofrimento possível, a vida de um enfermo incurável”.
A eutanásia pode ser ativa quando se objetiva provocar a morte de maneira rápida, (por exemplo, 
aplicando uma injeção letal), passiva quando interrompe-se o tratamento que mantém a pessoa viva, 
e o suicídio assistido, onde o próprio paciente executa o ato com ajuda de terceiros. Vale também 
destacar sobre o oposto da eutanásia passiva, a distanásia, em que mantém vivo o paciente incurável 
por intermédio de meios artificiais. Segundo Marmelstein (2011), a maioria dos países punem a 
eutanásia e o suicídio assistido, outros não punem a eutanásia passiva, mas, pune a eutanásia ativa, 
equiparando-a ao homicídio. No âmbito internacional, a Holanda foi o primeiro país do mundo a 
legalizar a eutanásia e o suicídio assistido, em abril de 2002, havendo uma séria de condições a 
serem feitas pelo paciente. A Bélgica, desde 2002 legalizou a eutanásia, porém a lei não menciona a 
respeito do suicídio assistido. Nesses países acima citados, a eutanásia é legalmente considerada um 
direito para pacientes terminais e portadores de doenças incuráveis, afim de diminuir sofrimentos 
físicos e emocionais para os portadores bem como para suas famílias. 
No Brasil, por sua vez, a prática é considerada crime de homicídio, sendo também associada ao 
suicídio assistido e omissão de socorro, e mesmo não constando de forma expressa no Código 
Penal Brasileiro, as práticas que versam sobre a eutanásia são proibidas podendo ser enquadradas 
no artigo 121, como homicídio simples ou qualificado. O suicídio assistido pode configurar o crime 
de participação em suicídios, previsto no artigo 122.  
Desde 2006, o Conselho Federal de Medicina (CFM) autoriza por meio de uma resolução que médicos 
interrompam o tratamento de um doente terminal, se este fosse o desejo do paciente, uma prática 
conhecida como ortotanásia. A medida foi suspensa em 2007 por liminar da Justiça Federal emitida 
a pedido do Ministério Público Federal (MPF), para o qual tal prática só poderia ser autorizada por 
meio de lei. No entanto, em 2010, a liminar foi anulada pela Justiça a pedido do próprio MPF após 
o órgão mudar de opinião quanto ao tema.
Ainda assim, é comumente praticada de maneira ilegal em diversos hospitais pelo país. A Constituição 
da República Federativa do Brasil, no caput do artigo 5º, trata, do mais importante direito fundamental 
do ser humano, sem o qual, nenhum dos outros poderiam ser exercidos, a inviolabilidade do direito 
à vida. De acordo com Dirley da Cunha Jr. (2014, p.235 e 236)

O direito à vida é garantido pela constituição contra qualquer tipo de interrupção artificial 
do processo natural da vida humana, ainda que seja para pôr termo a um sofrimento e 
agonia (eutanásia), salvo quando justificado nas hipóteses de aborto necessário para salvar 
a vida da mãe ou em caso de gravidez decorrente de crime de estupro.
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Cumpre dizer que há uma proteção por parte do Estado sobre a eutanásia, valendo-se do direito à 
vida, um direito fundamental do homem, consagrado no texto constitucional de 1998. José Afonso 
da Silva (2010) exemplifica que essa tutela do Estado para como a vida, protege-a como valor social, 
e por ser um interesse superior do Estado, torna-se inválido o consentimento ao particular para 
que dela o privem, mesmo quando se trata do fato da eutanásia ou homicídio piedoso. Contudo, é 
importante salientar que a Constituição Federal, além de garantir o direito à vida, consagrou um 
“direito à vida digna”.        

oBJETIVoS

Impor a um paciente terminal tratamentos incessantes, objetivando apenas prolongar sua vida sem 
evitar que este sinta menos dores e tenha uma redução em seu sofrimento, faz valer aquilo que 
se conceitua como dignidade? Diante do questionamento o presente trabalho pretende analisar a 
respeito da eutanásia em suas mais diversas dimensões objetivando mostrar os aspectos positivos 
dessa prática. 

MÉToDoS

A presente pesquisa materializou-se em uma metodologia qualitativa, sendo formalizado um método 
bibliográfico de análise utilizando textos, artigos, livros e decisões judiciais.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A dimensão do que é a eutanásia vai além do que costumam ver ou falar. Nesse sentido, quais são 
os quesitos necessários para que uma pessoa tenha uma vida digna? 
A Constituição Federal de 1988 consagrou a existência e garantias de diversos direitos inerentes à 
existência humana, requisitos para garantir que uma pessoa tenha um mínimo de dignidade humana. 
O artigo 5º dispõe dos Direitos e garantias fundamentais como: Direito à vida, igualdade, liberdade, 
intimidade, informação, à vida privada, à honra, à imagem, propriedade, acesso à justiça, integridade 
física, dentre outros. A junção desses mais diversos direitos, dentro da interpretação particular de 
cada um, mostra as qualidades essências para construir o alicerce da dignidade da pessoa humana.
Considerando a integridade física com um direito inerente ao homem, esta pode ser entendida também 
como objeto de autonomia da vontade, cada um deve ter a autodeterminação para dispor ao corpo 
para os fins que deseja, até mesmo para a morte, quando o próprio indivíduo entende que há uma 
insignificância em viver, quando já perdeu todas as possibilidades de cura e tratamento, os que são 
inconscientes, tem a família como representante de sua vontade, afinal, a depender da patologia, 
“existem”, apenas. Não se trata de dar a liberdade a todos os indivíduos de morrer a hora que bem 
entenderem como correta, mas garantir àqueles que se encontram em determinadas situações críticas 
de saúde, (como os exemplos exaustivamente citados: pacientes em estado terminais e portadores 
de doenças incuráveis),  autonomia para fazer valer o seu direito de decidir o que é de mais digno 
para sua vida, e é de conhecimento de todos que a depender da situação patológica que se encontra, 
aquilo que a nossa Carta Maior visa garantir, o direito à uma vida digna, não surte seus efeitos. É 
sabido que a longevidade é o desejo da maioria das pessoas, porém, é de suma importância falar 
um pouco sobre qualidade de vida. De acordo com Maria de Fátima Freire de Sá (2011, p.59 e 60)
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Tem-se que não se pode privilegiar apenas a dimensão biológica da vida humana, 
negligenciando a qualidade de vida do indivíduo. A obstinação em prolongar o mais possível 
funcionamento do organismo de paciente terminais não deve mais encontrar guarida no 
Estado de Direito, simplesmente porque o preço dessa obstinação é uma gama indizível de 
sofrimentos gratuitos, seja para o enfermo, seja para os familiares destes. O ser humano tem 
outras dimensões que não somente a biológica, de forma que aceitar o critério da qualidade 
de vida significa estar a serviço não só da vida, mas também da pessoa. O prolongamento 
da vida somente pode ser justificado se oferecer às pessoas algum benefício, ainda assim, 
se esse benefício não ferir a dignidade do viver e do morrer. 

A interpretação que José Afonso da Silva (2010, p.202) faz da classificação de eutanásia como crime 
pelo Código Penal é a seguinte: 

Chama-se, por esse motivo, homicídio piedoso. É, assim mesmo, uma forma não espontânea 
de interrupção do processo vital, pelo que implicitamente está vedada pelo direito à vida 
consagrado na Constituição, que não significa que o indivíduo possa dispor da vida, mesmo 
em situação dramática. Por isso, nem o consentimento lúcido do doente exclui o sentido 
delituoso da eutanásia em nosso Direito. 

É o paradigma entre viver, ou existir. Várias pessoas já se dispuseram a pagar milhões em países que 
a eutanásia é permitida em busca de uma morte mais confortável e digna, aqueles que não têm uma 
condição financeira mail acessível, arriscam terminar suas vidas em casa, de uma forma bem mais 
dolorosa e horrível.  Ou seja, muitos estão morrendo sem dignidade, por que a legislação brasileira 
não dá ao indivíduo a possibilidade de escolher o destino que mais lhe convém. 
Neste sentido, vale mencionar uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, no processo 2009.205.025742-
5 pelo Juiz André Luiz Nicolitt, em plantão Judiciário, que negou o pedido de autorização judicial 
feito pela Casa de Saúde e Maternidade Joari, para realizar uma transfusão de sangue em um paciente 
da Religião Testemunha de Jeová, que se encontrava em coma em decorrência de um acidente e se 
recusava a passar pelo procedimento, prosseguindo com a sua fé. Os seguidores dessa religião não 
aceitam receber sangue de outras pessoas, nem mesmo quando estão em perigo de vida. Em respeito 
à liberdade de crença do paciente, o Juiz, agindo com imparcialidade, conduzido pelos princípios 
de justiça e ordem constitucional, entendeu que o Estado não deveria intervir em sua crença. 
Nessa perspectiva, fazendo uma correlação com o direito de morrer, nota-se que na decisão em 
questão houve um respeito à liberdade de crença e a autonomia da vontade, uma vez que o indivíduo 
se negava a realizar o procedimento. No caso da Eutanásia, o Direito de Morrer deve corresponder 
também a uma liberdade, ainda que o Estado tutele o direito à Vida. O indivíduo impedido de 
realizar o procedimento está limitado a exercer a sua autonomia da vontade.  

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O site “campaign for dignity in dying” (campanha pela dignidade em morrer), é uma campanha 
nacional realizada no Reino Unido por uma organização sem fins lucrativos que propõem uma 
mudança na “lei de morrer”, acreditando que o debate informado e baseado em evidências é de 
suma importância na discussão sobre o morrer assistido. De acordo com esse site, 58 milhões de 
americanos têm acesso à morte assistida, 300 pessoas morrendo terminam suas próprias vidas neste 
país a cada ano, 44%das pessoas quebrariam a lei e ajudariam um ente querido a morrer, arriscando 
14 anos de prisão, 79%das pessoas religiosas apoiam uma lei de morte assistido 86%das pessoas 
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com deficiência apoiam uma mudança na lei, 82% da população apoia a escolha da morte assistida 
para adultos com doenças terminais. 
Campanhas e dados como estes abordam o quão importante é dar ouvidos ao apelo popular, ao 
debate, ao discurso sobre a eutanásia, o suicídio assistido, e a necessidade imensa de prover liberdade 
ao indivíduo para com o seu corpo, ainda mais quando a decisão sobre este não afeta a outrem em 
particular. Faz se um tanto necessário que a justiça brasileira revise os paradigmas que norteiam 
a eutanásia. Morte e Vida estão diretamente ligadas uma à outra, ninguém morre sem que esteja 
vivo, ou seja, se o Estado tutela o direito a uma vida digna, deverá tutelar também a dignidade de 
morrer. Precisa fazer valer também a autonomia do próprio corpo, a dignidade da pessoa humana 
também consiste em autodeterminação do indivíduo.  
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RESUMo

O presente estudo visa discutir a reconstrução de sistemas jurídicos através dos meios alternativos 
de solução de conflitos. Na arbitragem, as partes detêm autonomia da vontade, partindo de um 
entendimento preliminar intersubjetivo, elegendo árbitros, acordando o procedimento e escolhendo 
o direito material a ser aplicado. Quando o assunto é a gestão de recursos hídricos transfronteiriços, 
o arbitramento do litígio ganha status especial dentro do Direito Internacional, pois viabiliza 
uma cooperação internacional na construção de uma sociedade cosmopolita, pautada pela ação 
comunicativa na busca do consenso. Desta forma, faz-se necessário o presente estudo acerca da 
possibilidade de arbitramento de demandas ambientais no Brasil e na Europa, uma vez ser necessária 
a ampliação deste debate a fim de garantir a própria sobrevivência da humanidade. 

Palavras-chaves: arbitragem; recursos hídricos; áreas transfronteiriças; demandas ambientais.

ABSTRACT

The present study aims to discuss the reconstruction of a legal system based on alternative means of 
conflict resolution. In arbitration, the parties have autonomy of the will, starting from a preliminary 
intersubjective understanding, electing arbitrators, agreeing on the procedure to be applied and 
choosing the right material right. When dealing with trans boundary water resources, arbitration 
of litigation gains special status under international law, since it enables international cooperation 
in the construction of a cosmopolitan society, based on communicative action in the search for 
consensus. In this way, the present study about the possibility of arbitration of environmental 
demands in Brazil and in Europe is necessary since it is necessary to expand this debate in order 
to guarantee the very survival of humanity.

Key-words: arbitration; water resources; cross-border areas; environmental demands.
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INTRoDUÇÃo

Grande parte das nações exploram o potencial de água superficial de seu território, ignorando a 
importância das águas subterrâneas. Devido à constante poluição desta água superficial e o aumento 
da demanda por água, as reservas subterrãneas ganham especial atenção, sendo pouco tocadas ou 
inutilizada.1 Esse fato leva a um interesse ainda maior no estudo do Sistema Aquífero Guarani dentro 
do Mercosul e dos 23 aquíferos responsáveis pela recarga da Bacia da Guadiana, que abastece a parte 
da Espanha e Portugual 2. Nesse cenário é recorrente não só o conflito de soberania entre os Estados, 
mas também o conflito positivo de jurisdição, uma vez que cada Estado se julga competente para 
sanar lesões a interesses coletivos de suas comunidades. Por essa razão é mais fácil à viabilização 
desses recursos naturais mediante contratos privados. Nada mais são que acordos de exploração 
compartilhada, um conhecido instituto do Direito Internacional Privado, onde as partes, Estados 
Nacionais e empresas privadas se submetem sem hierarquia aos direitos e obrigações previstos num 
mesmo instrumento particular, com a finalidade de viabilizar a exploração das reservas naturais. 
Para prevenir litígios nesses contratos é comum a eleição da cláusula arbitral, que prevê a solução 
de forma mais célere, em apenas seis meses, caso haja desavenças entre os contratantes ou mesmo 
em caso de problemas com as comunidades das áreas exploradas. 
No entanto, a arbitragem ambiental ainda é vista com muita desconfiança pela doutrina brasileira e 
pelos sistemas legais, principalmente sobre os limites da competência arbitral, reduzindo à discussão 
sobre a disponibilidade do direito ambiental. Apesar disso, não há como negar as vantagens da 
utilização da arbitragem que, ao invés de ser rechaçada de plano em casos como demandas ambientais, 
deve, ao contrário, ser encorajada. 

oBJETIVoS

O estudo da gestão compartilhada dos recursos hídricos busca a integração não violenta dos 
atores envolvidos e o entrelaçamento menos conflituoso possível de intenções e ações, em vista da 
integração social. Nesse contexto, buscaremos posicionamentos ideológicos para embasar a aplicação 
da arbitragem nos litígios ambientais dentro dos contratos de exploração de recursos naturais. Como 
paradigma, nos pautaremos pela defesa da cooperação entre os Estados, observando a necessidade 
de mediação dos interesses sociais da Comunidade Global, repugnando a competição predatória 
entre as Nações. 
 
FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Segundo parágrafo 2º do art. 5º da Constituição Federal, os direitos e garantias constitucionais não 
excluem tratados que ampliem direitos fundamentais. Nesse sentido, tutelar os indivíduos que são 
vítimas de um dano moral oriundo de um dano ambiental trata-se do cumprimento das garantias 
constitucionais, ainda que seja pela via arbitral.3 Nesse sentido, o Poder Público, os indivíduos afetados 
pelo dano ambiental têm a obrigação de zelar pela sua tutela, não impondo impedimento aos métodos 
alternativos de solução de conflitos, especificamente através da Arbitragem. 

1 GUIMARÃES, Luis Ricardo. Desafios jurídicos na proteção do Sistema Aqüífero Guarani. São Paulo: LTr, 2007, p. 16-17.
2 Instituto da Água. Direcção de de Recursos Hidricos. Governo de Portugal. Portugal. 2016, p. 01/02.
3 Art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, caput e inciso III.
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Uma das principais vantagens da utilização da arbitragem na seara ambiental no exterior é prazo para 
decisão dos julgadores que pode ser cordado pelas partes e na ausência desse acordo, as convenções 
internacionais determinam que a decisão seja emanada em seis meses. Quando o assunto é meio 
ambiente o prazo é crucial para recomposição do status quo anterior, o que é primeiro objetivo 
perseguido por uma sentença arbitral. De qualquer forma, muita das vezes a reconstituição artificial 
não se conseguirá resgatar o estado natural anterior, quando poderá ser arbitrado o dano ambiental.4   
No entanto, percebe-se uma total incongruência entre a ordem pública interna (negando a arbitrabilidade 
do dano moral ambiental coletivo) e a ordem pública internacional (permitindo a arbitrabilidade do dano 
moral ambiental coletivo). Parte da doutrina defende que não caberia arbitragem na seara ambiental, 
pois o Ministério Público seria o titular da Ação Civil Pública para casos como este, o que não impede 
sua atuação como “fiscal da lei, dentro do procedimento arbitral”.5
Segundo Mariani6,o artigo 127 da CRFB/88 não  limita a atuação do MP à seara arbitral, o que 
ocorre é que a nossa Constituição é do tempo em que a arbitragem no Brasil era carente de tratamento 
legislativo adequado. A literalidade do dispositivo, portanto, merece temperamentos. 7

Desse modo, uma vez mais, não há como rechaçar a possibilidade de aplicação do processo arbitral 
no direito ambiental, sendo possível, ainda, como mencionado, a atuação do Ministério Público. 
Temos ainda, que cada vez mais a água será motivo de intensas disputas, sendo necessário discutir 
acerca de possíveis litígios envolvendo recursos hídricos, principalmente quando fazemos parte do 
país com a maior reserve hidrológica do mundo. 

MÉToDoS

O presente projeto visa alcançar os objetivos delineados, através do diálogo entre a pesquisa 
bibliográfica, que servirão de base para esta investigação, bem como a análise de leis, tratados e 
convenções internacionais. Aliado a isso, será valorizado também o trabalho realizado mediante o 
exame de decisões recentes nos Processos dos Tribunais Internacionais q u e  s e r v i r ã o  d e 
referencial para o desenvolvimento do tema. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

No tocante à temática dos resultados e da discussão, a análise da experiência internacional 
demonstrou, incisivamente, que as partes, usuárias de recursos ambientais, quando participam 
da concessão da licença ou construção do contrato de exploração de recursos naturais, majoram 
os critérios de qualidade com o meio ambiente que almejam continuar tendo, além daqueles já 
estipulados em leis próprias vigentes. 
Nesse sentido, para que um árbitro, terceiro alheio à causa, possa dirimir na sobrevinda de um 
questionamento acerca de quem e como irá apurar impactos ambientais, sobre a proporção da 
responsabilidade, sobre as maneiras adequadas de lidar com os microbens ambientais e a respeito dos 
padrões de qualidade estipulados, convém que as partes esclareçam no compromisso arbitral quais 
informações ambientais específicas produzirão para lhe fornecer, devendo, sempre, ser observada 
a opinião da comunidade.8

4 LIMA, Bernardo. A Arbitrabilidade do Dano Ambiental. São Paulo: Atlas, 2010. p. 09.
5 É nessa situação que a função se ressalta, sem prejuízo de se reconhecer que ela também é exercida quando o Ministério Público 

é parte passiva ou ativa do processo instaurado. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho. 5. Ed. São 
Paulo: LTr, 2011. P. 37.

6 Idem.
7 MAZZILLI, Hugo Nigro,apud. MARIANI, Romulo Greffi. Arbitragens Coletivas no Brasil. Ed. Atlas, Rio de Janeiro, 2015, p. 181.
8 Ibid.,  p.27.
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Sobre essa lógica, diante da criação da Agência de Informação Ambiental na França e da já 
consolidada Agência Europeia de Informações Ambientais, a oferta de informação sistematizada 
ambientais, normalmente, apresenta os elementos de resolução de conflito com base na verificação 
da concretização dos resultados das ações sobre o meio ambiente. Ou seja, são dados consignados 
em relatórios de acompanhamento das fases dos processos de desenvolvimento sustentável em 
que as partes se encontrem que passam a constituir o rol de precedentes das Câmaras Arbitrais ou 
Câmaras Especializadas de Meio Ambiente. Além disso, a informação das agências ambientais 
Europa é destinada a população, que delibera sobre a elevação dos padrões de qualidade ambiental, 
possibilitando o cáculo do dano preventivo.
Verifica-se, pois, que o uso da arbitragem em litígios ambientais na Europa é uma realidade. No 
Brasil, a via arbitral também pode – e deve – ser utilizada para dirimir risco e ameaça ao meio 
ambiente, estamos diante de uma possibilidade jurídica de sujeição à uma alternativa de solução 
de conflitos que pode tornar o emprego do Direito Ambiental no Brasil menos onerosos para as 
empresas do que efetivamente causar o dano.9 
Ocorre que no Direito Brasileiro, diferentemente do que acontece em outros países que previram 
a disponibilidade de tal bem para ser arbitrado, preferiu o legislador em razão de determinados 
critérios, estipular que para ser possível a arbitrabilidade de litígios, os direitos envolvidos devem 
ser de cunho patrimonial e disponível. 10

No entanto, é importante lembrar que o Brasil incorporou a maior parte das convenções 
internacionais que faz previsão do uso da arbitragem no meio ambiente. São Elas: I) Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, da qual o Brasil é signatário e que, em seu art. 287, 
prevê a possibilidade de escolha de um “tribunal arbitral especial” Internalizado pelo Dec. nº 
2.742, de 20.08.1998; II) O Tratado da Antártida sobre proteção do meio ambiente, de 1991, 
prevê que disputas no âmbito de sua abrangência serão submetidas à arbitragem;  III) O Tratado 
da Organização Mundial do Comércio, prevendo a arbitragem para resolver conflitos, inclusive 
em matéria ambiental, pela arbitragem; Internalizado pelo Dec. nº 2.742, de 20.08.1998;  IV) 
AConvenção sobre Diversidade Biológica de 1992, assinada no Rio de Janeiro, internalizada em 16 
de março de 1998, dispõe em sue art. 27, nº 3, “a” que os conflitos entre as partes serão resolvidos 
através de arbitragem, cujas regras estão prescritas no seu Anexo I. Esta convenção, por ter sido 
internalizada depois da entrada em vigor da Lei de Arbitragem, tem sobre a mesma primazia, 
não apenas pelo critério cronológico, mas também pelo hierárquico, uma vez que os tratados 
internalizado no ordenamento jurídico brasileiro gozam de status supralegal; (Internalizada pelo 
Dec. Nº 2.519, de 16.04.1998); V) Convenção de Viena para a proteção da Camada de Ozônio 
(artigo 11, 3, “a”); internalizada pelo Dec. Nº 99.280, de 06.06.1990; VI) A Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (artigo 14, 2, “b”); VII) A Convenção de Basiléia 
sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito (artigo 20, 
3, “b”) Internalizada pelo Dec. nº 1.530, de 22.06.1995.
Note-se que o Brasil apesar de internalizar variados tratados sobre o tema, faz resistência à aplicação 
da arbitragem dentro do direito ambiental pátrio. A questão não enfrenta idêntica resistência na 
União Europeia, onde já se entendeu que a arbitragem do dano ambiental é o melhor caminho para 
preservar o entendimento entre as comunidades e os Estados Nacionais. 

9 Ibid.. p. 32.
10 Art. 1º da Lei Brasileira de Arbitragem (Lei 9.307/96)
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A arbitragem permite que questões de soberania e jurisdição dos Estados Nacionais sejam superadas 
no caso de eventuais litígios dentro dos contratos de cooperação internacional. Portanto, quando 
considerada as deformidades políticas do Poder Judiciário, a arbitragem surge como uma opção, onde 
o respeito às decisões arbitrais se traduzem pela observância à autonomia privada e ao entendimento 
preliminar entre os indivíduos, traduzido pelo consenso de decisões racionalmente aceitáveis. Na 
arbitragem, há a preponderância do princípio da confiança, os árbitros são escolhidos pelas partes, as 
normas são acordadas preeviamente – desde que não desrespeite a ordem pública. Ou seja, evidente 
que os precedents arbitrais são construídos sob a legitimidade conferida pelas partes, o que, por 
óbvio não acontece com o Judiciário.11

Bem é verdade que o dano ambiental surge pela má gerência do microbem ambiental, cuja lesão 
afetou a capacidade de resiliência do macrobem. Diferente do Brasil, na Europa trabalha com o 
dano ambiental preventivo amplamente permeado de participação social. Na França, por exemplo, 
a Agência de Inteligência Ambiental através dos seus engenheiros sempre levanta o valor do dano 
ambiental preventivo em caso de acidentes, bem como antes da concessão é feito uma mediação 
prévia com a comunidade que depende dos recursos para sua sobrevivência. Em caso de acidente 
o valor do dano ambiental e da indenização da comunidade, apenas é periciado pelo arbitro, que 
também é um engenheiro ambiental. 12 É importante lembrar que o Brasil incorporou a maior parte 
das convenções internacionais que faz previsão do uso da arbitragem no meio ambiente. 
Assim sendo, compreendemos que o uso da arbitragem no Direito Comunitário Europeu, pode 
contribuir muito para gestão compartilhada dos recursos hídricos dentro do MERCOSUL, um elemento 
fundamental para paz e consistência pacifica entre as nações.  Dessa forma, não há porque negar a 
utilização e aplicação da arbitragem dentro do Direito Ambiental Brasileiro, como já indicado, por 
mais que haja a necessidade de intervenção do Parquet, este poderá atuar basta, para tanto, ser na 
condição de fiscal da lei, mas mesmo assim, permitir que as partes possam fazer jus à autonomia de 
suas vontades, principalmente no tocante às demandas ambientais de nossos recursos hídricos. 
A título de exemplo, até o momento, só no Brasil são mais de 1300 perfurações irregulares, 
sem licença ambiental na região do Aquifero Guarani. Outras perfurações ocorrem nos países 
transfronteriços do Sistema Guarani. Enquanto cada país tratar o assunto dentro da sua soberania 
e jurisdição, o Guarani continuará sendo vitima de interesses privados. A única forma de garantir 
esse direito fundamental dos povos sulamericanos é permitir a exploração deles através dos contratos 
privado típicos da Indústria do Petróleo, que trazem a clausula arbitral para solução de litigios, um 
instrumento do desenvolvimento compartilhado.  
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RESUMo

Diante da atual realidade brasileira de recorrentes ofensas às liberdades individuais, à igualdade 
e à dignidade humana por meio da propagação de discursos do ódio em redes sociais na internet, 
buscou-se alcançar uma compreensão jurídica para estabelecer a necessidade de controle do referido 
fenômeno, bem como formas de atuação do Direito e dos agentes jurídicos no ciberespaço. Nesse 
sentido, o conflito entre os direitos humanos fundamentais da liberdade de expressão e a dignidade 
da pessoa humana - incluídos aí o direito à honra, à autodeterminação e à própria liberdade - deve 
ser resolvido através do sopesamento de princípios. A partir de uma pesquisa exploratória de caráter 
fenomenológico, pretende-se compreender o discurso do ódio como conduta ofensiva e degradante 
pela qual seus autores devem ser juridicamente responsabilizados. 
 
Palavras-chaves: direitos fundamentais; discurso de ódio; liberdade de expressão; dignidade da 
pessoa humana; internet;

ABSTRACT

Given the current Brazilian reality of recurring offenses to the individual freedoms, equality and 
human dignity through the dissemination of hate speech in social networks on the Internet, it 
sought to achieve a legal understanding to establish the need for control of that phenomenon and 
ways of operation of the law and legal agents in cyberspace. In this sense, the conflict between 
the fundamental human rights of freedom of expression and human dignity - including the right 
to honor, self-determination and freedom - must be resolved through balancing principles. From 
an exploratory research of phenomenological character, it is intended to understand hate speech as 
offensive and degrading conduct for which the perpetrators must be held legally liable.

Key-words: fundamental rights; hate speech; freedom of expression; dignity of human person; 
Internet; 
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INTRoDUÇÃo

Diante da liberdade e do relativo anonimato proporcionado pelas redes sociais no ciberespaço, 
esta pesquisa se justifica pela propagação do discurso do ódio, cada vez mais latente. Em 2014, 
as eleições presidenciais brasileiras trataram de escancarar, mais uma vez, toda a discriminação e 
preconceito que a sociedade tupiniquim tenta esconder. Além disso, dia após dia, deparamo-nos com 
os discursos odiosos contra negros, gays, lésbicas, transgêneros, mulheres, pobres, nordestinos, entre 
outros grupos sociais. Consequentemente, a propagação desse discurso, por vezes, acaba incitando 
a discriminação, a agressividade e, ainda, podendo chegar a incentivar a prática de crimes de ódio. 
Além disso, durante o processo eleitoral em curso no ano de 2018 e, após o processo de impeachment 
da presidente Dilma Roussef em 2016, a polarização política e os discursos de ódio proferidos pelos 
brasileiros foram amplamente agravados. 
Diante dessa realidade de ascensão do sentimento fascista, de clara ofensa às liberdades individuais, 
à igualdade e à dignidade humana – incluindo o direito à honra, à autodeterminação e à própria 
liberdade – como deve o Direito atuar na busca do controle da propagação do discurso de ódio nas 
redes sociais cibernéticas, equacionando a liberdade de pensamento e de expressão com a proteção 
à dignidade da pessoa humana? 
Há que se fazer uma ponderação dos princípios definidores de direitos fundamentais que envolvem 
a questão, pois vale ressaltar que, apesar de garantidos na Carta Magna Brasileira e em ampla 
legislação internacional - da qual, inclusive, o Brasil é signatário - os mesmos não são absolutos 
e, portanto, quando em conflito devem ser sopesados na busca da melhor solução para cada caso 
concreto. Nesse sentido, a prevalência da proteção à dignidade da pessoa humana deve fazer com 
que o direito cumpra a função de coibir e, em certos casos, responsabilizar os autores desse tipo de 
discurso degradante, como forma de garantir a máxima eficácia e harmonização do exercício dos 
direitos fundamentais por todos os cidadãos.

oBJETIVoS

Assim, pretende-se analisar o crescente fenômeno da propagação do discurso de ódio na internet 
e redes sociais, de modo que seja possível compreender esse tipo de discurso como uma conduta 
degradante da dignidade do outro, e não como mera expressão de ideias, levando em consideração 
o efeito do aparente anonimato e sensação de segurança proporcionado quando da exposição de 
ideias em redes sociais virtuais. Ademais, a partir da compreensão dos direitos fundamentais como 
princípios inerentes à manutenção do Estado Democrático de Direito, vislumbra-se contribuir para 
uma compreensão jurídica atual da problemática ora pesquisada, visando desvelar formas de atuação 
dos agentes do Direito em relação a esse tipo de conduta no ciberespaço.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Discurso de ódio ou hate speech, na definição de Michel Rosenfeld - citado por Alex Potiguar 
(2012, p.16) - é o discurso utilizado para promover o ódio, ou seja, o desprezo ou desqualificação 
a determinados grupos de indivíduos com base em algum elemento discriminatório como raça, 
religião, etnia ou nacionalidade. Atualmente, é possível, ainda, incluir outros grupos à partir da 
identidade de gênero, orientação sexual, naturalidade, dentre outros. 
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Diante disso, constitui questão imprescindível estabelecer a diferenciação entre o que consiste 
em liberdade de expressão, salvaguardada pela Constituição Federal e pelos diversos documentos 
internacionais a este respeito, e o que consiste no discurso de ódio, de modo a alcançar a compreensão 
desse tipo de conduta e suas consequências degradantes. 
Ressalte-se que os direitos humanos fundamentais previstos na Constituição da República Federativa 
do Brasil não se constituem enquanto direitos absolutos, vez que encontram seus limites justamente 
em outros direitos igualmente reconhecidos, protegidos e consagrados pela Carta Magna (MORAES, 
2013, p.27). Resta assim caracterizada a relatividade e, por conseguinte, a restringibilidade dos direitos 
humanos fundamentais bem ilustradas pelo autor Robert Alexy (2011, p.111).
No caso do discurso de ódio, além de não se reduzir à mera expressão do pensamento, chegando a 
configurar uma forma de ataque a indivíduos e grupos marginalizados e estigmatizados, ele pode 
ser percebido como manifestação dos diversos preconceitos arraigados na sociedade.
Importante trazer à discussão o advento da Internet e seus protocolos de comunicação entre as 
máquinas, promovendo a criação de um lugar chamado ciberespaço. É nesse ciberespaço que os 
indivíduos, por meio das chamadas redes sociais virtuais - a exemplo dos sites facebook e twitter, 
dentre outros – passam a se relacionar, difundir ideias e opiniões e reproduzir relações sociais 
virtualizadas com outros indivíduos, que em quase tudo podem ser comparadas com as relações 
do mundo “real”, inclusive em alguns de seus efeitos.
Assim, a virtualização do mundo, das relações e dos indivíduos permite a reprodução também de 
fenômenos como o discurso de ódio nessa nova plataforma, através das redes sociais virtuais, por 
exemplo.
Acerca dos sites de redes sociais, Recuero (2009, p. 102), retomando as definições de Boyd e Ellison 
afirma, ainda, que estes consistem em sistemas que proporcionam a representação de um individuo 
através de uma página pessoal, diversos tipos de interação por meio de comentários, bem como a 
visibilidade da rede social (aqui entendida como as relações sociais e interativas) de cada “ator”.
A partir das redes sociais virtuais – estas possibilitadas pelos sites de redes sociais – os indivíduos ou 
“atores sociais” passam a se conectar e a representar, cada um, um “nó” em meio à rede. Assim, esses 
indivíduos conectados passam a apresentar um aumento da sua visibilidade social e, ainda, podendo 
alcançar outros valores como reputação, popularidade – relacionada ao conceito de audiência – e 
autoridade – esta última se refere ao poder de influenciar (RECUERO, 2009, p. 108-113).
Há que retomar o fato de que as redes sociais virtuais são realizadas em sites que, por sua vez, 
encontram-se na internet e, portanto, as informações, expressão de opiniões e pensamentos, bem 
como as interações sociais e virtuais terminam por apresentar todas as características gerais de 
velocidade e abrangência.

MÉToDoS

A presente pesquisa pode ser qualificada como de natureza aplicada e abordagem qualitativa. 
Do ponto de vista de seus objetivos, ainda, constitui-se enquanto pesquisa exploratória, além de 
bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos utilizados. 
Quanto à Metodologia empregada, o desenvolvimento da pesquisa baseou-se no método 
fenomenológico, tal como preconizado por Husserl, utilizando-se também de alguns elementos da 
análise do discurso.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

Importante recordar que uma das estratégias do nazismo, foi justamente o discurso de ódio em 
relação, principalmente, aos judeus, ao passo que se difundia a superioridade da “raça ariana”. Assim, 
após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1948 foi assinada por diversos países a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que em seus dois primeiros artigos já estabelecia a capacidade 
de todo ser humano em gozar dos direitos e liberdades ali enunciados sem quaisquer distinções de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra. 
Nessa perspectiva, é possível reconhecer diversos sujeitos e grupos historicamente discriminados 
e alvos de diferentes tipos de preconceitos, a exemplo das mulheres, negros, judeus, lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais e travestis, apenas para citar alguns. Esses preconceitos – machismo, 
misoginia, racismo, antissemitismo, homofobia, transfobia, xenofobia, etc. – podem ser exercidos por 
meio de variadas formas de discriminação, desde os discursos – como ora tratamos – até as formas 
institucionalizadas de negação de direitos ou mesmo atos de violência (física, verbal ou psicológica). 
Em todas essas formas de opressão é possível encontrar uma lógica de dominação “que consiste 
em fabricar diferenças para justificar a exclusão de uns e a promoção dos outros” (BORRILLO, 
2010, p. 38). 
Esse tipo de discurso com intenção degradante e de difusão do ódio e desprezo procura deslegitimar, 
invisibilizar, negar a existência e presença de determinados grupos de indivíduos. Assim, a pretensão 
não é a de estabelecer a liberdade de expressão enquanto condição para a pluralidade, construção 
e debate de ideias, mas sim a de negar a própria expressão do outro, do diferente, do transviado, 
colocando este outro nos limites da ausência.
Foi possível acompanhar, no Brasil, o longo alcance e poder de mobilização das redes sociais virtuais 
quando das passeatas e protestos políticos de junho e julho de 2013, quando das campanhas de 
solidariedade às cidades destruídas no temporal em Santa Catarina em 2008 e, ainda, aos atingidos 
pelo desastre em Mariana-MG1, em 2015.
Ocorre, porém, que os brasileiros também puderam provar dessa grande abrangência em outros 
momentos históricos recentes e antagônicos aos anteriormente citados, como foi o caso dos discursos 
de ódio, reveladores de preconceitos, proferidos contra os nordestinos quando do processo eleitoral, 
em 2014, para a presidência da República e a consequente reeleição da presidenta Dilma Rousseff, 
assim como os também discursos de ódio proferidos entre os grupos políticos protagonistas do 
processo de Impeachment da presidenta Dilma Roussef em 2016 e no processo eleitoral em curso 
no ano de 2018.
Assim, o que se verifica é que o discurso do ódio veiculado por meio das redes sociais na internet 
constitui reflexo direto de preconceitos reais da sociedade e possuem os mesmo efeitos degradantes de 
quaisquer outros discursos odiosos proferidos por outros meios. A grande diferença, e agravante, é que 
na internet e, especialmente em redes sociais, esses discursos ganham uma visibilidade e repercussão 
de magnitude, por vezes, inimaginável, e em um espaço de tempo muito curto. Além disso, quanto 
mais o discurso de ódio ganha visibilidade, maior se torna a sua capacidade de atrair seguidores. 

1 O site do Jornal Estado de Minas publicou que, através do uso das hashtags #ForçaMariana e #ForçaBentoRodrigues, a campanha 
para ajuda às vítimas da tragédia alcançou mais de 300 compartilhamentos em apenas meia hora no ar. Disponível em :http://
www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/05/interna_gerais,705011/campanha-de-ajuda-e-doacoes-para-as-vitimas.shtml. 
Acesso em 15 de janeiro de 2016.
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Assim, além de conseguir atingir enorme quantidade de indivíduos pertencentes ao grupo ao qual 
se direciona, o discurso de ódio difundido no ciberespaço ainda é capaz de, não apenas se expressar, 
mas de fomentar a participação de outros indivíduos na prática discriminatória do próprio discurso 
e, inclusive, de outros tipos de ações. Ademais, essas mensagens odiosas publicadas no meio virtual 
deixam rastros na internet, permanecem registradas e, a qualquer momento, podem ser novamente 
pesquisadas, encontradas e replicadas, atingindo, mais uma vez, um sem número de usuários da rede.
Há uma nítida necessidade de regulamentação jurídica cada vez mais efetiva com relação ao uso da 
Internet, isto porque a transferência das relações humanas e jurídicas para o ciberespaço é crescente. 
Assim também, faz-se necessária a proibição dos discursos do ódio bem como a responsabilização 
dos autores e propagadores destes nas redes sociais virtuais, pois que a expressão desse tipo de 
pensamento configura, como já explicado, violação a princípios como a proteção à dignidade da 
pessoa humana, entre outros direitos humanos fundamentais estabelecidos na própria Constituição 
da República e, também, nos Tratados e Pactos Internacionais assinados pelo Brasil.
Além disso, no caso dos discursos de ódio pode-se incorrer em responsabilidade nos termos do 
Código Civil, haja vista toda manifestação humana trazer consigo a responsabilidade, ou seja, a 
obrigação do indivíduo de assumir as consequências jurídicas de seus atos, a ninguém se devendo 
lesar, o que constitui limite objetivo das liberdades individuais na convivência de uma sociedade 
civilizada (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.46). 
Além da responsabilidade civil, a conduta relativa à propagação do discurso do ódio pode incorrer, 
ainda, em responsabilidade penal, porquanto atinja bem jurídico protegido na esfera penal, a exemplo 
de discursos que tragam elementos racistas e que, portanto, incorram na tipificação prevista pela 
Lei 7.716/89.
É possível compreender, a partir das análises realizadas ao longo desta pesquisa, que as condutas 
que constituem objeto desta, quais sejam as de propagação e disseminação de discursos do ódio 
contra grupos de indivíduos, devem ser consideradas contrárias aos valores e fins da ordem jurídica 
vigente. Dessa forma, deve ser levada em conta a sua antijuridicidade e, portanto, a violação de 
dever jurídico passível de gerar responsabilidade ao agente da conduta.
Assim, no contexto do ciberespaço, extremamente importante se faz a guarda dos registros de 
conexões e acesso a aplicações de internet pelos provedores - tal como previsto nos arts. 13 e 15 da 
Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) – para eficácia de eventual investigação, rastreamento de 
usuários e constituição de material probatório que preencha os pressupostos para a caracterização 
da responsabilidade subjetiva, ou seja, a conduta culposa do agente, o nexo de causalidade e o 
resultado danoso (CAVALIERI FILHO, 2012, p.19).

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa surgiu da inquietação com relação às injustiças sociais presentes na sociedade 
brasileira relativas ao preconceito e discriminação e, mais recentemente, pela disseminação cada 
vez maior dessas condutas via internet. A sensação de anonimato, a falta de empatia proporcionada 
pelo distanciamento físico entre os interlocutores e a possibilidade de construção de uma imagem 
passível de facilmente angariar seguidores com pensamentos afins podem ser consideradas como 
determinantes na escolha do meio virtual como plataforma para a difusão dos discursos de ódio. 
Os discursos do ódio são mensagens carregadas de preconceito, desprezo e intenção de desqualificação 
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do outro com base em algum elemento discriminatório. Tais elementos, geralmente, guardam relação 
com características determinantes de grupos historicamente marginalizados e estigmatizados.
Dessa maneira, os discursos odiosos se afastam de uma simples expressão de ideias e pensamentos, 
configurando um excesso no exercício do direito em direção à violação dos direitos de outros 
indivíduos. É uma tentativa de dominação por meio da marginalização, invisibilização e silenciamento 
de grupos sociais e, portanto, uma grave negação e violação aos direitos humanos fundamentais.
Importante ressaltar que esses direitos representam a conquista de um processo histórico de lutas 
sociais e que, atualmente, não é apenas necessária a garantia legal desses direitos, mas principalmente 
a busca pela sua efetividade. 
Não se pode furtar à análise jurídica, portanto, de fatos sociais que representam a violação de direitos 
humanos fundamentais consagrados de parcelas da população.
Assim, considerando os princípios jurídicos enquanto mandamentos de otimização - não absolutos 
- que devem ser realizados em sua máxima efetividade, e a transdisciplinaridade necessária ao 
Direito contemporâneo, conclui-se pela defesa da garantia do direito à liberdade de expressão em 
seu máximo grau desde que este não viole a dignidade da pessoa humana. Isso porque a dignidade 
humana enquanto fundamento do ordenamento jurídico brasileiro deve servir como uma espécie 
de “termômetro” no exercício das liberdades individuais – o que é possível tendo em vista o caráter 
principiológico dos direitos fundamentais, permitindo a sua ponderação - a fim de alcançar os 
objetivos da própria Constituição Federal - que deve ser interpretada de forma a garantir sua unidade, 
efetividade e harmonia – na construção de uma sociedade cada vez mais justa, fraterna e solidária. 
Com relação ao tema analisado, portanto, não é possível, de acordo com os princípios fundantes e 
objetivos do Estado Democrático de Direito Brasileiro, coadunar com a propagação de discursos 
odiosos, pois o contrário consistiria na negação da própria Constituição brasileira. Em verdade, o 
discurso de ódio é a negação da própria liberdade de expressão, haja vista o efeito silenciador que 
promove com relação aos grupos ofendidos. Além disso, ainda é capaz de produzir efeitos devastadores 
na vida de suas vítimas, seja no aspecto jurídico, social, psicológico e até mesmo físico, pois o discurso 
possui a capacidade de influenciar outros discursos semelhantes ou mesmo ações embasadas no ódio. 
Assim, o Direito deve se atualizar à realidade virtual e às relações dela decorrentes, devendo os 
autores e propagadores de discursos de ódio ser responsabilizados juridicamente pelos excessos no 
exercício da expressão do pensamento, ainda que no âmbito da Internet.
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RESUMo

Diante da recente instituição de um novo regime fiscal, através da Emenda Constitucional (EC) 
95/2016, que impõe o congelamento do teto de gastos pelos próximos 20 anos, surge a inquietação 
quanto aos possíveis impactos que podem recair sobre a sociedade e, principalmente, sobre o sistema 
da Seguridade Social, bem como sobre um de seus pilares: a Previdência Social. Esse sistema, o da 
seguridade social, é considerado um dos principais garantidores de dignidade para grande parte da 
sociedade brasileira, contribuindo para uma melhor distribuição de renda e aumento da qualidade 
de vida dos cidadãos. Assim, a partir de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, de natureza 
aplicada e abordagem qualitativa pretende-se descortinar as motivações e consequências das 
recentes alterações legislativas, tentando antever os impactos dessas políticas de cortes de gastos e 
investimentos para que seja possível traçar caminhos e estratégias para as políticas públicas futuras. 

Palavras-chaves: Emenda Constitucional 95/2016; Previdência Social; Seguridade Social; Teto de 
Gastos. 

ABSTRACT

Owing to the recent introduction of a new tax regime through Constitutional Amendment (AC) 
95/2016, which imposes a deep-seated spending ceiling for the next 20 years, there is concern about 
the possible impacts on society and especially on Welfare State Policies, as well as on one of its 
pillars: Social Security. This system of rights is considered one of the main guarantors of dignity 
for a large part of Brazilian society, contributing to a better income distribution and improving the 
quality of life of citizens. Thus, based on an exploratory and bibliographical research, of an applied 
nature and qualitative approach, it is intended to reveal the motivations and consequences of the 
recent legislative changes, attempting to anticipate the impacts of these policies on spending and 
investment cuts to be possible to find ways and strategies for future public policies.

Key-words: Constitutional Amendment 95/2016; Social Security; Spending Ceiling; Welfare State 
Policies; 

INTRoDUÇÃo

Recentemente, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff e instalação do governo do 
atual presidente Michel Temer, iniciou-se uma espécie de “corrida” pela aprovação de inúmeras 
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reformas, dentre elas as reformas trabalhista e previdenciária, bem como alguns projetos de emendas 
constitucionais, como foi o caso da recém aprovada Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016.
Diante dos acordos, barganhas e “lobby’s” políticos pela aprovação destes projetos, e nenhum respeito 
ou consideração pela opinião pública – haja vista a total falta de preocupação do atual governo com 
as manifestações de trabalhadores e estudantes em todo o país – surgem alguns questionamentos 
acerca da motivação dessas transformações e, ainda mais, das possíveis consequências jurídicas e 
sociais que alcançarão a sociedade brasileira nos próximos anos.
No caso da Emenda Constitucional nº 95, aprovada no ano de 2016, instituiu-se um teto de gastos 
públicos para os setores primários que alcançará principalmente áreas fundamentais como Saúde, 
Educação e Seguridade Social. De outro lado, ficarão de fora dos limites de gastos, os referentes 
ao pagamento da dívida pública, dentre outros ligados aos setores financeiros.

oBJETIVoS

A presente pesquisa busca questionar quem serão – e em que medida – os reais atingidos pelo 
novo modelo de economia e de Estado que se instaura. E, principalmente, avaliar se essas medidas 
coadunam com o modelo de Estado Democrático de Direito regido por uma constituição chamada 
de “cidadã”, como é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para isso, analisará 
os principais pontos da Emenda Constitucional nº 95/2016 que interessam à presente discussão, 
além de abordar os fundamentos e a importância do Sistema de Seguridade Social instituído pela 
Constituição Federal de 1988, bem como da Previdência Social. Por fim, pretende fomentar a discussão 
dos possíveis impactos da supramencionada emenda constitucional perante a sociedade brasileira e 
o próprio modelo de Estado.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Aprovada no mês de dezembro de 2016, pode-se dizer que a Emenda Constitucional nº 95/2016 foi 
aprovada pelo atual governo objetivando enfrentar e reduzir a instabilidade que vem atingindo a 
economia brasileira há algum tempo.
Através da instituição de um novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, com duração prevista de 20 (vinte) anos, a referida emenda estabeleceu um teto 
de gastos para o Poder Público. 
Em apertada síntese, o Regime Fiscal instituído pela EC 95/2016 estabeleceu, durante sua vigência, 
limites individualizados para as chamadas despesas primárias (art. 107 do ADCT) de cada exercício 
financeiro, tomando como referência a despesa primária paga no ano de 2016 e tendo como critério 
de correção e atualização monetária a variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo. Assim, pretende-se um congelamento das despesas primárias do Poder Público em termos 
reais até o ano de 2036.
A Constituição Federal de 1988 - preocupada com a garantia do desenvolvimento de uma sociedade 
livre, justa e solidária (art. 3º, I), bem como de uma vida digna (art. 1º) e saudável aos cidadãos 
brasileiros - instituiu o regime da Seguridade Social (arts. 194 a 204) composto de três pilares: a 
Saúde, a Assistência Social e a Previdência Social.
A adoção deste modelo de proteção aos direitos sociais coaduna com a filosofia kantiana - presente 
nas diversas constituições democráticas pelo mundo - que afirma que o homem, enquanto um ser 
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racional deve ser sempre tratado como fim e não como meio (KANT apud MOURA, 2005, p.31). 
Igualmente, encontra respaldo no direito internacional de Direitos Humanos, bem como em diversos 
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário como, por exemplo, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), 
a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem (1948), o Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais/ Protocolo 
de “San Salvador” (1988), entre outros (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p.701).
No contexto do constitucionalismo moderno, a Seguridade Social enquanto um amplo sistema de 
proteção do indivíduo se deu a partir do reconhecimento da necessidade de intervenção do Estado 
na garantia dos direitos sociais - em complemento aos direitos e garantias individuais - para a 
construção de uma sociedade de bem-estar fundada não apenas nos valores de liberdade, mas 
também no princípio da solidariedade e da justiça social.
Dessa maneira, “a ideia de seguridade social exprime a exigência de que venha [a ser] garantida 
a todos os cidadãos a libertação das situações de necessidade, na medida em que esta libertação 
é tida como condição indispensável para o efetivo gozo dos direitos civis e políticos” (PERSIANI 
apud TEIXEIRA, 2015, p.42)
Vale ressaltar, nesta senda, que a CF/88 estabeleceu orçamento próprio e regras específicas para o 
financiamento da Seguridade Social (art. 165, § 5º, III; art. 195, §§ 1º e 2º), além da vinculação ao 
princípio do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, caput e art. 201, caput), intimamente ligado ao 
princípio da precedência da fonte de custeio em âmbito previdenciário (art. 195, § 5º). Ademais, 
também estabeleceu um piso constitucional de gastos públicos para a saúde (e também para a 
educação), de modo que fica clara a prioridade desses direitos na concretização dos objetivos da 
República com fundamento na cidadania e na dignidade da pessoa humana (art 1º da CF) e na busca 
da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza e a marginalização 
e reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3º da CF).
Direito fundamental de ordem social – portanto um direito de prestação positiva –, um dos pilares 
da Seguridade Social e importante meio de realização de justiça social e do bem comum consiste 
na chamada Previdência Social. Pode-se dizer que ela tem como finalidade a garantia da dignidade 
humana e como seu fundamento a solidariedade social, pois se caracteriza como um regime de 
contribuições da coletividade para um sistema – e não para o próprio indivíduo - que irá assegurar a 
subsistência daqueles que podem, temporária ou permanentemente, ter suas capacidades laborativas 
diminuídas e, portanto, a capacidade de sustento de si próprio e de seus familiares (CASTRO; 
LAZZARI, 2017, p.44).
De acordo com a teoria do risco social, portanto, é a sociedade que assume a responsabilidade pelos 
infortúnios causadores da incapacidade laborativa temporária ou permanente do trabalhador. Tal 
responsabilidade se materializa mediante políticas públicas que visam à manutenção de indivíduos 
que, em função do exercício do seu labor, tenham se tornado inabilitados a prover meios de 
subsistência (CASTRO; LAZZARI, 2017, p.46).
Enquanto instrumento de realização da justiça social preconizada pela ordem constitucional, a 
Previdência Social encontra fundamento também nas desigualdades social e econômica tão latentes 
no Brasil, onde efetivamente existe apenas uma igualdade jurídica (dos indivíduos perante a lei), mas 
ainda longe de uma realidade de igualdade material entre os indivíduos. Nesta senda, a Previdência 
acaba por promover relativa redução dessas desigualdades através de uma redistribuição de renda 
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entre os seus segurados ao passo que retira contribuições na medida da capacidade contributiva (e, 
portanto, econômica) de cada indivíduo economicamente ativo (à exceção daqueles sujeitos a regimes 
específicos de seguro social como os militares, por exemplo) e concede benefícios correspondentes 
às necessidades de cada um de acordo com o princípio da seletividade das prestações previdenciárias 
(CASTRO; LAZZARI, 2017, p.45).

MÉToDoS

Quanto à metodologia empregada, o desenvolvimento da pesquisa se deu a partir de revisão 
bibliográfica consolidada com relação ao assunto estudado, além da análise e comparação de 
relatórios e dados fornecidos pelo próprio governo – por meio de seus portais institucionais – ou 
mesmo de estudos desenvolvidos por outras instituições.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Para melhor tratar o assunto, necessário se faz entender em que consistem as despesas primárias da 
União. Nesse sentido, segundo o Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República, 
do Exercício de 2012, emitido pelo Tribunal de Contas da União1, as denominadas despesas primárias 
são o “conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços públicos à sociedade, deduzidas as 
despesas financeiras. São exemplos os gastos com pessoal, custeio e investimento”. E, especifica:

A função Previdência Social representa a maior parcela das despesas primárias da União 
[...] É nessa função que estão, por exemplo, os gastos com aposentadorias e pensões pagas 
pelo INSS. Em seguida vem a função Encargos Especiais, que agrega principalmente as 
transferências tributárias constitucionais aos demais entes federados. Num segundo grupo, 
em termos de volume de recursos, destacam-se, nessa ordem, as funções Saúde, Educação, 
Assistência Social, Trabalho, Defesa Nacional, Judiciária, Transporte, Administração e 
Agricultura. 

Importante ressaltar que, ao incluir apenas as despesas primárias na política do teto de gastos públicos, 
a referida medida deixa de impor qualquer restrição às despesas financeiras, como pagamentos de 
juros e amortização da dívida pública que consomem aproximadamente 45% do orçamento geral 
da União - segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, através 
da publicação da Nota Técnica nº 161 que levou em consideração a metodologia elaborada pela 
Auditoria Cidadã da Dívida.
Vale ressaltar que a composição dos gastos primários do Estado brasileiro se dá de acordo à sua 
opção constitucional em seguir um modelo de Estado Social, ou seja, de um estado – em certa 
medida - intervencionista e provedor. 
No entanto, sob a justificativa de enfrentamento da crise fiscal e econômica brasileira dos últimos 
anos, o caminho escolhido foi o congelamento do teto de gastos públicos para os setores primários 
durante os próximos 20 anos, além da desvinculação dos percentuais mínimos de aplicação da receita 
nas áreas de Saúde e Educação, através de nova fórmula de cálculo dos respectivos pisos baseada no 
mínimo aplicado em 2017 e correção pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
Neste sentido, ainda que a referida emenda, ao respeitar – ao menos formalmente – os pisos 
constitucionais, não tenha ferido diretamente os direitos à saúde e à educação, é necessário considerar 
que o congelamento dos gastos por duas décadas “indica claramente um movimento regressivo, 

1 Relatório na íntegra disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/contas_governo/contas_2012/index.html>



828

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

828

ou, melhor dizendo, retrocessivo, visto que o aumento da demanda e dos custos fatalmente em 
pouco tempo implicará redução dos investimentos do ponto de vista real” (SARLET; MARINONI; 
MITIDIERO, 2017, p.664), o que poderá acabar atingindo o núcleo essencial desses direitos.
Quanto à Seguridade Social, igualmente, os efeitos da EC 95/2016 podem significar grande retrocesso 
social. Isto poderá ocorrer porque na composição das despesas públicas de ordem primária, são os 
gastos previdenciários que ocupam a maior fatia como é possível observar a partir de uma rápida leitura 
do gráfico da Figura 1 disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

Figura 1: Composição do Gasto Primário da União referente ao exercício de 2016

Sendo assim, os gastos previdenciários ocuparão a posição de grande vilão das contas públicas, o que 
poderá servir de motivação para a tomada de medidas e políticas públicas de restrição dos direitos 
previdenciários e de seguridade social como a reforma da previdência (inclusive, já em tramitação 
no Congresso Nacional através da PEC 287/2016), uma possível revisão da política de valorização 
do salário mínimo e até mesmo a tentativa de desindexação dos benefícios da seguridade social em 
relação ao mesmo. Corrobora com este argumento o Estudo Técnico nº 26, de 2016, realizado pela 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados – CONOF/CD (p. 17).
Essa visão negativa da previdência social propagada pelos representantes dos Poderes Públicos, 
principalmente o alardeamento do medo com relação ao suposto déficit orçamentário da previdência, 
além de menosprezar a sua importância perante a sociedade brasileira e a contribuição para a 
realização do Estado Democrático de Direito, ignora a própria estrutura de custeio prevista para a 
Seguridade Social pela CF/88.
Outro aspecto que merece especial atenção é o fato de a EC 95/2016 excluir do limite do teto de 
gastos as despesas financeiras, a exemplo do pagamento de juros e amortização da dívida pública. 
Assim, o que fica nítido é a pretensão de instauração de um novo modelo de economia e de Estado.
Do mesmo modo, observa-se a falta de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
nas escolhas políticas que vem sendo realizadas, isto porque as medidas tomadas pelo Poder Público 
não tem levado em consideração a possibilidade de conciliação com o ideário da justiça social. Nesta 
seara, os prestigiados autores Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2017, p. 665) 
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contribuem com exemplos de medidas alternativas como a criação e regulamentação do imposto sobre 
grandes fortunas, a tributação de lucros e dividendos, a implementação de impostos progressivos e 
mais altos sobre a herança (como ocorre nas grandes democracias, inclusive nos EUA), o corte das 
renúncias fiscais, dentre tantas outras.
Além disso, a referida emenda - tal qual foi escrita – não se manifesta perante a possibilidade de 
crescimento real da economia durante a sua vigência. A consequência disto é a abertura de margem 
para a utilização destas possíveis receitas superavitárias em despesas discricionárias - a exemplo do 
pagamento ou refinanciamento da dívida pública - bem como uma perda real ainda mais significativa 
no grau de proteção das áreas de saúde e educação em relação ao piso constitucional calculado 
segundo os critérios anteriores à emenda.
O DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) elaborou 
uma simulação das despesas que teriam sido realizadas em educação e saúde durante o período 
compreendido entre 2002 e 2015 caso estivessem sob a vigência do novo regime fiscal (Nota Técnica 
nº 161, p. 9 e 10). Comparando os resultados com os dados reais das despesas efetivamente realizadas 
- dados oferecidos pelo Orçamento Brasil e pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
- restou demonstrado que, caso a regra do congelamento do teto de gastos tivesse sido implementada 
em 2003, o montante de recursos perdidos na área da saúde teria sido de R$ 295,9 bilhões, o que 
equivaleria a uma redução de 47% em relação aos valores reais aplicados e, na educação, de R$ 377,7 
bilhões, uma redução de 27% dos recursos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo o exposto, conclui-se que ao longo de duas décadas de vigência do novo regime fiscal, 
inaugurado a partir da Emenda Constitucional de nº 95, os principais impactos negativos recairão 
sobre a vida dos trabalhadores brasileiros e sobre o próprio Estado Democrático de Direito. Isto 
porque a imposição do congelamento dos gastos públicos de ordem primária por tão longo período 
incidirá diretamente na diminuição real dos investimentos nas áreas de Saúde e Educação, bem 
como pressionará mudanças significativas nas políticas da Seguridade Social.
Dessa forma, há uma tendência de desmantelo do sistema de proteção social pactuado 
constitucionalmente por meio de medidas de caráter neoliberal que pretendem subverter a ordem 
socioeconômica e os objetivos previstos na CF/88. Essas escolhas ficam bem claras ao verificar 
a utilização, como variável de ajuste fiscal, das despesas primárias enquanto a imensa parcela 
ocupada no orçamento público pelas despesas financeiras é ignorada, como os gastos com os juros 
e amortizações da dívida pública.
Além disso, as opções governamentais parecem passar longe de considerar medidas alternativas e 
menos gravosas para a população em geral, como uma reforma na estrutura tributária, mudanças 
na estrutura de arrecadação de modo a evitar a enorme quantidade de sonegação fiscal que ocorre 
atualmente, a regulamentação de impostos progressivos, entre outras.
Apesar de os direitos sociais, assim como os demais direitos fundamentais, não se constituírem 
enquanto absolutos, não coaduna com a ordem constitucional vigente permitir o ataque ao seu 
núcleo essencial. Em outras palavras, há que se garantir patamares mínimos de realização desses 
direitos, sob pena de inconstitucionalidade das medidas que venham a frustrar este princípio ou a 
provocar retrocesso social.
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Há que se ressaltar, ainda, que a efetividade dos direitos fundamentais sociais no Brasil já é 
deficitária, apesar de todo o avanço que significa o sistema de proteção social atualmente previsto. 
Dessa forma, medidas que venham a restringir a aplicação desses direitos serão responsáveis pelo 
aumento e agravamento da desigualdade socioeconômica entre os cidadãos brasileiros.
Assim, espera-se a mobilização da sociedade e a atuação dos órgãos responsáveis em busca da 
efetivação do pacto constitucional, bem como do resgate dos princípios fundantes e dos objetivos 
estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito.
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RESUMo

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa desenvolvida no Laboratório de Pesquisa em 
Análise do Discurso sobre a operação O Quinto do Ouro e a interferência desse caso no exercício 
da democracia e na violação dos direitos humanos fundamentais. A análise está fundamentada em 
pressupostos teóricos que articulam a Memória, o Direito e a Análise de Discurso. O corpus foi 
constituído de sequências discursivas extraídas de textos jornalísticos veiculados em portais de 
notícias de grande acesso, tais como UOL, Estadão e G1, bem como publicações acerca de episódios 
de corrupção envolvendo Tribunais de Contas, produzidos pela ONG Transparência Brasil. Os 
resultados das análises apontam para um excesso de memória sobre a corrupção no TCE do Rio de 
Janeiro, traçando um paralelo entre sua atuação e os desvios praticados por Oficiais das Casas de 
Fundição designados pelo Rei no período do Brasil Colônia da primeira metade do século XVIII.

Palavras-chaves: Operação Quinto do Ouro; Corrupção; Democracia; TCE do Rio de Janeiro.

ABSTRACT

this paper presents partial results of research developed in the Laboratory of Research in Discourse 
Analysis on the operation O Quinto do Ouro and the interference of this case in the exercise of 
democracy and in violation of fundamental human rights.The analysis is based on theoretical 
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assumptions that articulate Memory, Law and Discourse Analysis. The corpus was composed of 
discursive sequences extracted from the journalistic texts that deal with the O Quinto do Ouro 
operation carried in high-profile news portals such as UOL, Estadão and G1, as well as publications 
about episodes of corruption involving Courts of Accounts, produced by the NGO Transparência 
Brazil. The results of the preliminary analyzes point to an excess of memory on the corruption in 
the TCE of Rio de Janeiro, drawing a parallel between its performance and the deviations practiced 
by Officers of the Houses of Casting designated by the King in the period of Brazil Colony of the 
first half of the century XVIII.

Key-words: Operation Quinto do Ouro; Corruption; Democracy; TCE of Rio de Janeiro.

INTRoDUÇÃo

Em um Estado Democrático de Direito, a exemplo do Brasil, em que deve haver o respeito aos 
direitos humanos e às garantias fundamentais, tais como direitos individuais e coletivos, direitos 
sociais e direitos políticos, os governantes e as instituições estatais se encontram submetidos ao 
controle de suas atividades. Esse controle se fez necessário porque há uma dificuldade secular de 
administradores e gestores separar o espaço público do privado, família e estado. Segundo Holanda 
(1995), ao longo da história no Brasil, foi raro um sistema administrativo exclusivamente burocrático 
e dedicado a interesses objetivos. Mostra que, no período colonial do país, a estrutura estabelecida 
para administrar o patrimônio da Coroa se tornou ineficaz pelo envolvimento de oficiais em desvios 
e contrabandos do imposto denominado quinto do ouro. 
Na história política do Brasil, sempre prevaleceu um sistema com predominância de interesses 
particulares, no qual a escolha de administradores para o exercício de funções públicas é realizada 
de acordo com a confiança pessoal em detrimento da competência. Apesar de existirem leis 
com o objetivo de punir agentes que desviam recursos públicos, cometem atos de improbidade 
administrativa, os recorrentes escândalos de corrupção espetacularizados em diferentes mídias do 
Brasil, principalmente, após o advento da abertura política, no final da década de 1980, que pôs fim 
aos 25 anos de ditadura militar, e no período da democracia brasileira (FONSECA-SILVA, 2009), 
indicam como a corrupção está enraizada em todas as esferas de poder em todos os governos e que 
possui características semelhantes àquelas perpetrada no sistema colonial do Brasil, diferenciando-
se apenas quanto à forma de governo, antes Monarquia Absolutista e agora o denominado Estado 
Democrático de Direito, mas ainda predominando o patrimonialismo do período do Brasil Colônia.
O controle externo da Administração Pública não é suficiente para impedir que interesses pessoais 
suplantem os interesses da coletividade, a exemplo do esquema de corrupção revelado pela operação 
“O Quinto do Ouro”, deflagrada pela Polícia Federal e que resultou a prisão de cinco dos sete 
conselheiros do TCE-RJ que receberam vantagens indevidas (propina) para não realizarem as funções 
públicas que lhe competiam, tais como o fiscalização de contas públicas do chefe executivo. 
Considerando, pois, que a investidura no cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas ocorre por 
meio indicação política de Governadores e de membros das Assembleias Legislativas, os mesmos que 
serão fiscalizados, e que o nome da operação o Quinto de Ouro nos remete ao Quinto um imposto 
cobrado pela Coroa portuguesa sobre o ouro encontrado em suas colônias, questionamos o modo de 
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investidura dos conselheiros e se as relações estabelecidas entre o fiscal e fiscalizado, em ambas as 
estruturas do Tribunal de Contas e das Casas de Fundição do período colonial do Brasil, estabelecem 
vínculos de favorecimento que comprometem a efetividade de interesse público e o pleno exercício 
da democracia. 

oBJETIVoS

A pesquisa que resultou este trabalho teve como objetivo analisar o efeito de memória e os 
deslizamentos de sentido produzidos pelas formulações discursivas sobre a operação da Polícia 
Federal intitulada “O Quinto do Ouro”, com a finalidade de analisar a forma de investidura dos 
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como o meio de impedimento ao 
exercício da democracia e de violação de direitos fundamentais.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Michael Pêcheux (2015) toma o conceito de memória discursiva, que diz respeito à recorrência de 
dizeres que emergem a partir de uma contingência histórica específica, sendo atualizada ou esquecida 
de acordo com o processo discursivo, é algo que fala sempre, antes, em outro lugar. O autor argumenta 
ainda que “memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da “memória 
individual”, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, 
e da memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 2015, p. 44).
Com base neste conceito operacional, entendemos que a operação da Polícia Federal intitulada 
“O Quinto do Ouro” atualiza uma memória discursiva, na medida em no Estado Democrático de 
Direito, como é atualmente o caso do Brasil, os agentes investidos de autoridade desviam recursos 
públicos para benefícios particulares pela prática da corrupção da mesma forma que ocorria no 
período colonial quando os responsáveis por fiscalizar o pagamento do quinto da Coroa facilitavam 
o contrabando do ouro e a sonegação do citado “imposto real”.
As práticas de corrupção perpetradas pelos agentes públicos da Corte de Contas impedem o exercício 
da democracia e dos direitos humanos fundamentais garantidos após a redemocratização do país. A 
democracia é fundamental na estrutura principiológica dos Direitos Humanos, na medida em que 
somente em Estados democráticos é possível cogitar o exercício de direitos, e relaciona-se com o 
exercício da soberania popular, que é a qualidade máxima do poder extraída da soma dos atributos 
de cada membro na sociedade estatal, encarregado de escolher os seus representantes no governo 
por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário (BULOS, 2003 p.480).

MÉToDoS

 Quanto à abordagem, a pesquisa foi qualitativa/quantitativa; ao objetivo, descritivo-interpretativo; 
ao procedimento, análise discursiva do caso a Operação “O Quinto do Ouro”. 
O corpus analisado neste trabalho foi constituído de sequências discursivas extraídas de notícias 
sobre o esquema de pagamentos de vantagens indevidas de valores desviados de contratos com 
órgãos públicos para agentes do Estado do Rio de Janeiro, em especial por membros do Tribunal 
de Contas do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado.
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RESULTADoS E DISCUSSÃo

Os resultados das análises preliminares do corpus discursivo apontam para um excesso de memória 
sobre a corrupção no TCE-RJ que acendeu uma discussão acerca da forma de investidura dos 
conselheiros e ministros das Cortes de Contas, porquanto a indicação daqueles que julgarão as 
contas públicas é realizada pelo Legislativo e Executivo, o que possibilita a parcialidade na atuação 
daqueles que foram indicados. As sequências discursivas, 

(SD1) O Tribunal de Contas é um órgão de apoio ao Poder Legislativo. É responsável por 
fiscalizar a gestão de recursos públicos do estado e dar transparência às ações do governo. 
Os conselheiros são nomeados pelo governador do estado. (https://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/operacao-quinto-do-ouro-nasceu-de-delacao-de-ex-diretor-da-odebrecht.
ghtml).
(SD2) Todos os cinco conselheiros presos pela operação quinto do ouro, pela PF, foram 
eleitos pelos deputados da Alerj. Jonas Lopes, presidente licenciado do Tribunal e responsável 
pelo acordo de delação premiada que resultou na operação citada, chegou ao cargo após ser 
indicado pelo então governador Anthony Garotinho. (https://noticias.uol.com.br/politica/
ultimas-noticias/2017/03/29/com-salario-alto-e-mandato-vitalicio-cargo-de-conselheiro-
do-tce-e-um-dos-mais-cobicados-do-rio.htm).
 (SD3) - Responsáveis por fiscalizar e julgar o uso de recursos públicos, 80% dos integrantes 
de tribunais de contas chegaram aos cargos após exercer mandatos eletivos ou altas 
funções em governos. O levantamento é da ONG Transparência Brasil, que atribui à “forte 
politização” dessas cortes a ineficiência no controle das atividades de governadores, prefeitos, 
secretários e outros gestores públicos. (http://domtotal.com/noticia/1139973/2017/04/80-
dos-conselheiros-de-contas-vieram-da-politica/).

produzem os seguintes efeitos-sentido: a SD1 produz o efeito-sentido de corrupção política na 
Administração Pública, haja vista que o critério de escolha dos conselheiros ignora fatores técnicos 
e legais, contrariando o que determina a norma jurídica, o que prejudica a democracia; a SD2 
produz o mesmo efeito-sentido, pois indica que os Conselheiros são nomeados pelo Governador 
do Estado e que os conselheiros presos foram eleitos pelos deputados da Alerj; a SD 3 indica que 
os membros do TCE/RJ se beneficiaram ilicitamente em função do cargo que ocupavam e produz 
o efeito-sentido de corrupção política.
Esse efeito se desdobra no efeito de fragilidade do controle dos tribunais de contas que também 
podem ser identificado na SDs 4:

(SD4) - O ex-diretor da Odebrecht disse que acertou, então, o pagamento ao ex-presidente 
do TCE-RJ de R$ 4 milhões, em quatro parcelas de R$ 1 milhão. Em troca, o edital seria 
aprovado. (https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/operacao-quinto-do-ouro-nasceu-
de-delacao-de-ex-diretor-da-odebrecht.ghtml).

Nessas SDs, o efeito-sentido de fragilidade do controle dos Tribunais de Contas é produzido pelo 
critério de nomeação dos conselheiros como mecanismo de formação desses Tribunais que facilitam 
o desvio de função da Instituição, por meio de práticas de corrupção e impedido o exercício da 
democracia.

(SD5) - O nome da operação é uma referência à figura histórica do “Quinto da Coroa”, um 
imposto correspondente a 20% que a Coroa Portuguesa cobrava dos mineradores de Ouro 
no período do Brasil Colônia. Uma das mais conhecidas formas de recolhimento ocorria 
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mediante a obtenção de “certificados de recolhimento” pelas casas de fundição. Apesar do 
rigor na criação de uma estrutura administrativa e fiscal, visando, sobretudo a cobrança 
dos quintos, o imposto era desviado.

No encontro de uma memória com a atualidade, identificam-se efeitos de memória sobre um agir 
corrupto por parte de agentes públicos, o que remete ao período colonial, indicando a corrupção 
como uma prática constante e atemporal na atividade política do Brasil.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

As análises indicam que a forma de investidura e os critérios de escolha dos membros dos Tribunais 
de Contas prevista na CRFB prejudicam a imparcialidade e independência necessárias ao julgamento 
justo da gestão pública, haja vista que os crimes cometidos por agentes públicos no que se refere à 
má utilização dos recursos públicos são agravados quando cometidos com a anuência e participação 
dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, colocando em dúvida a legitimidade desses tribunais para 
fiscalizar e controlar os atos de improbidade praticados por outros gestores públicos, o que torna 
ineficaz o controle externo e compromete o exercício da democracia na estrutura principiológica 
dos Direitos Humanos. A corrupção política viola o direito de milhões de pessoas pelo mundo, pois 
retira delas o que seria um bem comum e impede o exercício dos direitos fundamentais a exemplo 
da saúde, educação e acesso à Justiça. 
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RESUMo

O Programa Bolsa Família (PBF), criado pela Lei Federal nº 10.836 de 2004 e a Renda Básica de 
Cidadania (RBC), sancionada um dia antes pela Lei Federal nº 10.835 de 2004, são programas de 
transferência direta de renda. Objetiva-se comparar, por meio de levantamento legal e bibliográfico, 
as duas políticas, delimitando os fundamentos e o alcance de cada uma, com o fim de investigar 
se a RBC é política que confere maior grau de autonomia ao indivíduo e, portanto, é medida que 
interessa a concretização do Princípio Democrático.
 
Palavras-chaves: Bolsa Família, Renda Básica de Cidadania, democracia.

ABSTRACT

The government program “Bolsa Família” (PBF), created by the Federal Law number 10.836 in 
2004, and Basic Income of citizenship (RBC), sanctioned one day before by the Federal Law number 
10.835 in 2004, are programs of direct income transfers. It aims to compare, by the means of legal 
and bibliographical research, these two politics, delimiting the foundations and the range of each 
one, in order to investigate if the RBC gives a higher degree of autonomy to the individual and, as 
a result, it is an interesting measure to implement the Democratic Principle.

Key-words: Bolsa Família, Basic Income of citizenship, democracy.
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INTRoDUÇÃo

A pobreza é um conceito relativo: em algumas realidades, significa não ter o que comer, em outras, não 
se vestir de maneira adequada ou, ainda, a depreciação de um padrão de vida. A dificuldade conceitual 
leva os pesquisadores a utilizarem critérios objetivos para mensurar a pobreza, estabelecendo um 
patamar de renda, que impossibilitaria o indivíduo de ter as condições mínimas de sobrevivência. 
Entretanto, mais do que isso, a pobreza representa uma privação de capacidades. A pobreza é forma 
de vulnerabilidade que estigmatiza, paralisa e estagna o indivíduo, tolhendo-lhe a liberdade de 
autodeterminação no âmbito público e privado.
Assim sendo, a pobreza é uma questão social de primeira ordem, principalmente no Brasil, a partir da 
Constituição da República de 1988 (CRFB/88), a qual possui caráter explicitamente compromissório, 
com a previsão, pela primeira vez na história desse país, da dignidade da pessoa humana, como 
fundamento do Estado Democrático de Direito, em seu artigo 1º, inciso II, bem como a erradicação 
da pobreza, como seu objetivo fundamental, constante no artigo 2º, inciso III da CRFB/88.
Nesse sentido é que os programas de transferência direta de renda, sejam eles assistenciais ou não, por 
representarem um direito fundamental a um mínimo existencial a uma vida pautada na dignidade da 
pessoa humana, ao lado de outros direitos pertencentes ao mesmo conjunto, representam importante 
ferramenta para a erradicação da pobreza e, assim, a efetivação do princípio democrático.
No cenário brasileiro, destacam-se o Programa Bolsa Família (PBF), criado pela Lei Federal nº 10.836 
de 2004 e a Renda Básica de Cidadania (RBC), sancionada pela Lei Federal nº 10.835 de 2004, 
como os principais programas de transferência direta de renda que visam alcançar a erradicação 
da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Importa, portanto, verificar o quanto 
esses programas têm em comum ou não e se alcançam os objetivos orquestrados.

oBJETIVoS

Serão abordadas uma breve história, os fundamentos e o alcance do Programa Bolsa Família e da 
Renda Básica de Cidadania, tecendo comparações entre eles, a fim de investigar, a partir da ótica 
do Princípio Democrático, aquele que confere maior autonomia ao cidadão.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A Renda Básica de Cidadania (RBC) e o Programa Bolsa Família (PBF) possuem uma história legislativa 
quase simultânea e, conforme aponta Britto e Soares1, há quem entenda ser o PBF a primeira etapa de 
implementação da RBC, como é o caso do ex-senador, Eduardo Suplicy, o criador do projeto que deu 
origem à Lei Federal de nº 10.835 de 2004, que instituiu a política de RBC no Brasil.
Afirma-se, nesse sentido, não ser por acaso que o órgão encarregado da gestão do programa no 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome intitular-se Secretaria Nacional de 
Renda de Cidadania, bem como se especula a cerca do fato de ter a Lei de RBC optado por uma 
implementação gradual, em etapas, alcançando primeiramente os mais necessitados (artigo 1º, § 1 
da Lei nº 10.835 de 2004).
Entretanto muitos são os contrastes entre essas duas políticas, pois revelam trajetórias históricas, 
características de desenho e concepções muito distintas.

1 BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Bolsa Família e Renda Básica de Cidadania-um passo em falso. In: 13th International 
Congress of the Basic Income Earth Network (BIEN), São Paulo. 2010.
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Numa breve retrospectiva histórica, tem-se que a discussão sobre uma renda básica de cidadania 
nos moldes explicitados surge, no Brasil, na década de 70, com Antonio Maria da Silveira: “Era sua 
proposição que a injeção de nova moeda na economia pelo governo fosse feita por meio das mãos 
dos que menos têm”2. Em sua visão, a pobreza deveria ser enfrentada por meio de um imposto de 
renda negativo.
Daí em diante, outras formas de renda básica foram pensadas, até a formulação do primeiro Projeto 
de Lei, nº 80 de 1991, pelo então senador Eduardo Suplicy, denominado Programa de Garantia 
de Renda Mínima (PGRM), que depois foi substituído em janeiro de 2004, dando origem à lei nº 
10.835 de 2004, a qual tornou o Brasil o primeiro país no mundo a aprovar, oficialmente, o direito 
à renda básica universal para todos os cidadãos brasileiros e também aos estrangeiros que residam 
até cinco anos no país, conforme dispõe o seu artigo 1º.
A ideia do PBF surgiu em 2003 da necessidade de se unificar os diversos programas de renda mínima 
espalhados por todo País; benefícios diferentes, concedidos a públicos-alvo similares, o que resultava 
em uma duplicação de esforços e confusão gerencial3. Assim, em janeiro de 2004, a partir de uma 
medida provisória, foi sancionada a lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que previa o PBF, com a 
unificação do PNAA (Programa Nacional de Acesso à Alimentação), criado pelo governo Lula com 
programas de Fernando Henrique Cardoso (FHC), entre eles o Auxílio-Gás, Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação e Cadastramento Único do Governo Federal. 
Já o PBF é um benefício focalizado, cujo público-alvo são as famílias pobres e extremamente pobres, 
aquelas que possuem um rendimento de até, respectivamente, R$ 89,00 por pessoa e entre R$ 89,01 
e R$ 178,00 por pessoa. As famílias pobres participarão desde que sejam compostas por gestantes 
e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos4.
Essa prestação é condicionada a alguns requisitos, quais sejam: a inclusão da família, pela 
prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, Seleção pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social; no caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas 
de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS); Participação em 
atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no 
caso de inclusão de nutrizes (mães que amamentam); manter em dia o cartão de vacinação das 
crianças de 0 a 7 anos; acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos; garantir 
frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para 
adolescentes de 16 e 17 anos5.
Percebe-se, portanto, que suas características são extremamente distintas. Isso porque enquanto o 
PBF é um benefício assistencial focalizado, a RBC é uma renda universal e incondicionada, paga 
em moeda corrente local, individualmente a todos os brasileiros, e estrangeiros vivendo há, pelo 
menos, cinco anos no País, num valor suficiente para atender as despesas mínimas com alimentação, 
saúde e educação, considerando o desenvolvimento e as possibilidades orçamentárias do País6. Isso 
significa dizer que a RBC atinge a todos, independentemente da sua condição socioeconômica, da 
idade, de exercer algum trabalho remunerado ou não.

2 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania. A saída é pela porta. São Paulo. Cortez Editora/Fundação Perseu Abramo. 
2º.Edição, 2002, p. 119.

3 BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Op. Cit., 2010, p. 9.
4 BOLSA FAMÍLIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/

default.aspx> Acesso em 21 de setembro de 2018, às 00:20 horas.
5 BOLSA FAMÍLIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/

default.aspx> Acesso em 21 de setembro de 2018 às 00:59 horas.
6 BRASIL. Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências, Brasília, DF, 2004.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.835.htm>.
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A RBC funda-se na justiça social e, por isso, antes mesmo de ser compreendida como um meio de 
erradicar pobreza, tinha em seus primórdios a ideia de proporcionar a todos o direito de participar das 
riquezas da nação, constituindo-se, pois em um direito de cidadania e não mera medida assistencial, 
como explica Eduardo Suplicy7.
Nesse contexto, são apresentadas como dicotomias entre as duas políticas: “[...] ‘universalidade x 
focalização’, ‘benefício x direito’, ‘capital humano x garantia de renda’, ‘indivíduo x família’, ‘autonomia 
x paternalismo’, ‘cidadania x clientelismo’”8, as quais serão aprofundadas na discussão a seguir.

MÉToDoS

Nesse trabalho utilizou-se do método dedutivo, a partir da leitura da bibliografia acadêmica e legal 
levantada, realizando-se um estudo comparativo entre elas. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Seguindo o princípio da reciprocidade, o PBF impõe as condicionalidades como um equivalente 
ao “suor do trabalho”:

[...] uma simbologia necessária para garantir apoio ao programa por parte daqueles que 
acreditam que ninguém deveria receber uma transferência do Estado – especialmente os 
pobres – sem prestar alguma contrapartida direta.9

Para os apologistas da Renda Básica de Cidania, mesmo que traga resultados práticos interessantes, 
as condicionalidades são inapropriadas, do ponto de vista normativo, por tratar-se de interpor 
condições para a garantia do direito à alimentação, saúde e educação, instrumentalizado pela 
transferência de renda10.
Por ser universal, e não focalizado, afirmam os seus defensores, de que tanto a arrecadação quanto a 
taxa de resgate são mais eficientes na RBC, podendo, inclusive, ser proporcionalmente mais barato, 
devido à redução do custo administrativo para focalizar e fiscalizar11.
Diferente do PBF, tido como um benefício assistencial, a Renda Básica se opera como um direito de 
cidadania; é pensado para ajudar as pessoas pelo simples fato de serem pessoas e não por serem pobres, 
agricultores, idosos, deficientes etc. Essa característica elimina o estigma, o sentimento de vergonha e 
humilhação daquele que recebe a renda. Elimina-se, ainda, o intruso procedimento burocrático de controle 
para avaliar se o indivíduo cumpre as condicionantes para fazer jus a um benefício12.
O pagamento ao indivíduo, ao contrário do pagamento ao chefe de família, concede maior autonomia 
e liberdade às pessoas, principalmente quanto à questão da dominação de gênero13. A garantia de uma 
Renda de Cidadania impulsiona um capital humano, ao passo que proporciona um empoderamento 
do trabalhador para rechaçar contratos de trabalho abusivos e atividades aviltantes14.
7 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania. A saída é pela porta. São Paulo. Cortez Editora/Fundação Perseu Abramo. 

2º.Edição, 2002, p. 41 e ss.
8 BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Op. Cit., 2010, p. 19.
9 MEDEIROS, Marcelo; BRITTO, Tatiana; SOARES, Fábio. Transferência de renda no
Brasil. Novos Estudos CEBRAP 79, novembro de 2007. Apud: BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Op. Cit., 2010, p. 12.
10 BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Op. Cit., 2010, p. 13.
11 VAN PARIJS, Philippe. Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?. Estudos Avançados, v. 14, n. 40, 2000, p. 189.
12 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Op. Cit., 2002, p. 93.
13 SUPLICY, E. M. Ibidem, 2002, p. 110.
14 SANTOS, Gustavo da Costa Ferreira Moura dos. Renda Básica de Cidadania. 2007.2. Trabalho de Conclusão de Curso da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, 2007, p. 31.
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Permite às pessoas se desvencilharem daquilo que se convencionou chamar de armadilha do 
desemprego, ou seja, a situação de escolher manter-se no desemprego após analisar se assumir 
determinado trabalho vale a pena15, dando ao cidadão a liberdade de aceitar um emprego que lhe 
proporcione renda acima de determinado patamar, sem o medo de perder a Renda Cidadã percebida16. 
Assim, a RBC não faz clientes. A intenção é abranger a todos e não fazer a rotatividade do seu 
público-alvo dentro de uma meta fixa de cobertura17. 
Percebe-se que, devido as suas características inerentes, a RBC proporciona maior grau de liberdade 
e de fazer escolhas que tangem a vida profissional, social e existencial. Sendo assim, a RBC enfrenta 
não apenas uma pobreza de renda, mas uma pobreza multifocal, que está ligada à privação de 
capacidade, conforme Amartya Sen18. Essas capacidades a que se refere Sen precedem uma rede 
de liberdades instrumentais, que se reforçam mutuamente, dentre as quais está a renda19. Por isso, 
possuir renda significa possuir mais capacidade para escolher a vida que com razão se valoriza, 
bem como fazer escolhas que tangem à vida pública, figurando como agentes sociais20.
Nesse contexto, a concretização do Princípio Democrático, cujos pilares são a dignidade da pessoa 
humana e a cidadania, supõe que a atuação política seja pautada na autonomia pública e privada. 
A primeira entendida como a própria ideia da democracia, mas que não se realiza sem a segunda, 
referente à capacidade real de escolha, relacionada à “existência de condições sociais, econômicas 
e culturais que permitam ao indivíduo construir e expressar a sua personalidade dentro do contexto 
histórico no qual está inserido”.21 Afinal:

[...] Uma sociedade democrática não se legitima se o indivíduo não tiver asseguradas as 
condições para se autodeterminar na esfera privada, participar de forma ativa, livre e igual, 
na esfera pública e, assim, identificar a sua vontade como elemento de formação da vontade 
estatal que, por sua vez, reverterá ao próprio cidadão por meio de políticas públicas.22

Assim, vê-se que tanto o PBF quanto a RBC possuem a finalidade de conferir maiores capacidades 
ao indivíduo por meio da renda. Entretanto, o desenho da política de RBC permite um maior nível de 
escolha sobre os principais setores da vida e, por isso, confere maior autonomia privada, responsável 
pela expressão legítima da autonomia pública, entendida como o exercício do poder democrático. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, constata-se que, malgrado o PBF e a RBC possuam histórias legislativas 
simultâneas e visem erradicar a pobreza e reduzir desigualdades, verifica-se diferenças fundamentais 
entre eles. Por definição, tem-se que o PBF é um beneficio focalizado a uma população específica 
de baixa renda, enquanto que a RBC é incondicional e universal.
Devido as suas características, a bibliografia consultada demonstra que a RBC possui maiores 
vantagens sobre o PBF, posto que não ponha entraves à aquisição de direitos que compõem o núcleo 
do mínimo existencial, como o de alimentar-se, educar-se e viver uma vida pautada na dignidade. 
Também porque possui maior taxa de resgate, é livre de estigmas, confere maior poder de barganha 

15 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Op. Cit., 2002, p. 85.
16 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Op. Cit., 2002, p. 93/94.
17 BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Op. Cit., 2010, p. 14.
18 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Editora Companhia das Letras, 2010, p. 120 e ss.
19 Idem. Ibidem, 2010, p. 58-60. 
20 Idem. Ibidem, 2010, p. 32-34.
21 ROCHA, T. S.  Mínimo social, autonomia e participação democrática, In: Pensar a Democracia. Prefácio de Noam Chomsky. 

Charleston: CreateSpace Independent Publishing, 2017, ISBN 10: 1548350958 e ISBN 13: 978-1548350956, p. 156.
22 Idem, Ibidem, 2017, p. 162.
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ao trabalhador em vista a contratos abusivos e extirpa a armadilha do desemprego. Traduz-se em 
medida de emancipação social, pois confere maior grau de capacidade.
Livre da pobreza e as privações que ela representa, quem recebe a RBC pode se autodeterminar quanto 
as próprias escolhas de vida no seu âmbito privado e, por isso, terá condições de expressar sua vontade 
real e atuar na sociedade como agente de transformação, ou seja, terá autonomia pública.
Possuir autonomia privada e pública são elementares para a concretização do Princípio Democrático, 
composto pelos direitos de cidadania e dignidade da pessoa humana, pois a democracia exige a 
participação livre do povo, o que só ocorre de maneira quando o indivíduo não possui privações de 
ordem civil, política e social.
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RESUMo

Trata do fenômeno da judicialização da saúde em razão da ineficiência das políticas públicas no 
cenário brasileiro. Explicita a preocupação do Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação 
nº. 31 de 2010 para fornecer medidas que auxiliem a atuação judicante dos tribunais regionais, a 
fim de que se garanta decisões judiciais mais equânimes e justas. Analisa os eventuais reflexos e 
aplicações dos princípios Republicano e da Igualdade na interpretação dos magistrados em face das 
inúmeras demandas judiciais, haja vista a necessidade do acesso universal e igualitário do direito 
fundamental à saúde. Não obstante as estatísticas acerca do crescente número de determinações 
judiciais que versam sobre a saúde, reforça, sobremaneira, o papel indispensável do órgão censório na 
criação de políticas judiciárias gradativamente consoantes e pautadas nos princípios constitucionais.

Palavras-chave: Judicialização da Saúde; Conselho Nacional de Justiça; Republicanismo e Igualdade.

ABSTRACT

This article debates the judicialization of health facing inefficiency of public policies in Brazilian 
scenario. It aims to explane the concern of the National Council of Justice (CNJ) when editing the 
recommendation n. 31 in 2010, providing measures that help the judicial activities of the regional 
courts, in order to ensure more equitable and fair judgments. Parses any reflexes and applications 
of Republican principles and equal in the interpretation of the magistrates in the face of numerous 
lawsuits, given the need for universal and equal access to the fundamental right to health. Despite 
the statistics about the increasing number of judicial determinations relating to health strengthens, 
particularly, the indispensable role of censorship in the creation of judicial policies gradually 
consonants and based on constitutional principles.

Key-words: Judicialization of Health. National Council of Justice. Republicanism and Equality.

1 Solicito a opção de relatoria do presente trabalho.
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INTRoDUÇÃo

A construção de uma sociedade justa e a redução de desigualdades sociais estão previstos como 
objetivo da República na CRFB/88 (art. 3º), assim como o direito à saúde, no art. 196. A persecução 
dos objetivos constitucionais, entretanto, encontra muitas dificuldades e deficiências no caminho de 
concretização e ampliação do acesso à saúde, parte em razão da natureza das normas (programáticas), 
e parte diante da ineficiência da gestão e da própria alocação de recursos.  Em vista disso, o Poder 
Judiciário não raro é conclamado a atuar, em crescimento expressivo, através de demandas individuais 
com pedido de fornecimento de medicamentos. Tal fenômeno chegou a provocar a manifestação da 
jurisdição censória do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que por meio da Recomendação nº. 31 
do ano de 2010 envidou por estabelecer requisitos e procedimento a fim de organizar e arrefecer o 
ânimo ativista e solipsista do Poder Judiciário na matéria.

oBJETIVoS

Com base no surgimento de uma atuação desse tipo e face ao cenário subjacente, intenta-se com 
esse trabalho aferir a qualidade do controle orçamentário judicial na dispensação de fármacos e o 
eventual reflexo da Recomendação do CNJ na atuação judicante da Comarca de Itabuna, Estado da 
Bahia, possuindo como escopo o exame das fundamentações de todas as decisões que concederam 
ou negaram medicamentos, nas respectivas Varas da Fazenda Pública e da Criança e do Adolescente, 
no período de 2009 a 2015.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Visto como o CNJ tentou regular o tema, pode-se observar como muitos princípios jurídicos 
extremamente afetados pelas decisões judiciais cujo objeto é o controle de políticas públicas de saúde, 
principalmente a dispensação de medicamentos. Entre eles, podem ser afetados diretamente o direito 
fundamental à Vida, à dignidade humana, à saúde, à igualdade (AMARAL, 2001) mas também, e 
indiretamente, princípios de organização dos Poderes e da Administração Pública, do planejamento 
constitucional orçamentário (ANJOS, 2010) e, ainda, outros direitos por exclusão, afetados por 
decisões que não os prestigiem (como o conjunto de direitos que deixará de ser implementado pelo 
remanejamento de recursos imposto de forma unilateral e imprevisível).
Da análise sobre a realidade, percebe-se que podem haver violações graves a dois desses princípios, 
quais sejam, o republicano e da igualdade. Nesse trabalho, eles serão primeiro analisados conforme 
a natureza (se regras ou princípios) para depois identificarmos os graus de cumprimento e violações 
havidas na prática de judicialização de políticas públicas.
Com vistas de, num primeiro momento, compreender a extensão desse poder conferido à figura do 
juiz e, como no caso em tela discute-se o cumprimento do direito fundamental à saúde, ora individual, 
ora coletivamente concedido, necessária se faz a análise da estrutura dos direitos fundamentais 
sobre o prisma da distinção entre regras e princípios.
Para Robert Alexy (ALEXY, 2008: 85), essa diferenciação é indispensável na solução de conflitos 
centrais da dogmática dos direitos fundamentais, uma vez que auxilia na elucidação dos seus 
efeitos perante terceiros, bem como implica no ponto de partida para resposta à pergunta acerca da 
possibilidade, restrições e limites da sua racionalidade na esfera dos direitos fundamentais.
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Por isso, o ponto primordial nessa análise é realçado quando se compreende que os princípios ordenam 
que algo seja realizado na maior e melhor forma possível dentro da universalidade de possibilidades 
existentes, fática e juridicamente. Em razão disto, Alexy denomina-os como mandamentos de 
otimização, dado o seu caráter gradual de satisfação. 
Em contrapartida, as regras diferenciam-se dos princípios, pois “não admitem” que lhes sejam 
atribuídos graus de concretização. Assim, são normas que versam e impõem determinações no 
âmbito do que é possível na realidade fática e jurídica. Em outras palavras, o conteúdo por ela 
ordenado deve ser realizado e satisfeito integralmente - nem mais, nem menos. Esse raciocínio 
traduz, portanto, que a distinção entre essas normas é eminentemente qualitativa.
Por conseguinte, num eventual conflito de regras, Robert Alexy menciona que a solução só poderá 
ser encontrada se inserida, em umas das regras, uma cláusula de exceção que elida o confronto, ou, 
dada a sua impossibilidade, que haja a declaração de uma delas como inválida. Contudo, o mesmo 
método não se aplica à colisão entre princípios, em que um princípio deverá ceder em relação ao 
outro, de modo que, sob determinadas circunstâncias, um princípio terá precedência em face do 
outro, o que, entretanto, não impede que em outras condições este venha a ser o precedido.
Por esse raciocínio, infere-se que a relação de antinomia de princípios (colisão) e regras (conflito), 
ocorre a primeira na dimensão do peso, ao passo que a segunda, no âmbito da validade. 
É o caso, por exemplo, da obrigação do magistrado de prestar ao jurisdicionado (direito individual) o 
acesso de determinado medicamento pelas vias judiciais, em contraponto ao direito daqueles tantos 
outros indivíduos que dependem de políticas públicas eficazes que resguardem um tratamento de 
saúde de qualidade (direito coletivo). Ao se efetuar o exame dessas duas situações, isoladamente, é 
notória a contradição a elas implícita. Aqui, percebe-se que o direito individual à saúde, restringe de 
algum modo o direito à saúde de uma coletividade, derivado do princípio constitucional da igualdade.
Não obstante esse confronto, deve-se ter em vista o estabelecimento de uma relação de precedência 
condicionada de um princípio em relação ao outro. Essa pode ser a grande utilidade da Recomendação 
nº 31 do CNJ enquanto “fixadora de critérios”, para que no caso concreto se realize em maior grau 
o direito à saúde sem, contudo, eliminar o direito à isonomia.
Uma vez estabelecida a diferenciação entre regras e princípios, faz-se mister proceder a uma análise 
mais particular sobre os princípios republicano e da igualdade, em observância ao cumprimento 
da Recomendação do CNJ.
O princípio republicano, insculpido no art. 1º da Constituição Federal, pode ser considerado como 
princípio-matriz constitucional, do qual decorrem e se desenvolvem todos os demais princípios 
fundamentais. Por ser a forma de governo adotada pelo Brasil, aponta Ana Paula de Barcellos (2018: 
145) que a noção de Republicanismo implica na restrição do poder absolutista, a existência de um 
governo justo e exercício do poder político direcionado para o bem da coletividade. Em suma:
Decorrem do sentido amplo de república, e.g., e igualdade de todos, a soberania popular, a liberdade 
individual e política, o Estado de Direito e a separação de Poderes. Ao lado desses princípios gerais, 
a república como forma de governo oposta à monarquia agrega outros três, instrumentais para a 
realização da igualdade e da soberania popular: a representatividade ou eletividade, a periodicidade 
dos mandatos e a responsabilidade política. (BARCELLOS, 2018: 145)
Nessa perspectiva, Ingo Wolfgang Sarlet (2017: 315) assinala que, conforme Gomes Canotilho, 
mais do que uma forma democrática de governo, a forma republicana representa, acima de tudo, 
uma estrutura político-organizatória que assegura as liberdades fundamentais, bem como protege o 
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controle pelo poder. E, acrescenta, ainda, que, devido sua condição de princípio geral e estruturante, 
fazendo uma alusão à denominação de Alexy, atua a República como um mandado de otimização, 
pois intenta-se, a partir dela, realizar o melhor equilíbrio possível entre liberdade e ordem na 
concretização do bem comum. 
Como foi demonstrado, o princípio republicano, devido ao seu caráter basilar, institui o princípio da 
igualdade como postulado básico da organização política e jurídica, de forma que os poderes devem 
traduzir-se em vantagens e encargos igualitários a todos (CUNHA JR., 2012: 546).  O princípio 
da igualdade detém, assim, uma importância tão elevada para o ordenamento jurídico, que lhe são 
conferidas diversas referências no decorrer do texto constitucional, consagrando, reiteradamente, 
a sua característica de direito fundamental (SILVA, 2005). 
É possível observar da análise do disposto no art. 5º o reconhecimento da igualdade formal pelo 
ordenamento pátrio, assim direcionado à atuação dos poderes públicos na criação e aplicação 
de normas despidas de critérios discriminatórios e distintivos. Todavia, com o passar do tempo, 
como bem acentua Nathalia Masson (2016: 227), a igualdade formalmente reconhecida, adquiriu, 
paralelamente, um caráter substancial, ou seja, foi lhe dado um sentido material embasado na fórmula 
aristotélica que consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
Voltando-se, assim, à análise da discussão sobre a judicialização do acesso à saúde é possível perceber 
que a extensão do benefício – no caso, a dispensação do medicamento – a quem não o recebeu e que, 
de igual modo, deveria tê-lo recebido, enseja, não somente no problema de um Poder Judiciário que 
adquire a feição de legislador executivo, tal como poderá incidir na afetação de outros princípios e 
direitos fundamentais (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017). 
Portanto, devido à forte carga argumentativa em favor da igualdade jurídica que, neste contexto, 
reflete no direito universal e igualitário à saúde, previsto no art. 196 da CF, só poderia dar lugar à 
igualdade fática e, consequentemente, a uma “discriminação” –  lê-se aqui igualdade material -, que, 
nesse sentido, abrange à situação do indivíduo que recorre ao Judiciário a fim de obter determinado 
medicamento, consoante Alexy, se houver razões suficientes e adequadas para tal.

MÉToDoS

A fim de proceder a análise quanti-qualitativa, bem assim a adequação ao princípio do Estado 
Democrático de Direito, tentar-se-á identificar os possíveis desrespeitos e o cumprimento dos 
standards censórios nas decisões, anterior e posteriormente à Recomendação nº. 31/2010 do CNJ. 
A presente investigação possui base eminentemente bibliográfica, aliada a uma vasta pesquisa 
documental, que explorará nas respectivas decisões o reflexo no orçamento da máquina estatal, 
além de ter como pressuposto o método hipotético-dedutivo ao julgar a garantia versus omissão do 
Estado nas prestações fáticas de direitos.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Essa judicialização, na qual o Poder Judiciário interfere e impõe prestações com o fito de garantir 
direitos individuais que, a princípio, seriam de exclusiva competência dos Poderes Executivo 
e Legislativo, torna-se cada vez mais constante sendo que o CNJ externou preocupação com a 
quantidade de demandas e os reflexos nos gastos públicos. Envidou-se assegurar uma maior eficiência 
na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. 
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Deste modo, ao trazer para a realidade local, é possível observar no cenário de reivindicações que 
chegam à diligência pública, à luz dos princípios da isonomia, igualdade e democracia, de que forma 
o protagonismo judicial tem agido para atender à universalidade proposta pelo art. 196 da CRFB, 
ao dizer que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, os dez medicamentos mais caros corresponderam R$ 1,1 
bilhão (um bilhão e cem milhões de reais) ao órgão, representando cerca de 90% dos gastos totais dos 
790 (setecentos e noventa) itens comprados através da judicialização. Ao tomar-se como parâmetro, 
por exemplo, o medicamento Soliris, o mais caro da lista, das 414 (quatrocentas e catorze) visitas 
técnicas realizadas em razão das ações ingressadas, cerca de 52 (cinquenta e dois) dos indivíduos 
se encontravam em situação irregular para o recebimento do medicamento (dentre estes estavam os 
não-localizados, os não residentes no endereço fornecido, os que se recusaram a prestar informações 
e também os falecidos). Ou seja, a dispensação de medicamentos de alto custo, principalmente, pode 
afetar o fornecimento de outros serviços no sistema de saúde, além de nem sempre conseguir atender 
a tempo todas as pretensões em virtude do longo período na fila de espera. 
Nota-se, então, que o ativismo judicial é capaz de causar um significativo vilipêndio ao direito 
da coletividade vez que, ao garantir individualmente o direito de um, nega-o ao restante dos 
indivíduos – muitas vezes refreados pelos obstáculos no próprio acesso ao órgão jurisdicional e, 
primordialmente, por retirar destes o beneficiamento de políticas governamentais de saúde que 
atinjam a todos –, o que vai totalmente de encontro ao ideal de igualdade proposto pela Constituição, 
distanciando-se da justiça social. Há de se convir, também, que ao privilegiar o acesso à saúde de 
determinados indivíduos, equacionam-se essas ações no planejamento orçamentário, ao passo que os 
recursos disponíveis são limitados; em consequência, as políticas públicas voltadas ao atendimento 
destas demandas são prejudicadas, visto que acabam obstadas à custa do realocação das verbas – 
evidentemente, escassas – destinadas a tal fim. 
Mostra-se, assim, cada vez mais, a importância dos tribunais refletirem sobre o interesse privado 
em detrimento do interesse público, ante às várias concessões descomedidas. Pretende-se, portanto, 
traçar um detalhado panorama a respeito da utilização da Recomendação do CNJ pelo Judiciário 
grapiúna, ensejando constatar os reflexos e impactos na sua prática decisória e, neste ínterim, 
indicar a mencionada recomendação como ferramenta efetiva da proteção e resguardo do princípio 
da igualdade e da separação dos poderes da República.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a importância de arrefecer o ânimo solipsista do Poder Judiciário em face das inúmeras ações 
individuais de saúde ajuizadas nos tribunais de todo o Brasil – fenômeno este denominado de 
judicialização da saúde –, atentou-se o órgão censório deste poder pela implementação de estratégias 
e mecanismos capazes de amenizar os impactos dessa atuação judicial tendo em vista uma prestação 
judicial igualitária e universal, ora decorrente do texto constitucional.
Assim, a Recomendação nº. 31 de 2010 foi editada para estabelecer critérios aos magistrados dos 
tribunais brasileiros na formação do seu juízo de escolha, já que no caso concreto deve-se sopesar 
os interesses em confronto, intentando-se sempre pela realização em maior grau dos direitos 
fundamentais.
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Desse modo, percebeu-se que a louvável atuação do Conselho Nacional de Justiça na aplicação de 
referida política judiciária ainda não alcançou os resultados almejados pela atividade judicante após 
sua implementação. Com base nos dados já divulgados pelo Ministério da Saúde e demais pesquisas 
realizadas pelo próprio Conselho, revela-se, ainda, a presença tímida e incipiente da Recomendação 
enquanto ferramenta de auxílio na tomada de decisões judiciais, principalmente no sentido de garantir 
a devida separação de poderes e o acesso igualitário e eficaz ao direito à saúde.
É imperioso, portanto, para que se alcance o acesso universo e igualitário à saúde, que a ação judicial 
se torne, cada vez mais, controlada, multidisciplinar, e, sobremodo, transparente e dialógica, no sentido 
de considerar o impacto orçamentário e o impacto negativo em relação a outros direitos fundamentais, 
aos princípios republicanos e a igualdade, devendo ser condicionada a critérios regulatórios e legais.
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RESUMo

A dignidade da pessoa humana se tornou um princípio essencial para o ordenamento legal brasileiro 
a partir dos pactos internacionais de Direitos Humanos. Apesar de não estar expressamente 
positivado na legislação constitucional, esse princípio é o vetor normativo que direciona o Direito 
nacional e ocidental e coloca o ser humano como centro da atividade jurídica. Logo, como tornar 
concretos os anseios jurídicos que surgiram após a Segunda Guerra diante de um conceito tão 
amplo e genérico? Difícil é até mesmo de determinar qual a essência da dignidade humana, quando 
é mais fácil compreendê-la em situações de agressão ao homem. Diante desse cenário, podemos 
enxergar um direcionamento nos relatos bíblicos a respeito da pessoa de Jesus e como, por meio de 
sua conduta humana e ensinamentos dos seus apóstolos, o ser humano adquiriu valor intrínseco e 
teve sua dignidade restaurada.

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Cristianismo; Dignidade da Pessoa Humana; Valor.

ABSTRACT

The dignity of the human person has become an essential principle for the Brazilian legal order 
from the international covenants of human rights. Although not explicitly stated in constitutional 
legislation, this principle is the normative vector that directs national and western law and places the 
human being as the center of legal activity. So how can we make concrete the legal yearnings that 
emerged after the Second World War in the face of such a broad and generic concept? It is difficult 
even to determine the essence of human dignity when it is easier to understand it in situations 
of aggression against man. In this scenario, we can see a direction in the biblical accounts of the 
person of Jesus and how, through his human conduct and teachings of his apostles, the human being 
acquired intrinsic value and had his dignity restored.

Key-words: Human Rights; Christianity; Dignity of the Human Being; Valuation.
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INTRoDUÇÃo

O princípio da dignidade da pessoa humana, relevante nos atuais conflitos por direitos, é visto de 
modo concreto na conduta humana de Jesus Cristo. É possível perceber, em diversos relatos bíblicos, 
a tutela dos possíveis anseios constitucionais que decorrem do princípio da dignidade da pessoa 
humana, em virtude da valoração da pessoa humana. A perspectiva humanista que a legislação adotou 
teve seu objetivo cumprido e alcançado nos ensinamentos dos Apóstolos e na conduta de Cristo. 

oBJETIVoS

O objetivo do presente trabalho é analisar a consumação das proteções dos Direitos Humanos, sob 
a perspectiva cristã, acerca da dignidade do homem antes mesmo de sua concepção jurídica.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O presente resumo utiliza como linha central as idéias do especialista de Direito Público Gerson 
Marcos Morgado acerca da relevância bíblica na construção da dignidade da pessoa humana. A 
conceituação de Sarlet sobre o próprio princípio e sua posição essencial no ordenamento nacional 
ressaltado pelo mestre Fahd Awad. Além disso, utiliza-se a Bíblia para elencar os eventos que 
concretizam a proteção dos direitos humanos confrontando os episódios com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Por fim, para fortalecer as 
premissas apresentadas sobre o contexto das escrituras bíblicas e a consequência social do ministério 
de Jesus se trouxe o entendimento da Rabina Sandra Kochmann e doutora Sônia do Carmo Grobério.

MÉToDoS

Para o desenvolvimento do trabalho foi adotada a metodologia de pesquisa de natureza qualitativa 
e bibliográfica crítico-reflexiva, com abordagem no campo dos Direitos Humanos e Direito 
Constitucional, analisando os textos bíblicos numa perspectiva humanista, além de amplo material 
bibliografico.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A origem do princípio da dignidade humana pode ser observado nos relatos bíblicos antes mesmo de 
sua gênese jurídica. A literatura histórica desse princípio não aborda as influências pré-antiguidade 
na construção de seu conteúdo, apesar de já haver clara demonstração de existência deste cânone. 
Até mesmo no Antigo Testamento é perceptível o conteúdo do preâmbulo da Declaração dos Direitos 
Humanos, o qual declara a dignidade inerente do ser humano.
O surgimento jurídico do princípio da dignidade da pessoa só ganhou maior relevância durante a II 
Guerra Mundial, a qual teve como vertentes essenciais os regimes baseados em exclusão populacional 
e perseguição à etnias. Diante do contexto desse evento histórico, a discussão da necessidade de 
se tutelar a dignidade humana passou a ser tônica universal. Percebe-se que os anteriores debates 
e estudos da ciência e da filosofia do direito não foram suficientemente eficazes para evitar essa 
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tragédia social e humanista. Basta observar a posição a que o ser humano foi submetido durante 
a perpetração desses ideais genocidas. Desse modo, foi necessário trazer para a filosofia jurídica 
um elemento que resguardava os direitos do homem a fim de evitar futuros eventos similares. 
Surge-se assim, no espectro do Direito, o princípio vetor, a dignidade da pessoa humana. Ressalta 
o mestre Fahd Awad (2006, p.113-114) qual a posição crucial que esse princípio adquiriu dentro do 
ordenamento brasileiro:

Adotar a dignidade da pessoa humana como valor básico do Estado democrático de direito 
é reconhecer o ser humano como o centro e o fim do direito. Essa prerrogativa é o valor 
máximo, constitucionalmente falando, o valor absoluto. Esse princípio se tornou uma 
barreira irremovível, pois zela pela dignidade da pessoa, que é o valor supremo absoluto 
cultivado pela Constituição federal. 

Ainda sobre a essência do princípio, Sarlet (2006, p. 41-42) aborda em seus escritos uma concepção 
jurídica para esse amplo conceito de dignidade humana:

(...) compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da própria condição 
humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, 
contudo (no sentido ora empregado) ser criada, concedida ou retirada (embora possa 
ser violada), já que existe em cada ser humano como algo que lhe é inerente. Ainda 
nesta linha de entendimento, houve até mesmo quem afirmasse que a dignidade 
representa o valor absoluto de cada ser humano, que, não sendo indispensável, é 
insubstituível, o que, como se verá mais adiante, não afasta a possibilidade de uma 
abordagem de cunho crítico e não inviabiliza, ao menos não por si só, eventual  
relativização da dignidade, notadamente na sua condição jurídico-normativa e em alguma 
de suas facetas.

Apesar da evidente dificuldade de conceituar objetivamente o que seria de fato a dignidade da pessoa 
humana, a Bíblia auxilia esta compreensão, entregando uma posição especial para o ser humano 
dentro da existência e atribuindo a ele características semelhantes às citadas anteriormente pelo 
escritor Sarlet, como também traz em sua pesquisa Gerson Marcos Morgado (2012 p. 38):

De acordo com a filosofia cristã, a dignidade da pessoa humana é decorrente da própria 
natureza divina do homem, ou seja, o homem em razão de conter em seu ser parte daquilo 
que é chamado de essência divina deve ser considerado como ente digno. A dignidade 
seria a quota divina que todo homem possui, é elemento indissociável, e por si só, é capaz 
de fundamentar a existência de direitos e garantias fundamentais outorgados à proteção 
do gênero humano.

A conduta e filosofia de Jesus já abarcavam tutelas de igualdade e fraternidade como o direito à 
integridade pessoal, o direito à vida, à liberdade pessoal, à proteção da honra e da dignidade. Ocorre, 
dentro do testemunho humano de Cristo, essa conformidade com os ideais dos Tratados Internacionais 
devido à visão bíblica do homem que norteia a sua conduta. Por colocar o ser humano em posição 
central de existência, ele adquire valor intrínseco e absoluto. Observa-se também essa consonância de 
ideias na produção epistolar apostólica, que reitera os ensinamentos do Cristo de modo abrangente e 
aplicável nas relações sociais, rompendo com o modelo de sociedade instituído pelo Império Romano.
No novo testamento o relacionamento de Jesus com os homens expressa a concretude desse princípio 
com a efetiva igualdade entre os seres humanos. É o que se percebe no texto do apóstolo Paulo a 
respeito da percepção de Jesus sobre os homens: 



852

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

852

Não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo, nem livre, não pode haver 
homem nem mulher; pois todos vós sois um em Cristo Jesus. (Livro de Gálatas, capítulo 
3, versículo 28, Bíblia Sagrada Versão JFA).

É notável similar conteúdo no Artigo 1° da Declaração de Direitos Humanos, determinando que a 
pessoa não será alvo de distinção em sua dignidade ou direito por nenhum fator econômico ou social. 
Do mesmo modo o Artigo 2° complementa o ideal do primeiro citado e expande sua interpretação 
para possíveis questões que podem diferenciar as pessoas entre si, provocando discrepância entre 
suas situações de direito ou dignidade, como proveniência nacional ou  cultural. 
O mesmo sentido é posto nos textos bíblicos mencionados. Paulo de Tarso, por meio da experiência 
de Cristo, defendeu a unanimidade entre duas classes sociais extremamente distintas, afirmando 
igualdade entre elas intermediada pelos ensinamentos de Jesus e o seu testemunho. Os gentios e 
os judeus, em sua perspectiva histórica, eram povos inimigos no aspecto religioso, político e ético. 
Todos aqueles que não faziam parte da tradição judaica eram considerados gentios pelo povo judeu. 
Logo, os gregos, os romanos e os bárbaros estavam incluídos nessa terminologia. É importante 
ressaltar a natureza radical dessa proposição bíblica por refutar os pretextos tradicionais do 
judaísmo que justificavam a distinção entre essas classes sociais. Do mesmo modo, Paulo convoca 
o povo gentio, os gregos e os romanos, para participarem conjuntamente com os judeus de uma só 
comunidade, abandonando também os seus fundamentos de dissensão e atribuindo a Cristo e aos 
seus ensinamentos o vínculo de unidade. 
Expressamente, todas as colocações de Paulo de Tarso dentro de seus escritos apostólicos relacionadas 
à pessoa de Jesus não são de apenas mero posicionamento moral e teórico, mas podem ser vistos em 
realidade na conduta humana do Cristo. A fonte e o precursor dos ideais cristãos, numa perspectiva 
humanista, é a prática concreta desses princípios em sua realidade política e cronológica. Observa-
se, assim, que todo ser humano foi reconhecido como pessoa, quer sejam homens ou mulheres, 
escravos ou senhores, estrangeiros ou inimigos, como reafirma Morgado (2012, p. 41):
 

A partir do cristianismo, todo e qualquer ser humano passou a ser visto e reconhecido 
como pessoa, fossem homens, mulheres, escravos, crianças, estrangeiros ou até inimigos. 
Aduz Andreotti (1999, p.86) que o ensinamento de Cristo representou um salto qualitativo 
enorme frente ao determinismo da polis antiga, onde, segundo o referido pensador, a 
religião nunca mais legitimou o ódio entre os povos, nem entre inimigos, nem preceituou 
ao cidadão como deve detestar o estrangeiro ou o inimigo. Pelo contrário, passou a ter por 
essência ensinar ao homem que tem deveres de justiça e até de benevolência para com o 
estrangeiro e até para com o inimigo (…).

No mesmo diapasão, no que tange a dignidade feminina, percebe-se dentro da humanidade de 
Jesus um tratamento vanguardista em relação a posição social da mulher e a sua dignidade quando 
inserida no contexto histórico dos primeiros séculos. É visto nos relatos do apóstolo João um encontro 
condenável de acordo com a tradição judaica.
 

O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, 
por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe 
disse: “Por favor, dê-me um pouco de água para beber.”
A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. 
“Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana”, disse ela a Jesus. “Como é que me pede 
água para beber? (O Evangelho segundo o Apóstolo João, capítulo 4, versículos 6-9. NVT)
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Na concepção dos judeus, o ato da comunicação em público com uma figura feminina era considerado 
uma infração moral. Sandra Kochmann disserta sobre em seu estudo:

Apesar de, na época bíblica, a mulher participar ativamente de todas as manifestações da 
vida social, política, econômica e religiosa, ela desaparece do cenário público no período 
talmúdico (século III a século VI da Era Comum). Essa concepção do lugar da mulher 
na sociedade judaica na época do Talmud - época na qual foram estabelecidas as regras do 
dia-a-dia judaico, baseadas na interpretação e análise dos textos bíblicos pelos rabinos 
(exclusivamente homens) -, recebe influência direta da antiga sociedade grega em que 
estava inserida. Nela, a mulher praticamente não tinha vida social, já que estava afastada 
dos lugares e acontecimentos públicos, entre eles, os religiosos.

Além disso, o povo samaritano e judeu, apesar da única descendência, passou por um processo de 
distanciamento cultural em suas concepções religiosas e territorial, decorrente do evento histórico 
que desmembrou a nação judaica em Reinos de Israel e Judá. Assim, surgiu outro conflito entre 
a nação judaica e demais povos. Sendo Jesus de descendência judia, sua interação com a mulher 
samaritana se encaixava nos critérios abominados pela sua comunidade contemporânea. Apesar 
desse contexto abominável, enxergamos, na conduta de Jesus, uma valoração da pessoa humana 
que excedia todos os preceitos tradicionais da época. 
Percebe-se desse modo que o requisito disposto no Art 1º da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos¹, em relação à não distinção por razões de sexo ou nacionalidade, teve praticidade real na 
ampliação do conhecimento das escrituras bíblicas à parcelas populares antes não destinadas por 
razões de gênero e nacionalidade.

Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades 
nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social. (Artigo 1º. Obrigação de respeitar os direitos).

 
A elevação da dignidade social da mulher, portanto, como pessoa humana e digna de direitos é 
notada no instante em que Cristo relata sobre os ensinamentos dos textos proféticos à uma mulher 
samaritana em local público durante o período de circulação popular. Antes conteúdo destinado às 
figuras dos mestres da lei mosaica em ambiente formal, o estimado conhecimento da tradição estava 
sendo disponibilizado à uma mulher de nação miscigenada em ambiente coletivo, com a finalidade 
de suprir as suas necessidades.
Destarte, situação semelhante para com a dignidade feminina é percebida também em outra porção. 
No livro de João, foi levada à presença de Jesus uma mulher flagrante em adultério. A intenção 
dos acusadores era averiguar o comportamento dEle diante de uma situação legislada pela lei de 
Moisés, o adultério em flagrante. De acordo com a lei, a adúltera tinha como sanção penal por sua 
transgressão o apedrejamento de morte.

(...) levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que 
morra; porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás 
o mal do meio de ti. (Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 21. Versão JFA).

Contudo, diante dessa exposição, a atitude humana de Jesus foi contra leges na perspectiva da 
doutrina à época. Observa-se na sua conduta, um posicionamento de sobreposição da dignidade 
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humana à lei mosaica. Ele poderia ter sido omisso quanto a transgressão da mulher e permitir a sua 
execução, cumprindo assim o exposto legislativo. Não obstante, a percepção de Jesus da importância 
do homem o fez ressaltar acima de qualquer ordenamento tradicional judeu a necessidade de restaurar 
a dignidade humana. 
Desse modo, sua conduta não foi baseada em subsunção legal, mas, utilizando da dignidade humana 
como norte, e do valor da pessoa humana como base de seus procedimentos e ensinamentos, Jesus 
demonstrou a problemática em um prisma diferente, tendo como ângulo principal a pessoa da mulher.

E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério; E, pondo-a no 
meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio acto, adulterando. E na 
lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu pois que dizes? Isto diziam eles, 
tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o 
dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: Aquele 
que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. (O evangelho 
segundo o apóstolo João, capítulo 8, versículos 3-7. Versão JFA.)

 É possível afirmar que por meio de Cristo e das suas palavras a dignidade humana é restaurada. 
Nesse sentido, as suas ações trouxeram, como relata Sônia do Carmo Grobério (2005, p. 23) uma 
“reabilitação e revalorização do homem, qualquer que seja ele, independente de nobreza, posses e 
qualidades”.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Parcialmente, a hipótese é de que o princípio da dignidade da pessoa humana almeja colocar o homem 
como a realidade central do direito, a fim de proteger os anseios da sociedade no que diz respeito ao 
cuidado da pessoa e sua dignidade. Nessa perspectiva, o homem não pode sofrer os danos provocados 
por qualquer tratamento de violência que o reduza à posição de indignidade e menosprezo. Vê-se, 
portanto, que o viver humano de Jesus foi um dinamizador da proteção da dignidade humana, podendo 
ser considerado um fundamento à qualificação da natureza do homem, pois o mesmo tratou o ser 
humano de modo equivalente ao seu valor absoluto.
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RESUMo

O vácuo legislativo quanto a tipificação da sextorsão é clara, quando de forma subsidiaria é posto 
a punição ao agente deste crime. Isso traz uma necessidade de especificação quanto a este delito 
praticado, para que o agente não responda de maneira mais amena do que deveria, tendo em vista 
que esta conduta traz consigo diversos crimes conexos que atingem de forma unifica à vítima, 
demonstrando um dever do poder legislativo quanto a dar mais atenção a pratica exposta. Trata-se 
de um crime com enorme desaprovação social que causa bastante comoção não só aos envolvidos 
como a todos que tem conhecimento do fato. O índice de práticas como essas tem se tornado maior 
na sociedade brasileira, e para que não se torne uma cultura é necessária uma punição severa por 
parte do poder judiciário.

Palavras-chaves: sextorsão; tipificação; punição; vácuo legislativo.
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ABSTRACT

The legislative vacuum regarding the typing of sextorm is clear, when in a subsidiary form the 
offender is punished. This brings with it a need to specify this offense, so that the agent does not 
respond in a more amiable way than it should, since this conduct brings with it several related 
crimes that unite the victim, demonstrating a duty of power to give more attention to the practice 
exposed. It is a crime with enormous social disapproval that causes a lot of commotion not only to 
those involved but also to everyone who is aware of the fact. The index of practices like these has 
become greater in Brazilian society, and for it to not become a culture, a severe punishment by the 
judiciary is necessary.

Key-words: sextorm; typification; punishment; legislative vacuum.

INTRoDUÇÃo

O termo sextorsão se originou nos Estados Unidos, em 2010, quando utilizado pelo ‘Federal Bureau 
Investigation (FBI)’ em um caso em que um hacker chantageou mulheres, ameaçando expor suas 
intimidades caso não atendessem a seus pedidos. O uso da internet se tornou de grande importância 
para a maior parte da população, isso porque facilita na troca de informações e auxilia na vida de 
todos, seja por meio da comunicação ou de novas descobertas. Essa facilidade trouxe benefícios, 
mas também desenvolveu riscos para aqueles que utilizam a internet de maneira imprópria ou sem 
medida, uma vez isso acontecendo, a pessoa se expõe desnecessariamente e se torna vítima de crimes. 
Nesse projeto de pesquisa é visado o conhecimento do tema em questão e sua problematização quanto 
a sua punição por meio do Estado frente a sociedade na figura de vítima deste ato. A sextorsão é 
um tema de caracterização bastante obscura quanto à previsão legal de sua punição, questão esta, 
que causa demasiados problemas às vítimas, como suicídio, depressão ou até por se tornar alvo 
de críticas em seu meio social. Por se tratar num tema tão “novo” na sociedade brasileira torna-se 
necessário a exposição da forma em que esse delito acontece e qual a forma em que está expressa 
no ordenamento para que o autor deste ato seja punido, apresentando também quem são as vítimas 
em potencial e de que forma a sociedade vem reagindo mediante tal prática. 
Assim, indispensável a apresentação de discussões no meio legislativo quanto a projetos de lei e 
possibilidade de adequação a outras normas. A sextorsão comumente conhecida como chantagem 
sexual, é feita pelo autor na forma de extorquir a vítima (normalmente criança ou adolescente) usando 
como chantagem a imagem de alguém e ameaça divulga-la para que consiga alguma vantagem, seja 
na forma de favores sexuais e/ou dinheiro da vítima. Vale ressaltar que nem sempre o autor pratica 
esse ato delituoso para conseguir uma vantagem, pois acontece também em casos que o indivíduo 
torna pública a imagem ou vídeo da vítima, o que também se caracteriza um ato delituoso, entretanto 
não se configura sextorsão. É necessária a busca da descaracterização da internet como terra sem lei.

oBJETIVoS

O tema traz consigo a necessidade de uma provocação do poder legistativo quanto a precariedade 
de previsão legal para o ato praticado, sendo caracterizado de forma subsidiaria na falta de uma 
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norma específica. A sociedade em si torna-se um foco desta problematização pois esta é quem 
sempre fica no papel de vítima, por muitas vezes desconhecendo que tal conduta deve ser punida 
na medida de sua ilicitude. 

MÉToDoS

O projeto de pesquisa se valerá de pesquisas, incluindo documentários, vídeos, doutrina e artigos. 
Esse tema é pouco discutido, mas de extrema importância para o conhecimento social, isso porque 
discute sobre uma conjuntura atual que afetas inúmeras pessoas. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

No contexto brasileiro não há legislação especifica sobre a sextorsão, entretanto ele se configura 
no que está descrito no código penal como crimes virtuais. Porém se configuram em sua maioria 
nos crimes contra a honra calunia e difamação o que nos dá um limite de pena de até 2 anos, 
ocorrendo que será julgado no juizado especial ocasionando uma forma mais amena de punição 
por dificultar que essa sentença resulte numa prisão, trazendo uma sensação de impunidade não 
só para as vítimas, mas para toda a sociedade. Vale lembrar, que as consequências deste ato não 
atingem somente a honra da vítima, como causam consequência à seu psicológico e a família deste, 
por isso nota-se que o ordenamento jurídico se mantem primitivo quanto a este assunto, pois carece 
de uma legislação especifica, para que o delito seja punido de forma justa, incidindo sobre o autor 
os gastos com tratamentos psicológicos e demais gastos que advinham de tal pratica, tanto quanto 
aos outros crimes praticados com nexo de causalidade como a falsidade ideológica em situações 
que o indivíduo cria uma página falsa para manipular as vítimas de modo que estas enviem fotos ou 
vídeos, a ameaça que é utilizada por parte do agente quando as vítimas não querem mais cumprir 
seus pedidos, e a divulgação de cenas pornográficas sem o consentimento do indivíduo. Mesmo 
estando presente no código penal uma parte que versa sobre crimes virtuais, só versando de relevante 
para o tema a questão de invasão de dispositivo informático alheio, o que acontece na minoria dos 
casos, trazendo consigo uma pena máxima de 1 ano de detenção e multa, o que demonstra uma 
punição muito amena diante da situação, mesmo que cominada aos crimes contra a honra. Mediante 
as consequências do fato e o nível de reprovação social da prática, é notável a necessidade desta 
tipificação para que essa sensação de impunidade ora dito não se perpetue pelos anos.
Temos como alguns exemplos de grupos que praticam tal atividade que tiveram repercussão mundial 
como a tão comentada baleia azul, que ocasionou diversos suicidio de crianças e adolescentes 
com seus desafios, e tendo como um deles o compartilhamento de fotos intimas. o que os agentes 
utilizavam como garantia do cumprimento das demais tarefas. 
Por conta da dificuldade de apagar as fotos ou vídeos depois que já publicadas, é de suma importância 
que as vítimas recorram o quanto antes às autoridades desde o início das ameaças pois assim é 
possível que haja uma resolução com a aplicação da punição “devida” do agente. Ainda há discussões 
acerca da possibilidade de que a Lei nº 11.340/06 comumente conhecida como Lei Maria da Penha, 
possa se enquadrar, nos casos em que o agente que tenha alguma relação com a vítima ou até de 
coabitação, o que tem absoluto sentido tendo em vista que temos nessa circunstância uma violência 
doméstica e/ou familiar.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Dado o exposto é necessário que o poder legislativo tome as medidas cabíveis, de forma a extinguir 
essa sensação de impunidade por parte da vítima e de todos os entes próximos, levando em 
consideração o número de casos que não tem sido baixo, desconsiderando é claro, os casos que 
sequer chegam a ciência das autoridades tendo em vista que as vítimas se encontram numa situação 
de vulnerabilidade e agonia. A criação de uma lei especifica traria uma maior comoção por parte 
da sociedade junto à mídia que reforçaria tal tipificação, tornando mais difícil o aparecimento de 
grupos cibernéticos com o fim de praticar este ato tão cruel, destacando a tipificação tendo em base 
as diversas possibilidades pertinentes ao caso concreto. 
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RESUMo

O presente artigo é fruto de uma visita técnica realizada no Conjunto Penal Advogado Nilton 
Gonçalves, localizado no município de Vitória da Conquista – BA. Esse presídio já sofreu 
interdição em prol dos direitos humanos, por isso merece atenção um estudo sobre ele. Assim, 
fez-se necessário realizar uma pesquisa de cunho qualitativa a partir de revisão literária, conversa 
informal e observações obtidas in loco. O escopo dessa pesquisa é avaliar se o referido Conjunto 
Penal tem assegurado os direitos humanos dos encarcerados, bem como observar se há benesses ou 
mazelas na referida instituição. Dos resultados daí obtidos, espera-se que outras pesquisas possam 
dar origem a partir desse fio condutor.

Palavras-chaves: Benesses; mazelas; Direitos Humanos.

ABSTRACT

This scientific article is the product of a technical visit carried out at the detention center Advogado 
Nilton Gonçalves, located in the county of Vitória da Conquista - BA. This correctional facility has 
already been an object of a intervention for the human rights, so studying it, is a must, that deserves 
it’s the proper attention. Thus, it is also a must, to conduct a qualitative research based on literary 
review, informal conversation and observations obtained in locu. The scope of this research is to 
evaluate whether or not if this gaol has properly been ensuring the human rights for those who are 
incarcerated at it, as well as to see if there are any benefits or malfunctions on the foundation. From 
these empirical results obtained, it is expected that other research may originate from this thread.

Key-words: Benefits; malfunctions; Human Rights
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INTRoDUÇÃo

É de conhecimento da população brasileira que o sistema carcerário da nação vêm passando por 
um colapso que atinge a estrutura física das cadeias e consequentemente a população que nele vive. 
Constantemente a mídia de massa tem veiculado notícias de rebeliões que ocorrem em diversas 
cidades do Brasil, tais eventos têm como foco as melhorias da qualidade de vida dos detentos.
Localizado no sudoeste baiano, o município de Vitória da Conquista não foge à regra do restante do 
Brasil, por isso, pode-se observar nesta cidade aspectos referentes ao sistema carcerário aí atuante. 
Hodiernamente esta cidade possui duas penitenciárias, o Conjunto Penal Vitória da Conquista e o 
Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, ambos com população carcerária excedentes, por isso 
merecem análises de estudo. O presente artigo não fará uma abordagem acerca dos dois conjuntos 
penais, terá como foco o Conjunto Penal Nilton Gonçalves, com suas peculiaridades tangenciais as 
mazelas e benesses que são impostas aos detentos aí residentes.
Por conta da superlotação este presídio já foi alvo de interdição, em defesa dos direitos humanos no 
ano de 2013, período em que havia 250 detentos alocados, já no ano de 2017 eram 286, e atualmente 
2011. As ações administrativas aí executadas podem servir como parâmetro de boa qualidade ou 
não para outros cárceres da Bahia e do Brasil como um todo. Destarte, é o que iremos avaliar ao 
longo desse artigo.

oBJETIVoS

Avaliar se o Conjunto Penal Nilton Gonçalves localizado no município de Vitória da Conquista tem 
assegurado aos reclusos a sua dignidade humana.
Elencar as benesses e as mazelas encontradas no o Conjunto Penal Nilton Gonçalves.
Identificar quais políticas públicas tem sido realizadas pela administração do Conjunto Penal Nilton 
Gonçalves, visando a garantia dos direitos humanos dos encarcerados.

PRESSUPoSToS TEÓRICoS

Hodiernamente ouve-se falar muito em direitos humanos por conta dos diversos tipos de atrocidades 
que vem ocorrendo no seio da sociedade moderna nas diversas partes do globo. Esse termo traz em 
si sentido polissêmico, controverso e estruturante, posto que respectivamente não tem sentido único; 
sempre gera debates, sobretudo pela sua mutação que vem vivenciando ao longo dos tempos; e por 
fim, permeia sobre bases lógicas, naturais e fundamentais do ser humano enquanto tal.
A despeito do conceito Benevides faz a seguinte contextualização:

Direitos humanos são aqueles comuns a todos, a partir da matriz do direito à vida, sem 
distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, 
traços do rosto e cabelo etc.), da etnia, nacionalidade, sexo, faixa etária, presença de 
incapacidade física ou mental, nível socioeconômico ou classe social, nível de instrução, 
religião, opinião política, orientação sexual, ou de qualquer tipo de julgamento moral. São 
aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano 
(BENEVIDES, 2007, p. 337). 

1 Os dados referentes a população carcerária desse Conjunto Penal foram adquiridos respectivamente pelo site do G1, visita 
técnica e pela SEAP. 
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Em síntese os direitos humanos pode ser contextualizado do ponto de visto do estrito e lato, 
aquele está positivado na lei transcendendo o direito natural e por isso está expresso em tratados e 
convenções internacionais, já o último refere-se à vida humana, encontra-se estreitamente relacionado 
ao direito natural, por isso tange aos aspectos da vida, da liberdade e da justiça. Ressalta-se ainda 
que o cerne dos direitos humanos está na dignidade da pessoa humana, que estabelece por meio de 
um sistema, valores que conduzem a organização social e consequentemente jurídica.
No ordenamento brasileiro, a Constituição Federal em seu artigo 5º, expressa a todos, direitos e 
garantias fundamentais como: inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade. Entre os diversos itens que compõem o referido artigo, chama à tenção o inciso 
III -  ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, diante disto há 
uma necessidade de averiguar a convalidação desse inciso no presídio Nilton Gonçalves localizado 
no município de Vitória da Conquista na Bahia.
Conforme Machado et al. (2013) salientam, a origem do conceito de prisão como pena teve seu 
início em mosteiros no período da Idade Média, mas o conceito de seu funcionamento se difundiu 
de forma acentuada no século XVIII. As autoras ainda ressaltam que por vários séculos, a prisão 
serviu de contenção nas civilizações mais antigas como: Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia, etc. e esta 
tinha por finalidade ser um lugar de custódia e tortura.
No que se refere ao Brasil ficou marcado a fala de Cardozo (2007) ao comentar: “Do fundo do meu 
coração, se fosse para cumprir muitos anos em alguma prisão nossa, eu preferia morrer. Quem entra 
em um presídio como pequeno delinquente muitas vezes sai como membro de uma organização 
criminosa para praticar grandes crimes” (MACHADO, 2013), (DUARTE, 2016). O expresso sintetiza 
a realidade dos presídios do Brasil, inclusive no presídio aqui já mencionado anteriormente.

MÉToDoS

Trata-se de um estudo no âmbito do Direito, realizado a partir de uma visita técnica e em gabinete, 
bem como por meio de revisão literária referentes aos direitos humanos e ao sistema carcerário. A 
vertente metodológica do presente artigo consubstanciou-se em uma pesquisa de natureza qualitativa 
em que os resultados são frutos de ponderações e inferências oriundas da observação in loco, e de 
anotações realizadas em conversa informal. 

UM oLHAR SoB o CoNJUNTo PENAL ADVoGADo NILToN GoNÇALVES

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), do estado 
da Bahia, o Nilton Gonçalves destina-se ao recolhimento de presos de ambos os sexos em regime 
semiaberto e as sentenciadas ao regime fechado, e, excepcionalmente, provisórias, das Comarcas 
relacionadas no Provimento da Corregedoria Geral da Justiça nº 03/2016. Essa carceragem possui 
capacidade para alocar 187 detentos, porém está superlotada conforme os dados obtidos em visita 
técnica no segundo semestre de 2017.
Adiciona-se ao exposto a precariedade de suas celas, as quais são insalubres e possuem péssimas 
condições de higienização, o que pode contribuir para a disseminação de doenças. Os detentos 
também são submetidos a banhos frios em qualquer época do ano, em uma cidade que a temperatura 
no inverno pode chegar a 9º C. Diante deste quadro exposto fica uma dúvida no ar, se os direitos 
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humanos dos detentos do presídio Nilton Gonçalves estão sendo assegurados?
Na concepção do coordenador desta unidade de detenção, a mesma é a que possui a pior estrutura 
física da Bahia, pois é frágil, facilitando a circulação de drogas que são jogadas de fora para dentro 
do presídio. Na tentativa de combater essa fragilidade é realizada revista nas celas dos presos e os 
que são encontrados com drogas são sancionados.
O coordenador do presídio asseverou que eles não trabalham com tortura física e psicológica, 
trabalham com conversas, as quais tem surtido efeitos. Outras ações que são feitas aí com o objetivo 
de ressocialização podem ser elencadas: diminuição da taxa de analfabetismo no unidade carcerária; 
trabalho de jardinagem em parceria com instituições públicas estaduais e privadas; trabalho com 
horta, cujo dinheiro é revertido para o detendo e para a comunidade; pintura de telha, crochê, 
manutenção de computador e confecção de blocos.
Os encarcerados tem direito a visitas íntimas que são realizadas duas vezes por semana, as quintas 
e aos domingos, sendo que o detento escolhe um desses dias para a realização da prática sexual. 
Estes também podem receber visitas de crianças a partir dos 12 anos de idade, neste caso a visita 
ocorre sempre no último domingo do mês.
Os presos que cometeram crime sexual, tem aparato psicológico e de saúde no presídio, ressaltando 
que esse serviço ainda é realizado de forma deficiente. No que diz respeito ao fornecimento de 
medicamentos, em geral é feito pelo Estado. Por fim, é bom lembrar que em média, cada preso 
custa para o Estado da Bahia cerca de $ 2.000, 00.
É necessário que a Secretaria de Segurança Pública, sociedade local e ONGs do munícipio de 
Vitória da Conquista Viabilizem ações e Políticas Públicas preventivas que evitem a disseminação 
da criminalidade neste município, o que consequentemente evitaria a superlotação do presídio, bem 
como reduziria os gastos com a população carcerária, posto que teríamos menos presos no referido 
Conjunto Penal.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Os aspectos apresentados, tanto no que dizem respeito as benesses como no que tangem às 
mazelas, são inferências obtidas a partir da impressão alcançada por meio de uma visita técnica 
e de levantamentos documentais encontrados na rede mundial de computadores (internet), mas 
levando-se em consideração à luz da neutralidade científica.
É mister que se realizem novos estudos obtendo informações daqueles que se encontram alocados 
como residentes do Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, posto que as impressões obtidas 
são frutos apenas daqueles que se encontram na estrutura externa ao referido presídio, ou seja, as 
impressões são oriundas da leitura proveniente do olhar atento realizado em uma visita técnica e 
das informações coletadas a partir da fala daqueles que administram a instituição supramencionada.
Mesmo sem ter tido uma conversa com os detentos, pode-se vislumbrar a falta de salubridade do 
espaço físico, o qual inclusive apresenta excedente na população carcerária, levando-os a viver à 
margem da dignidade humana, causando-lhes uma aparência depressiva e com baixa autoestima.
Por outro lado há de salientar as benesses que a atual gestão tem colocado em prática e/ou pretendem 
implementar tendo em vista a ressocialização do encarcerado. Assim, as ações como o trabalho 
com horta, confecção de blocos entre outras, devem ser socializadas com outras instituições que 
estejam buscando melhorar o índice de ressocialização.
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Pelo exposto, espera-se que este artigo, o qual ainda encontra-se em andamento, possa despertar 
ao leitor o interesse de realizar outras pesquisas que complementem os dados aqui obtidos ou que 
viabilizem possíveis soluções para os problemas elencados. 
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RESUMo

Direitos Humanos são aqueles que devem ser assegurados pelo Estado a fim de preservar a dignidade 
da pessoa humana. No Brasil, por conta da má gestão administrativa, pode-se identificar um descaso 
latente desses direitos, principalmente, no sistema carcerário, onde segurança, saúde e proteção são 
esquecidas. Nesse resumo expandido, buscamos evidenciar esse problema, exemplificando-o com 
as tragédias da Casa de Detenção Carandiru (1992) e da Penitenciária de Alcaçuz (2017), a partir 
do método bibliográfico. 

Palavras-chaves: Direito Fundamental; Direito Penitenciário; Casa de Detenção Carandiru; 
Penitenciária de Alcaçuz.

ABSTRACT

Human rights are those that must be ensured by the state in order to preserve the dignity of the 
human person. In Brazil, due to poor administrative management, one can identify a latent disregard 
for these rights, especially in the prison system, where safety, health and protection are forgotten. In 
this expanded summary, we seek to highlight this problem, exemplifying it with the tragedies of the 
Carandiru Detention House (1992) and the Alcaçuz Penitentiary (2017), based on the bibliographic 
method.

Key-words: Fundamental Right; Penitentiary Law; Carandiru Detention House; Alcaçuz Penitentiary

INTRoDUÇÃo

A criação da Organização das Nações Unidas (ONU) foi um marco histórico importante à conquista 
de direitos fundamentais, definindo quais devem ser seguidos pelos países membros. Assim como 
previsto pela ONU, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição brasileira prevê 
que a vida é um direito fundamental.



866

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

866

Apesar disso, no Brasil, ocorreram algumas chacinas em penitenciárias, destacando a da Casa 
de Detenção Carandiru e a da Penitenciaria de Alcaçuz. Esses momentos demonstram um 
descumprimento do dever do Estado em garantir o direito à vida e à proteção.
Dessa forma, entender-se-á que as penitenciárias brasileiras não respeitam os Direitos Humanos, 
responsabilidade esta que o Brasil assumiu ao promulgar em seu artigo 1º da Constituição a 
“dignidade da pessoa humana”, que é a concretização daqueles direitos fundamentais.

oBJETIVoS

O objetivo geral desse trabalho é dissertar sobre como os Direitos Humanos são aplicados no sistema 
carcerário brasileiro, visando suas perspectivas e problemáticas. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA 

Direitos Humanos correspondem a todas as prerrogativas e instituições que conferem, de forma 
universal, o poder de existência digna livre e igual, possuindo, portanto, uma maior amplitude e 
generalização. (CUNHA,2010 apud TOURINHO, p.56, 2014)
Declaração Universal Dos Direitos do Homem, segundo Ribeiro (2007), é um documento que 
procurou garantir os Direitos Humanos. 
Dignidade da pessoa humana, conforme Bezerra (2006),é um direito fundamental que todos os 
seres humanos devem ter e que ninguém deve ferir, pois ele é inviolável.

MÉToDoS 
 
A metodologia utilizada foi a bibliográfica, com o auxílio de livros e documentos oficiais, para se 
ter embasamento teórico e conhecimentos suficientes sobre os eventos carcerários relatados neste 
trabalho.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

No pós Segunda Guerra Mundial, após a morte de 47 milhões de pessoas por meios brutais e irracionais, 
51 países se reuniram e fundaram a ONU. Esta organização tinha como fim definir direitos “universais”, 
que seriam protegidos por todos os países associados. Dentre estes direitos a ONU (1948) elencou: 
“os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, 
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição”. Os direitos assegurados são 
a vida, o trabalho e a educação e a liberdade de opinião, de expressão e de ir e vir.
Segundo Ribeiro (2007), países de Terceiro Mundo, principalmente os da América Latina, foram 
influenciados severamente pelo regime colonial, caracterizando a população nativa como “sub-
humana”. Resquícios dessa ideologia são identificados nos sistemas de governo contemporâneos, 
como as autocracias e as democracias. Ou seja, não somente nesta colonização houveram maus 
tratos, humilhações e extermínios; tais eventos se repetiram nas ditaduras do século XX e perduram 
até hoje, principalmente nos presídios.
No Artigo 1º da Constituição brasileira, é assegurado, entre outros direitos fundamentais, a 
dignidade da pessoa humana; um conceito muito amplo e que possui a sua gênese comum a dos 
Direitos Humanos: proteger a vida do indivíduo. Existem três axiomas referentes à dignidade da 
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pessoa humana: o homem-pessoa é o limite da organização social; a racionalidade-liberdade é o 
aspecto que caracteriza o homem; e todos os homens são iguais e devem desfrutar de seus direitos 
sem distinção (BEZERRA, 2006).
Apesar de ser considerado como valor jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito, a 
dignidade da pessoa humana é constantemente violada pelo sistema prisional da América Latina, 
sobretudo na realidade brasileira, colocando em risco os pilares do Estado moderno. (TOURINHO, 
p.57,2014)
Incorporado a este sistema prisional, em específico no Brasil, os detentos têm direito à alimentação, à 
vestimenta, à ala arejada e higiênica, à visitação, a escrever e receber cartas, a ser chamado pelo nome 
(sem nenhuma discriminação), a um trabalho remunerado e à assistências médicas, educacionais, 
sociais, religiosas e jurídicas, conforme consta no Código Penal brasileiro (1940). Entretanto, esses 
direitos não são respeitados em alguns presídios, como já foi registrado na história. Nas últimas três 
décadas, alguns massacres intraprisionais chocaram a sociedade, dentre eles a Casa de Detenção 
Carandiru em São Paulo no ano de 1992, com 111 mortes, e Penitenciária de Alcaçuz no Rio Grande 
do Norte, com 26 mortes.
A invasão ao Carandiru foi extremamente violenta. Após um conflito entre facções no pavilhão 
nove, que tomou grandes proporções, uma ação para entrar na Casa de Detenção para conter as 
brigas, foi autorizada. Porém, dezenas de policiais não cumpriram apenas suas ordens; foram além. 
Cento e onze detentos foram assassinados, e muitos deles estavam desarmados e dentro de suas 
celas. Além disso, ainda ordenaram que outros presos, que conseguiram sobreviver, recolhessem 
os corpos dos corredores dos pavilhões e amontoassem-nos no pátio principal. 
Localizada em Nísia Floresta, a 25 km da capital Natal, a capacidade da Penitenciária de Alcaçuz 
é de 620 detentos, porém no começo do ano de 2017, ela abrigava mais de mil. Em janeiro daquele 
ano, uma verdadeira guerra se iniciou entre facções que estavam abrigadas ali, PCC e Sindicato do 
Crime. Vinte e seis assassinatos, inclusive por degolas, foram registrados por meio de facas, canivetes, 
facões e até armas de fogo. Além disso, foram encontrados celulares e drogas dentro do presídio, o 
que induz à pergunta: “como todos esses instrumentos conseguiram adentrar a Alcaçuz e chegar às 
mãos dos presidiários?” Celas escuras, insalubres e a própria demora de ação governamental para 
cessar a chacina, ratifica a ideia do senso comum que cadeias são locais abandonados pelo Estado.
O julgamento dos policiais envolvidos na chacina do Carandiru foi finalizado em 2016 e definiu 
a suspensão dos policiais envolvidos. Para a família dos mortos foi uma decisão inaceitável, pois 
não houve justiça baseada nos direitos humanos. Já no presídio de Alcaçuz, a medida tomada pela 
Secretaria de Justiça e da Cidadania (Sejuc) foi a mudança de administração da penitenciaria, porém 
sem julgamentos aos responsáveis.
A ausência de observância dos direitos humanos nas prisões é visível. Ambientes insalubres, má 
alimentação, julgamentos demorados, difícil acesso a medicamentos e falta de separação dos detentos 
de acordo o nível dos crimes. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelo sistema carcerário 
e que precisam ser resolvidos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Os Direitos Humanos são essenciais nas penitenciárias para proteger os detentos que perderam seu 
direito de ir e vir, mas que não deixaram de ser possuidores de direitos fundamentais, como a vida 
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e a segurança. Uma problemática que é perceptível é a indiferença do Estado com os presidiários, 
que, apesar de possuírem direitos e deveres positivados, não são respeitados e protegidos. 
Acontecimentos como as chacinas de Alcaçuz e do Carandiru revelam essa indiferença e mostram 
razões para o sistema carcerário brasileiro estar em crise. Podem-se ressaltar as celas mal projetadas, 
a superlotação, falta de planejamento para separar facções e fiscalização precária na entrada de armas 
brancas e de fogo. Isso transforma a passagem pela prisão não só desumana, mas também perigosa 
e propensa à reincidência criminal, muitas vezes, estimulado pelo sentimento de vingança para com 
o Estado e a população, bem como com o conhecimento de técnicas criminais mais elaboradas. 
O Estado deve, então, zelar para que o tempo de uma pessoa dentro do presídio seja regido pelos 
Direitos Humanos, para que haja uma realidade digna no seu cotidiano e possibilidade de extinção 
de retorno dessas pessoas às penitenciárias. 

REFERÊNCIAS 

BEZERRA, Paulo César Santos. Direitos humanos e direitos fundamentais: origens,, conceituações 
e distinções, fundamentação. In: ____. Temais atuais de direitos fundamentais. Ilhéus: Editus, 
2006. Cap. 1, p. 13-50.

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 
5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 
168 p. (série Legislação Brasileira).

BRASIL, Código Civil, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1940.

Organização das Nações Unidas (ONU). Direitos em Geral. Disponível em: https://nacoesunidas.
org/ direitos humanos/.  Acesso em: 21 de setembro de 2018 .

RIBEIRO, Marcus Vinícius. Os direitos fundamentais nas constituições e em documentos modernos. 
In: ____. Direitos humanos e fundamentais. Campinas: Russell Editores, 2007. Cap. 3, p. 36-38

RIBEIRO, Marcus Vinícius. Direitos e garantias fundamentais  no Estado Democrático de Direito 
brasileiro. In: ____. Direitos humanos e fundamentais. Campinas: Russell Editores, 2007. Cap. 
4, p. 38-56.

TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza. A privação da liberdade como instrumento de ofensa à 
dignidade da pessoa humana. In: CRUZ, Ariele Chagas; SARMENTO, George; SEIXAS, Taysa 
Matos. Direitos humanos fundamentais: estudos sobre o art. 5º da Constituição de 1988. São 
Paulo: Saraiva, 2014. Cap. 4, p. 54-73.



869

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

869

TRABALHo EM CoNDIÇÕES ANÁLoGAS À ESCRAVIDÃo: 
ANÁLISE SoB A ÉGIDE DA DIGNIDADE DA PESSoA HUMANA

SANTOS, Gabriela Caroline Batista dos 
Acadêmica do 3º período do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

Federal do Oeste da Bahia – UFOB.
gabrielacarolineb@outlook.com

 BRITO, Caroline Amorim de
Acadêmica do 5º período do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB.
cabdireito@gmail.com

PORTO, Jeane Oliveira 
Acadêmica do 3º período do Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade 

Independente do Nordeste. 
 jeaneporto@msn.com

RESUMo 

O presente estudo discute sobre o trabalho em condições análogas à escravidão: uma análise sob 
a égide da dignidade da pessoa humana. O objetivo da pesquisa foi localizar focos do trabalho 
análogo à escravidão e realizar uma investigação doutrinária acerca do tema. Para tanto, foram 
utilizados métodos de procedimentos monográficos afim de expor descrições minuciosas de teorias 
do pensamento jurídico sobre o teor temático. Após a análise desses pensamentos, percebeu-se q 
necessidade da análise de caso. 
Por fim, constatou-se que, há uma divergência doutrinária quanto aos pensamentos acerca do 
tema, entretanto, seja qual for a corrente que acomete cada indivíduo, é necessário que a cultura da 
desigualdade social seja neutralizada, respeitando a dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Escravidão; Dignidade da Pessoa Humana; Doutrinária.

INTRoDUÇÃo

A Constituição Brasileira de 1988 alçou a dignidade da pessoa humana ao rol de Fundamentos da 
República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CRFB/88). Finalmente, foi reconhecido que o Estado 
existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade 
precípua, e não um meio, da atividade estatal. 
Ocorre que, malgrado haja expresso escopo dignificante em diversas passagens da Carta Magna, 
ainda hoje é possível vislumbrar o que pode ser denominado de “escravidão contemporânea”, existente 
em virtude da economia de dependência ainda atuante no Brasil, que visa atender, precipuamente, 
aos interesses do capital central dominante.
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Em verdade, dentre as denominações utilizadas pela doutrina, a mais corriqueira é “trabalho 
escravo”. Critica-se, no entanto, a referida expressão, pois, como a escravidão não é mais permitida 
pelo ordenamento jurídico-positivo, não se pode conceber que o ser humano, mesmo em virtude da 
conduta ilícita de outrem, venha a ser considerado escravo, podendo, no máximo, estar em situação 
análoga à de escravo.. A doutrina minoritária, neste ponto, capitaneada por Fernando Capez, defende 
a expressão “trabalho análogo à escravidão”, que, à luz da nova redação do art. 149 do CP, enfatiza 
especificamente a submissão da vítima a jornadas exaustivas e a condições degradantes de trabalho. 
Referida situação caracteriza-se, portanto, pela imposição de labor até a exaustão física, sem 
perspectiva de interrupção em curto prazo, bem como pela sujeição do obreiro a condições 
degradantes de trabalho, sem a possibilidade de interrupção espontânea da relação de emprego. 
A “nova escravidão” envolve, ainda, circunstâncias consideravelmente mais complexas do que 
a “simples” coação física ou a restrição direta da liberdade de ir e vir, a exemplo de migração, 
endividamento, falta de pagamentos e de condições mínimas de trabalho.
Sem a pretensão de resolver o problema da escravidão contemporânea no Brasil, o presente 
estudo destina-se a identificar pontos de reflexão ao seu combate, destacando a importância do 
reconhecimento e proteção do trabalho digno, em face do trabalho análogo a de escravo.
 
oBJETIVoS

Para a consecução dos objetivos do presente trabalho pretende-se, numa perspectiva interdisciplinar 
e dialética, realizar uma investigação do tipo jurídico-compreensiva. Neste estudo será utilizado o 
método indutivo, acrescentando informações novas nas premissas que foram dadas anteriormente.

MÉToDo
Durante a pesquisa será adotado como método de procedimento o monográfico, o qual se dedica 
à descrição minuciosa de teorias do pensamento jurídico. A técnica de pesquisa que será utilizada 
no presente artigo será a bibliográfica, a documental e a análise de caso, com eventualidade de 
afirmação das bases teóricas a partir da análise da Constituição Federal da República, com esteio 
em seu artigo 1º, inciso III - a dignidade da pessoa humana.  

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O núcleo central do debate que se propõe neste trabalho gira em torno das relações trabalhistas – 
especialmente nas relações análogas à escravidão - à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
Inicialmente, como afirma Ingo Sarlet:

Quando se fala em direito à dignidade, se está, em verdade, a considerar o direito a 
reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e desenvolvimento da dignidade, 
sem prejuízo de outros sentidos que se possa atribuir aos direitos fundamentais relativos 
à dignidade da pessoa humana.  

Este mesmo direito, por outro lado, independe de eventualidades concretas e das ações dos indivíduos, 
portanto, a dignidade está estritamente ligada à construção de ordem moral. Nessa colocação, 
prevalece o discernimento de que a pessoa, a despeito de quaisquer circunstâncias concretas, como 
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capacidade mental, raça, crença, sexo, ou mesmo sua conduta (se digna ou indigna), tem um valor 
que lhe é inerente e que não pode ser quantificado ou renunciado.
Em outros termos, significa afirmar que a dignidade, de alguma forma, situa-se em nível mais 
profundo na essência do homem, de modo que a liberdade lhe será subsumida. Essa constatação 
sobre a natureza última da “dignidade humana” constituiu-se numa “descoberta maior” do que 
aquela dos próprios direitos humanos. Verifica-se, então, como a dignidade humana encontra-se 
referida à questão não do indivíduo, mas da humanidade. Preceitua Edelman, “se a liberdade é a 
essência dos direitos humanos, a dignidade é a essência da humanidade”. 
Desta forma, a conduta ética consiste em um agir inspirado por uma máxima que possa ser 
convertida em lei universal; todo homem é um fim em si mesmo, não devendo ser funcionalizado 
a projetos alheios. As pessoas humanas não têm preço nem podem ser substituídas, possuindo um 
valor absoluto, ao qual se dá o nome de dignidade.
Júlio Fabbrini Mirabete pondera, neste sentido, que a submissão de alguém a jornadas exaustivas 
ou a condições degradantes de trabalho podem decorrer de uma relação trabalhista - em princípio, 
acordada livremente pela vítima -, sendo imprescindível que o abuso cometido pelo agente - quer 
em relação à quantidade do trabalho, quer em relação às condições propiciadas para a sua execução 
-, resulte de submissão ou sujeição da vítima, vale dizer, que decorra de uma relação de dominação 
em que o obreiro esteja subjugado, privado de sua liberdade de escolha.
 Neste ponto, indiscutível a função da Justiça do Trabalho na identificação dos casos envolvendo 
trabalho análogo a de escravo, como tem ocorrido nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério 
Público do Trabalho, com condenações por dano moral coletivo, voltadas ao custeio de políticas 
públicas.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 Conforme constatado no presente trabalho, mesmo existindo pluralidade de denominações, e um 
pendor da doutrina e dos órgãos governamentais brasileiros para aplicação da expressão “trabalho 
escravo”, a expressão defendida por Capez e já abordada no presente estudo (“trabalho análogo à 
escravidão”) é a mais adequada quando posta sob análise constitucional. 
Seja qual for à denominação adotada, contudo, é imprescindível que se afaste, no Brasil, a cultura 
da naturalização da desigualdade social, ensejadora do desrespeito à dignidade dos trabalhadores. 
Referida prática, considerando violar direitos e garantias fundamentais e, sobretudo, a dignidade 
humana (prevista no art. 1º, inciso III da CF/88), não pode ser admitida pelas sociedades civis 
e jurídicas, razão pela qual é dever de todos inquirir, denunciar e erradicar referido problema 
socioeconômico.
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RESUMo

A presente pesquisa tem como finalidade abordar a problemática do tráfico de pessoas, notadamente 
o tráfico de mulheres para fins sexuais. Objetivamos, com isso, chamar atenção para a problemática 
que, não obstante crescente passa à margem da atenção da grande mídia. Isso, naturalmente, interfere 
na percepção sobre a gravidade do fato, circunstância que dificulta o seu enfrentamento. Na nossa 
visão, o tráfico internacional para fins sexuais atenta diretamente contra os direitos humanos, o 
Pacto de Palermo e direitos fundamentais garantidos não só pela Constituição Brasileira de 1988, 
senão também pelas constituições dos demais países do mundo.

Palavras-chaves: Direitos; Humanos; Palermo; Tráfico; Mulheres.

ABSTRACT

The present research aims to address the problem of trafficking in persons, especially the trafficking 
of women for sexual purposes. We aim, with this, to call attention to the problematic that, 
notwithstanding, grows beyond the attention of the mainstream media. This, of course, interferes 
with the perception about the seriousness of the fact, a circumstance that makes it difficult to cope. 
In our view, international trafficking for sexual purposes attacks directly against human rights, the 
Palermo Pact and fundamental rights guaranteed not only by the Brazilian Constitution of 1988, 
but also by the constitutions of the other countries of the world.
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INTRoDUÇÃo

De acordo com o entendimento do Protocolo de Palermo (2004), o tráfico humano se dá pelo 
recrutamento, transporte, o uso da ameaça ou outras formas de coação ao abuso de autoridade ou à 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa para 
fins de exploração. 
O Protocolo de Palermo, com atributo de instrumento universal sobre o tráfico de pessoas, possibilitou 
condições para que esse assunto pudesse assumir um lugar de maior destaque na agenda pública 
nacional. O primeiro reflexo da normativa internacional no nosso ordenamento jurídico foi a Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), lançada com promulgação do Decreto 
nº 5.948/2006, que, no artigo 2º, § 7º, que considera irrelevante o consentimento da vítima para que 
seja configurado o tráfico de pessoas.
A lei n° 11.106/05 também tratou como conduta penalmente relevante o tráfico de pessoas 
para fins sexuais, eliminando a condicionante de gênero quando estipulou que qualquer pessoa 
independentemente do gênero poderia ser vítima do tráfico de pessoas. 
A Lei 12.015/08, que promoveu significativa alteração nos crimes contra a dignidade sexual, também 
cuidou do tráfico de pessoas. Com efeito, aquela lei previu, inicialmente, o tráfico internacional 
de pessoas para fins de exploração sexual (art. 231 e 231-A, do CP). Esse dispositivo, contudo, foi 
revogado pela Lei 13.344/2016 que, simultaneamente, passou a tratar da conduta no art. 149-A, CP.
O tráfico humano no mundo é o terceiro maior na modalidade do tráfico em renda. Segundo dados 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) o lucro anual derivado do tráfico de pessoas chega 
a quase 32 bilhões de dólares. As mulheres são as principais vítimas, representando, de acordo 
com dados da ONU, cerca de 71%, de, dos quais, quase 1/3 são crianças. Em números absolutos, 
aproximadamente 700.000 mil mulheres e 1.000.000 de crianças por ano. 
A finalidade do crime de tráfico de mulheres é a exploração da prostituição ou outros tipos de 
exploração sexual, como, por exemplo, o turismo sexual, que tem o intuito de estabelecer o contato 
sexual com os residentes do país de destino.
Em regra esse crime capta as vítimas por meio de rede internacional de prostituição e quadrilhas. 
Infelizmente, em alguns casos, as mulheres, extremamente vulneráveis, notadamente por conta 
da falta de condições financeiras e carência de educação, convertem-se em alvos fáceis para os 
quadrilheiros, isso faz com que elas sejam atraídas para essa forma de exploração em troca da 
promessa de ganho fácil. 
Chegando ao destino, as vítimas têm os seus passaportes confiscados. As mulheres são obrigadas a 
se prostituírem em torno de 16 a 18 horas diárias, além de sofrerem violências físicas constantes. A 
devolução do passaporte, rotineiramente, fica condicionada à devolução de uma exorbitante quantia 
em dinheiro que, mesmo com aquela carga de exploração, torna-se impossível de ser atendida. Daí 
porque as mulheres, coisificadas e privadas do mínimo existencial, são transformadas, pois, em 
objeto, mercadoria, sendo privadas dos seus direitos.



875

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

875

oBJETIVoS

É de suma importância discutir sobre a problemática do tráfico de mulheres. Tendo conhecimento 
que o índice do tráfico de mulheres para fins sexuais, nacional e internacionalmente, seguem em 
linhas ascendente. Sendo assim, objetivamos identificar quais os mecanismos adotados pela nossa 
legislação para o enfrentamento dessa problemática.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Como dito, o tema foi tratado no âmbito internacional pelo Protocolo de Palermo, elaborado em 2000, 
e ratificado pelo Brasil, sob a nomenclatura “Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 
Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças” por meio do Decreto nº 5.017, de 12/03/2004. Entre as 
considerações para a elaboração do protoloco que nos chama atenção a seguinte: “Preocupados com o 
fato de na ausência desse instrumento, as pessoas vulneráveis ao tráfico não estarem suficientemente 
protegidas,…”. Isso mostra o quanto a temática precisa ser chamada à ordem do dia.
Como reflexos das medidas protetivas temos o Decreto nº 5.948/2006, que aprova a Política Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e institui Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo 
de elaborar proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PNETP. E a L. 
13.334/16 que prevê com pena de até oito anos para aquele que “Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, 
transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 
abuso, com a finalidade de…”. Prevendo, ainda, causa majorante se o crime for cometido contra ou 
adolescente e se a vítima for retirada do território nacional (art. 149-A, § 1, II e IV.).

MÉToDoS

O presente texto é resultado de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa fazendo uso dos 
seguintes materiais: Constituição Federal, Código Penal, leis, doutrina, sobretudo o Protocolo de 
Palermo, a partir de uma revisão de literatura atinente ao tráfico de mulheres para fins sexuais, 
utilizando-se, para tanto, o método dialético.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Através de pesquisas foi identificada que o tráfico humano é a modalidade de tráfico mais rentável e 
crescente no mundo na atualidade, ficando atrás somente do tráfico de drogas e armas. As mulheres 
são as principais vítimas e são destinadas de forma forçada e em situações degradantes à exploração 
sexual. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O tráfico de mulheres existe e deve ser combatido. As práticas sexuais forçadas, realizadas em 
bordeis clandestinos e sem o mínimo de dignidade, reforçam o quanto é necessário o combate dessa 
conduta seja no âmbito nacional seja no âmbito internacional. Os Estados devem comprometer-se 
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em implantar políticas socioeconômicas, educacionais e legislativas, para além de dar oportunidades 
de melhores condições de vida, emprego e moradia. Tudo isso visa a garantir não somente a redução 
desse comportamento, senão também não permitir que os responsáveis pelo crime sejam punidos.
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RESUMo

O presente trabalho se propõe a fazer um diálogo sobre uma das novas demandas contemporâneas 
do direito: o Direito digital, especificamente a prática do catfishing, relacionando-o ao princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana, frequentemente posto em xeque na atualidade. 
De acordo com a definição do site Urban Dicitionary, catfish é o fenômeno de predadores da 
internet que fabricam identidades online e todo um círculo social para enganar pessoas para um 
relacionamento emocional/romântico (por um longo período de tempo). Muito comum nos Estados 
Unidos e recente no Brasil, e de ocorrência frequente na sociedade cisgênera e heterossexual, o 
catfishing agora se tornou uma prática usual na sociedade LGBTQ+. Em razão da dificuldade de 
iniciar um relacionamento e o preconceito da sociedade, o indivíduo LGBTQ+ prefere fazer uso 
dessa identidade fabricada, na expectativa de um envolvimento amoroso estável. Ocorre que tem 
havido repetidos relatos de pessoas transgêneras serem alvos de catfishes homens heterossexuais, 
que as veem como seres promíscuas, prontas para satisfazerem aos mais diversos desejos lascivos. 
Pode-se notar, neste caso, várias problemáticas, desde a falta de amparo oferecida aos transgêneros 
pela sociedade até a falta de legislação, tanto brasileira quanto estrangeira, para crimes virtuais, 
em específico o catfish. 
 
Palavras-chaves: Catfish; Direito digital; Princípios constitucionais; Transgêneros; Relacionamentos 
virtuais.

ABSTRACT

The presents work proposes to make a dialogue about one of the new demands of contemporary 
law: the Digital Law, specifacally the pratice of catfishing, relating it to the constitucional principle 
of dignity of a human being, frequently put in risk in these days. According to the definition of the 
Urban Dictionary, catfish is the phenomenon of internet predators that fabricate online indentities and 
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entire social circles to trick people into a emoncional/romantic relationships (over a long period of 
time). Very common in the United States and recent in Brazil, with frequent occurrence is cisgender 
and heterossexual society, catfishing has now become a usual pratice in LGBTQ+ society. Owing 
to difficulty in initiating a relationship and society ś prejudice, the LGBTQ+ individual prefers to 
make use of this fabricated indentities, in expectation of a stable loving involvement. It happens that 
there have been repeated reports of transgender people being targets of heterossexual men catfishes, 
whom see them as promiscuous beings, ready to satisfy the most diverse lustful desires. In this case, 
it is noted several problems, from the lack of protection offered to trangenders by society to the lack 
of legislation, both braziliam and foreing, for virtual crimes, specifically catfish.

Key-words: Catfish; Digital Law; Constitucionals Principles; Trangenders; Virtual relacionships.

INTRoDUÇÃo

Conforme leciona Patrícia Peck Pinheiro (2013), o direito deve refletir a realidade da sociedade, uma 
vez que se trata de um instrumento de regulação de condutas. Por meio das novas tecnologias, a 
sociedade atual atingiu um patamar que era inimaginável há 15 ou 20 anos atrás e, por conta disso, 
é necessário que todos os ramos do conhecimento acompanhem essas inovações, saibam trabalhar 
com elas e usufruir delas. 
Contudo, nota-se que as ciências jurídicas estão falhando na tentativa de se adaptarem à atualidade, 
já que na era digital muitos fatos que poderiam ser considerados ilícitos são considerados atípicos 
por falta de legislação específica. A própria academia espelha esse déficit ao não abordar, em grande 
maioria dos programas curriculares, um enfoque do direito relacionado com as tecnologias, gerando, 
dessa forma, acadêmicos engessados nas cadeiras tradicionais do direito, como a seara penal ou 
civil, por falta de estímulo. Isso ocorre não só no Brasil, como no estrangeiro.
Um dos principais debates jurídicos sobre a internet é ainda a sua definição. A autora supracitada 
explicita a divergência existente: se definida como lugar, “o território e a jurisdição deveria ser a própria 
Internet”; mas se definida como meio, cabe enfrentar o desafio que o Direito Digital apresenta, “seja 
aplicando antigas ou novas normas, mas com a capacidade de interpretar a realidade social e adequar a 
solução ao caso concreto na mesma velocidade das mudanças na sociedade” (PINHEIRO, 2013, p. 36).
Mais além, Vitor Hugo Gonçalves diz que a diversidade, tutelada no Marco Civil da Internet, é “o 
respeito a todos os cidadãos ‘sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação’” (GONÇALVES, 2017, p. 13). Entretanto, num rápido uso da internet, 
visitando o Facebook e conferindo um portal de notícias, como o G1, é evidente e estarrecedora a 
falta de respeito. Pior ainda: as questões de origem, sexo, cor, orientação sexual e ideologia política 
são as que mais fomentam a discriminação na internet, e, por mais que haja meios de moderação 
do conteúdo, através da denúncia do mesmo ou por reportar spam, a ocorrência é tão regular que 
tais instrumentos se mostram inúteis. 
Tem-se, também, a prática do catfish, que consiste em predadores virtuais que criam identidades 
falsas na internet (também conhecido como fake) a fim de enganar e/ou manter um relacionamento 
com outrém. Essas pessoas podem ter vários motivos: vingança, quando o catfisher sente que foi 
enganado e patologicamente cria um romance com sua vítima; tédio, quando o agente não tem 
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outras atividades ou simplesmente acha divertida tal prática; uma paixão secreta, em que a pessoa 
simplesmente não se acha digna de estar com o alvo, mas quer manter o contato; solidão, quando 
o predador quer um ouvinte para suas confidências e histórias de vida, dentre vários outros. Essas 
pessoas, numa análise psicológica, são mentirosos compulsivos, viciados em manter uma aparência 
fantasiosa, apresentam baixa autoestima e, possivelmente, têm um histórico de abuso (sofrido por ele 
ou por alguém próximo). Além disso, a prática pode ter vários fins, sendo os mais comuns, manter 
um relacionamento amoroso/emocional ou ganhar a confiança do alvo para que possa ter um ganho 
patrimonial. Nesse sentido, na Califórnia (Estados Unidos), esses golpes causaram uma perda às 
vitimas de quase US$ 30,5 milhões, aproximadamente US$ 19.120 por vítima, em 2016, por exemplo.
Assim, mesmo com todo o conteúdo programático contido nos dispositivos legais brasileiros, há, na 
última década, um ambiente de constante intolerância, principalmente contra a sociedade LGBTQ+. 
Nota-se isso principalmente nas redes sociais e sites de relacionamento no mundo todo e cada vez 
mais frequentemente no Brasil. Mediante tal problemática, podemos dizer que a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e o Marco civil da Internet, e suas normas programáticas, 
estão sendo atendidas? Devemos buscar uma legislação mais dura e mais efetiva? É o catfishing 
uma nova forma de violência sexual e de intolerância de gênero?

oBJETIVoS

O presente resumo tem como principal objetivo estabelecer um diálogo entre o direito e a sociedade 
a fim de propor mudanças legislativas no País. Assim sendo, será feito um debate com o Direito 
digital e sua falta de dispositivos legais, tomando como exemplo o direito internacional; com o Direito 
constitucional, e o déficit na proteção das garantias e direitos fundamentais presentes na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, sobretudo o princípio programático da dignidade da 
pessoa humana, o qual tem se mostrado meramente formal e constantemente desrespeitado; e com 
a sociedade e algumas de suas práticas, como a intolerância e o catfish. 
Por fim, cabe também a confrontação com o fenômeno importado do catfish, o qual ainda permanece 
sem previsão legal em nosso país. Em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, tem-se o 
Catfishing Liability Act of 2016, que permite pessoas a ingressarem uma ação contra outrem que 
está usando seu nome, imagem ou voz pra criar uma identidade falsa nas redes sociais. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

O ano de 2014 inovou ao editar o Marco civil da Internet (Lei n° 12.965 de 23.04.2014) e que 
estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Logo em seu 
art. 2º tem-se que os fundamentos para a disciplina do uso da internet no País, além dos outros 
presentes no rol, são o respeito à liberdade de expressão, os direitos humanos e a pluralidade e 
diversidade. E mais adiante, importante para a fixação do foco deste trabalho, tem-se o art. 7º, I:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados 
os seguintes direitos:
I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação.
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Assim, pela leitura do inciso acima, percebe-se que há proteção à intimidade e vida privada. 
Contudo, não é isto que ocorre na realidade (algo comum em muitas normas programáticas do 
direito brasileiro), uma vez que persiste a ocorrência de práticas virtuais, como o catfish, consistente 
também na violação da intimidade de uma pessoa por um agente portador de uma identidade falsa, 
numa frequência alarmante sem que haja sanção, pois sequer há previsão legal!
Ainda que haja o artigo 186 do Código Civil de 2002, o qual prevê que comete ato ilícito aquele que 
violar direito e causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, sendo sujeito a reparação, 
nos termos do artigo 927 do mesmo dispositivo; e o artigo 307 do Código Penal de 1984, o qual pune 
com detenção aquele que atribuir-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou 
alheio, ou para causar dano a outrem, notadamente a busca pela responsabilização é mínima, quiçá 
inexistente. Na situação em debate, isso se justifica pelo desconhecimento pela população das leis 
existentes e sua possível aplicação nos casos online.
Além disso, a Carta Magna define em seu artigo 1º, inciso III, que um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. Entretanto, na atualidade, pode-se dizer que 
essa é uma das garantias mais lesadas pela própria sociedade, de inúmeras formas. Especificamente, 
tem-se o conflito acerca da liberdade sexual: por um lado temos um intenso ativismo em torno 
da tolerância às diversas formas de amor, enquanto do outro, uma intensa violência e intolerância 
gratuita, que tem por base a ignorância.
Quanto à violência, esta se manifesta de diversas formas: física, moral, psicológica e, também, através 
das redes. No âmbito virtual, além de chacotas e expressão de opiniões pejorativas, a prática do catfish 
tem se popularizado rapidamente na sociedade LGBTQ+, se tornando mais uma forma de violência. 
Por um lado, tem-se a pessoa que cria a identidade falsa na busca de um relacionamento por conta 
de medo da sociedade opressora e ciência da dificuldade de iniciar uma relação; por outro, tem-se 
a pessoa LGBTQ+ vítima de um agente, geralmente heterossexual e cisgênero, que age com o fim 
de chacota ou de atender seus desejos lascivos e promíscuos. Isto tem ocorrido com frequência com 
transgêneros, visto que o agente o encara como um ser inferior e que estaria disposto atender às suas 
mais diversas fantasias. Surge então a necessidade do debate para saber como lidar com essas práticas. 

MÉToDoS

O diálogo a que esse artigo se propõe é feito através de revisão bibliográfica de obras jurídicas sobre 
o Direito Virtual e de artigos científicos, nacionais e estrangeiros, sobre a prática do catfishing. 
Também há análise de casos concretos desse fenômeno nas redes, sobretudo o caso exibido no dia 
15/08/2018 no programa “Catfish Brasil”, da emissora MTV Brasil, que foi a razão primeira da 
elaboração deste resumo.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A princípio, cabe analisar a popularidade do catfishing nas redes sociais, independentemente de 
quem seja seu alvo. Em meados de 2016, o site Psychology Today publicou uma matéria sobre 
relacionamentos virtuais, contendo dados de uma pesquisa realizada pela agência mundial 
OpinionMatters com um grupo de 1000 pessoas, usuários de sites de namoro, dos Estados Unidos e 
Reino Unido, com o seguinte resultado: 53% dos participantes americanos e 44% dos participantes 
ingleses admitem que mentem nos seus perfis nesses sites.
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O termo Catfish foi cunhado em 2010 no documentário homônimo feio por Henry Joost e Ariel 
Schulman, que foca no relacionamento repentino e a distancia entre o irmão de Ariel, Yaniv “Nev” 
Schulman, com Megan (irmã de Abby, que inicialmente contatou-o com fins profissionais). O 
documentário mostra que surgiram várias contradições entre as informações que a moça revelava, e 
quando confrontada, mostrou-se evasiva. Então Nev decidiu ir à Michigan (cidade natal da moça) e 
lá ele descobre que, na verdade, se relacionava com a mãe de Abby, que fingiu ser Megan e fabricou 
toda uma vida nas redes sociais usando fotos e informações de terceiros. 
A repercussão gerada pelo documentário foi tamanha que a MTV norte-americana entrou em contato 
com Schulman para produzir uma série com o mesmo nome, com o cinegrafista Max Joseph. A 
série é exibida desde 2012 e a cada episódio é contada a história de uma possível vítima que entra 
em contato com o programa para localizar a pessoa com quem está mantendo um relacionamento 
virtual. Os apresentadores, em mãos de informações sobre a parte misteriosa da relação, descobrem 
a real identidade desta e, após, marcam um encontro entre o “casal” para que haja esclarecimentos 
sobre o presente golpe. 
O Brasil, portador do título de maior usuário de redes da América Latina, já conta com uma versão 
do programa, o “Catfish Brasil”, estreado em 2016 e exibido pela MTV Brasil, apresentado por Ciro 
Sales e Ricardo Gadelha e segue o mesmo modelo de investigação da versão norte-americana. No 
quarto episódio da terceira temporada, exibido em 15 de agosto de 2018, tem-se o caso de Fabiany 
Silva (31), mulher transexual, e “Léo Guerreiro”, um fake. Eles se conheceram em um grupo de 
mulheres transexuais no Facebook, tiveram um namoro virtual por mais de dois anos, mas nunca 
se encontraram, e, por isso, a moça resolve entrar em contato com o programa para descobrir mais 
informações sobre o rapaz. Descobriu-se então que ele manteve relações virtuais, e depois sexuais, 
com várias outras mulheres transgêneras, usando o mesmo perfil e as mesmas conversas. Ao 
final, soube-se sua verdadeira identidade: Leandro Fontes (30), enfermeiro e casado. No encontro 
proporcionado pelo programa entre o casal, ele implicitamente alude que buscava um relacionamento 
extraconjugal, ficando claro o seu posicionamento: essas mulheres contatadas são, para ele, como 
um objeto a sua disposição, para satisfazer os seus desejos. Concluindo o episódio, Fabiany revela 
que entrou em contato com a esposa do Leandro e apresentou as outras mulheres com quem ele 
manteve relações, o que culminou no divórcio do casal.
Todavia, mesmo que Leandro tenha sofrido uma reprimenda no aspecto moral e até perdido seu 
casamento, no aspecto jurídico, a sanção inexistente. Como visto nos tópicos acima, o Brasil sofre 
um déficit no ramo do Direito Digital, seja pela falta de profissionais, seja pela falta de legislação. 
No caso, como apontado nos tópicos iniciais, caso Fabiany desejasse que Leandro sofresse alguma 
sanção, teria que recorrer a várias áreas do direito, uma vez que o conjunto de condutas que forma o 
catfish não tem previsão legislativa no País. Para tanto, a fim de que haja uma reparação mais efetiva 
e especifica, urge a necessidade da criação de uma legislação específica para crimes cibernéticos que 
unifique tais condutas num só tipo e que lide com a relação de má-fé usuário-usuário, diferentemente 
do Marco Civil da Internet, que em maior parte lida com a relação usuário-provedor.
A título de comparação, outros países já iniciaram o debate para tornar ilegal o catfish, devido suas 
consequências danosas. No Reino Unido, Anna Rowe, após ter sido alvo de um predador virtual, 
fez uma petição em fevereiro de 2017 para que a conduta se tornasse ilegal, uma vez que se trata 
de uma atitude premeditada com o ânimo de usar pessoas para obter vantagens próprias. Por outro 
lado, os Estados Unidos já contam com uma lei que torna ilegal e passível de ação, salvo se com 
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fins de paródia ou sátira, o uso do nome, voz, assinatura, fotografia ou semelhança nas redes sociais 
para criar uma falsa identidade sem a permissão da pessoa, ou de seu representante legal, para o 
propósito de ferir, intimidar, ameaçar ou fraudar esta. Trata-se do Catfishing Liability Act of 2016, 
sancionado pelo estado de Oklahoma e em vigor desde Novembro de 2016, que foi impulsionado 
pelo programa citado. Os estados da Califórnia, Pensilvânia e Texas já estão no processo de criação 
de leis inspiradas no projeto já existente. 
Tomando para análise outros casos já apresentados no programa brasileiro, são pessoas LGBTQ+ que 
mais figuram como sujeito ativo dessa prática. Contudo, na maioria das vezes, pode ser justificado 
por razões de ordem social e psicológica. Pessoas que fogem da heteronormatividade imposta pela 
sociedade, têm maior dificuldade de se relacionar (segundo pesquisa, 48% de pessoas homoafetivas 
têm dificuldade de iniciar um relacionamento sério, e há diversos relatos de homens cisgêneros que 
se separam de mulheres transgêneras após saber da condição ou que impõem que o relacionamento 
seja às escondidas), devido ao preconceito e ao conservadorismo da coletividade. Há também casos de 
pessoas que se sentiram seguras para assumir sua verdadeira orientação sexual após ser um catfisher.
Portanto, a fim de evitar uma responsabilização objetiva, deve ser feito uma análise do animus do 
agente. Ora, pode ser feita a punição de alguém cuja sociedade limita suas possibilidades de relações 
amorosas e por isso não lhe resta escolha a não ser assumir uma identidade falsa? Espera-se que 
a resposta seja não, e que inspire o debate na própria sociedade sobre a limitação imposta, por 
falso moralismo, a essas pessoas. Agora, deve ser punido aquele que, premeditadamente, cria toda 
uma vida nas redes sociais, iludindo uma ou várias pessoas, com a finalidade de obter vantagem 
financeira, ou com ânimo de submeter outrem às suas fantasias, ou ainda por vê-la como inferior e 
satisfazer-se brincando com seus sentimentos? Espera-se que dessa vez a resposta seja sim e que, 
para tanto, o Estado tenha meios para sancionar tal atitude reprovável de forma específica, ou seja, 
através de legislação que define apropriadamente os delitos que ocorrem no ambiente virtual. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Como elucidado, tanto a sociedade heterossexual quanto a LGBTQ+ tem passado por mudanças 
e a internet se tornou o principal meio de exposição dessas transformações. Por vezes, as redes 
sociais se tornaram válvulas de escape para tamanha inadequação social nos tempos modernos 
e, mesmo o que esteja disposto ali seja falso, para o usuário se torna uma verdade, inclusive os 
relacionamentos advindos disso. Para estes, a punibilidade por um catfhishing se mostra injustam 
tendo em vista o contexto em que se encontra. Contudo, para aqueles que se mostram com o ânimo 
danoso, a punição deve vigorar, pois, respondendo às perguntas feitas ao início, tal prática se mostra 
como uma forma fácil e covarde de violência que deve ser combatida. Deve-se ter em mente que 
o Direito busca a proteção daquele que se encontra em hipossuficiência no caso em julgamento e 
a execução justa da lei. 
Assim percebe-se a complexidade do tema e suas várias nuances. Embora seja um ambiente 
democrático, a internet tem se tornado meio de constantes violações aos direitos constitucionais, 
devendo haver uma regulação efetiva e consciente da liquidez nas relações contemporâneas, através 
do direito, para garantir o seu uso livre, seguro e universal. Além de sugerir a criação de mais um 
dispositivo legal, o presente resumo se propôs a elucidar a relativização que o mesmo teria caso 
fosse criado. A sua aplicação na realidade dependeria muito do caso fático, pois uma sociedade 
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em transição necessita de instrumentos reguladores capazes de absorver estas mudanças e que não 
preconize a imputação de uma lei a quaisquer casos apresentados ao Judiciário, sem a profunda 
análise dos fatos e dos ânimos dos sujeitos. Afinal, o Direito é espelho da sociedade e, como tal, 
deve aperfeiçoar-se para acompanha-la.
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RESUMo

Vive-se um momento de grande preocupação com os rumos da economia, isso tanto no âmbito interno 
como externo, ocorrendo, de tal forma, frequentes tensões entre os diversos grupos econômicos 
que compõem a sociedade, bem como entre governos, ambientalistas, sociedade civil e produtores 
rurais. Dito isso, em um mundo cada vez mais globalizado, onde a manutenção dos lucros depende 
diretamente dos mercados e da capacidade produtiva, o desenvolvimento de atividades voltadas à 
exploração dos recursos naturais tem despertado cada vez mais interesse. Por outro lado, a natureza 
sacrificada, alerta com sinais claros de que não suportará por muito tempo. O meio ambiente, além 
de ser direito das presentes e futuras gerações, pertencendo ao patrimônio individual de todos os que 
vivem e, ainda, daqueles que virão, deve ser defendido e preservado, tanto pelo Poder Público, como 
pela coletividade. O desequilíbrio ambiental, causado, basicamente, pelo conflito entre a utilização 
dos recursos naturais e seu esgotamento, aliado ao grande crescimento populacional, figura como 
o principal problema da temática ambiental. A política de desenvolvimento sustentável, por sua 
vez, consistente na utilização, de forma adequada, das fontes da natureza sem que isso implique 
em seu esgotamento, deve ser vista como vetor de solução para a problemática ambiental, o que 
requer, para muito além de construções legislativas, uma maior participação da coletividade, bem 
como demanda o desempenho de atividades de fiscalização, investigação e repressão em casos de 
crimes ambientais. A Constituição da República de 1988, no que tange aos danos causados ao meio 
ambiente, deixa clara a independência das instâncias cível, penal e administrativa, ao dispor que 
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os 
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danos causados” (art.225, §3°). Neste sentido, é importante ressaltar, na área penal, a necessidade 
de utilização de mecanismos efetivos para a tutela do meio ambiente, bem de uso comum do povo 
e essencial a sadia qualidade de vida.

Palavras-chaves: Meio Ambiente; Tutela Penal; Justiça Restaurativa; Prevenção.

ABSTRACT

There is a moment of great concern about the direction of the economy, both internally and externally, 
with frequent tensions between the various economic groups that make up society, as well as between 
governments, environmentalists, civil society and farmers. That said, in an increasingly globalized 
world, where profitability depends directly on markets and productive capacity, the development 
of activities aimed at the exploitation of natural resources has aroused more and more interest. 
On the other hand, nature sacrificed, alert with clear signs that it will not endure for long. The 
environment, as well as being the right of present and future generations, belonging to the individual 
patrimony of all those who live, and still of those to come, must be defended and preserved, both 
by the Government and by the community. The environmental imbalance, caused basically by the 
conflict between the use of natural resources and their depletion, combined with the great population 
growth, is the main problem of environmental issues. The sustainable development policy, in turn, 
consisting in the proper use of natural resources without this entailing exhaustion, must be seen as 
a solution vector for the environmental problem, which requires, beyond legislative constructions, 
greater participation of the community, as well as demand the performance of activities of inspection, 
investigation and repression in cases of environmental crimes. The Constitution of the Republic of 
1988, with respect to damages caused to the environment, makes clear the independence of civil, 
criminal and administrative courts, providing that “conduct and activities considered harmful to 
the environment will subject the offenders, natural or legal persons , to penal and administrative 
sanctions, regardless of the obligation to repair the damages caused “(art.225, §3). In this sense, it 
is important to emphasize, in the criminal area, the need to use effective mechanisms to safeguard 
the environment, as well as the common use of the people and essential to healthy quality of life.

Key-words: Environment; Criminal Defense; Restorative Justice; Prevention.

INTRoDUÇÃo

Sabe-se que o Direito Penal, importante instrumento de controle social utilizado quando reclamada 
a proteção aos interesses humanos de caráter essencial, no Brasil, não pode desvaler-se das suas 
finalidades, quais sejam, basicamente, prevenção geral e prevenção especial. A realidade é que 
diversas teorias buscam justificar as respostas jurídico-penais apresentadas aos conflitos sociais 
tidos como negativos. Nesse sentido, Leonardo Sica (2002: p.56) afirma que “a função da pena, tal 
a sua importância, decorre do próprio modelo de Estado e a ele deve ser associada, porquanto 
se revela como uma das faces mais visíveis do poder estatal diante do povo”. As teorias absolutas 
apresentam a pena como mecanismos aptos a retribuir, como forma de compensação, o mal 
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causado pelo crime. A justiça, nesse caso, é feita através da imposição de um mal, cujo fundamento 
encontra-se na capacidade humana de compreender o caráter injusto e ilícito das questões que se-
lhe-apresentam. Em contraposição à teoria absoluta, surgiram as teorias relativas, apresentado as 
penas como medidas dotadas de finalidade pragmática e de utilidade social, consubstanciadas no 
princípio da prevenção. Assim sendo, a prevenção especial do Direito Penal fundamenta-se em 
uma perspectiva oposta à teoria da retribuição, ou seja, a atuação estatal direciona-se à pessoa que 
cometeu determinado fato tido como ilícito com o objetivo de evitar que cometa novos crimes, e 
não como forma de retribuir o mal causado pela sua conduta. De outro lado, se a prevenção especial 
direciona-se ao agente praticante da conduta criminosa, a prevenção geral desponta numa perspectiva 
de intimidação social e de confiabilidade da comunidade na efetividade da norma, o que contribui 
para prevenção de delitos, dirigindo-se a todos os cidadãos. Demonstrando clara preocupação com 
a proteção e preservação do meio ambiente, a Constituição de 1988 é manifesta, atribuindo a sua 
defesa não só ao Poder Público, como, também, a toda coletividade. Observando a gama de proteção 
constitucional e legal do meio ambiente, bem como os poderes e atribuições conferidos ao Ministério 
Público para a tutela do meio ambiente, é importante reconhecer, desde já, que o objetivo da tutela 
ambiental está voltado prioritariamente à prevenção dos danos, e não apenas à repressão dos que 
foram causados. Sendo assim, será apresentada, em forma de correlação, a necessidade de aplicação 
dos instrumentos restaurativos para solução dos conflitos ambientais, bem como as políticas que 
devem ser adotadas para a sua efetivação.

oBJETIVoS

Analisar os aspectos da política ambiental, no Brasil, com o fim de constatar a capacidade de 
preservação e a proteção do meio ambiente através de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 
sustentável, bem como as abordagens jurídico-penais direcionados à sua tutela, especialmente no 
que diz respeito à efetividade das respostas penais apresentadas aos conflitos sociais, a partir da 
utilização dos mecanismos de justiça restaurativa. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Pode-se dizer que os princípios constituem as ideias centrais de determinado sistema jurídico. 
Sendo assim, são eles os responsáveis por direcionar o funcionamento do sistema de forma lógica, 
harmônica, racional e coerente, influenciando e repercutindo nas demais normas. No caso do 
Direito Ambiental, os princípios – mandamentos nucleares do sistema – podem ser extraídos da 
Constituição, da Lei n° 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Proteção ao Meio Ambiente 
(PNMA), além das Constituições Estaduais e, ainda, das Declarações Internacionais, merecendo 
atenção especial a Conferência de Estocolmo de 1972 e a Conferência Rio 92. Em que pese à 
importância da prevenção dos danos ao meio ambiente, é preciso reconhecer que, na prática atual, 
as medidas estritamente preventivas têm se revelado limitadas e incapazes de manter o equilíbrio 
ecológico. Quando se fala na proteção do meio ambiente, deve-se atentar para o fato de que, para o 
Direito, o meio ambiente não pode ser tido apenas como o meio natural, mas, ainda, como o meio 
artificial ou urbano, e o meio cultural. A avaliação prévia dos impactos ambientais é certamente 
um dos princípios mais importante do nosso ordenamento jurídico em matéria de proteção do 
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meio ambiente. Normalmente, a avaliação prévia dos impactos ambientais é efetuada por meio 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), instrumento essencial e obrigatório para toda e qualquer 
atividade suscetível de causar significativa degradação ao meio ambiente. De qualquer maneira, 
não há como negar o caráter eminentemente preventivo de degradações ambientais dessa espécie 
de instrumento administrativo. Por sua vez, o princípio da prevenção de danos e degradações 
ambientais, decorre da constatação de que as agressões ao meio ambiente são, em regra, difícil 
ou de impossível reparação, ou seja, uma vez consumada a degradação ao meio ambiente, sua 
reparação é sempre incerta. Dessa ideia decorre, ainda, o princípio da precaução. De acordo 
com esse princípio, sempre que houver perigo de ocorrência de um dano grave ou irreversível, 
a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção 
de medidas eficazes para impedir a degradação do meio ambiente. Em outras palavras, mesmo 
que haja controvérsias no plano científico com relação aos efeitos nocivos de uma determinada 
atividade sobre o meio ambiente, em atenção ao princípio da precaução, essa atividade deverá 
ser evitada ou rigorosamente controlada. Nesse corolário, tendo em vista que, na prática atual, as 
medidas estritamente preventivas têm se revelado um tanto quanto limitadas, é necessário pensar 
na responsabilização dos causadores de danos ambientais da maneira mais ampla possível. Essa 
amplitude de responsabilização está relacionada com a autonomia e independência entre os três 
sistemas de responsabilidades existentes, quais sejam, cível, administrativo e penal. Em se tratando 
da matéria penal, nas palavras de Luciano Tourinho (2017: p. 273) “a configuração das relações 
sociais contemporâneas nos transporta, inevitavelmente, a novos paradigmas. Nesse sentido, as 
teorias tradicionais sobre as finalidades das penas podem se apresentar insuficientes para legitimar 
ou justificar a própria existência do Direito Penal, despontando-se a necessidade de construir novos 
objetivos, notadamente, com a abertura democrática e construtivista de participação”. Nessa esteira, 
a partir da analise de que estamos diante de um tempo em que não se deve recusar à reparação um 
importante papel no quadro das consequências jurídico-penais, não seria coerente pensar que o 
Direito Penal se restringe a uma perspectiva tradicional, sendo imperioso o exercício do controle 
a partir da reconstrução de uma teoria positiva de integração, com a reparação sendo considerada 
como elemento inserido no âmbito das finalidades das sanções penais. Esse posicionamento dirige-
se ao reconhecimento das propostas restaurativas como forma de ampliar as finalidades penais, 
destacando a proporcionalidade das respostas fornecidas pelos mecanismos coercitivos estatais, 
conferindo à reparação o caráter de mecanismo apto e eficaz à solução de conflitos em se tratando 
de crimes ambientais. Faz-se necessário, portanto, a construção de respostas jurídicas adequadas e 
proporcionais, uma vez que acarretam, inevitavelmente, a vulnerabilidade de direitos fundamentais. 
Noutras palavras, o princípio da proporcionalidade exige um juízo de ponderação realizado entre a 
intervenção penal que implicará na afetação de direito e relevância do bem tutelado pelo Direito. A 
partir da observação da indesejável expansão do Direito Penal, verifica-se que o tradicional paradigma 
de gestão dos conflitos penais se encontra em crise. Resulta, pois, deste fenômeno, manifestações 
puramente simbólicas da intervenção punitiva, sem efeitos concretos e, portanto, sem efetividade.

MÉToDoS

A presente pesquisa possui natureza teórica, a partir de uma revisão de literatura atinente às 
temáticas abordadas, utilizando-se, para tanto, o método dialético. Ademais, será realizada uma 
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breve incursão sobre alternativas penais e aplicação da justiça restaurativa para a resolução dos 
conflitos ambientais, a partir de uma análise comparativa. 

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Diante disso, é óbvio que as medidas punitivas a serem tomadas, quando da ocorrência de infrações 
penais que tenham natureza difusa e/ou coletivas deverão respeitar o tratamento constitucional 
diferenciado conferido a estes direitos. Bons exemplos disto, na seara ambiental, são as inovações 
trazidas pela Lei n° 9.605/98 em matéria de transação penal, de suspensão condicional do 
processo, de suspensão condicional da pena e da aplicação das penas restritivas de direitos, além 
da responsabilização penal da pessoa jurídica. A proposta de transação penal, importante instituto 
utilizado pelo Ministério Público deverá levar em consideração as particularidades e consequências 
de tais infrações. De fato, a punição penal para delitos desta ordem, ou prevê expressamente, ou 
pressupõe, a reparação ou compensação do dano difuso/coletivo ocorrido, e como os danos aflorados 
atingem a esfera de direitos não de um, ou de uns poucos, mas sim de toda a coletividade de cidadãos, 
a resposta penal deverá redundar necessariamente numa sanção que implique em reparação coletiva 
do dano causado ou, ao menos, na sua compensação ou mitigação. Como em muitas das vezes, senão 
em sua maioria, não é possível o retorno da situação ao seu status quo ante, em tais casos ótimas 
medidas reparatórias que se impõem são as de caráter educacional, até por observância ao disposto 
no art. 205 da Constituição de 1988, que dispõe: A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. De tal sorte, muito salutar a utilizar da transação penal também para o desenvolvimento da 
educação e, em consequência, da própria cidadania, sendo ótimos exemplos disto transações penais 
em crimes ambientais que impliquem no comparecimento a cursos e palestras sobre a educação 
ambiental; no plantio pessoal de mudas de árvores; na participação em campanhas educativas; no 
peixamento de rios, dentre outros. Sem dúvida, essas medidas importam numa eficiência muito 
maior da prevenção especial do Direito Penal. As possibilidades de propostas transacionais a serem 
aplicadas são infinitas, buscando-se, sempre, através da utilização dos mecanismos e princípios da 
Justiça Restaurativa, a restauração do meio ambiente e a educação dos cidadãos.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito de alguma ausência de organização, a legislação brasileira em matéria ambiental possibilita 
a proteção e a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 
gerações, notadamente pelos poderes conferidos ao Ministério Público através do texto constitucional 
de 1988. Sem ignorar outras formas de efetiva prevenção, como a educação ambiental, por exemplo, 
a correta observância dos procedimentos estabelecidos para a realização do Estudo de Impactos 
Ambientais (EIA), bem como para a concessão de licenças ambientais, de acordo com suas fases 
e condições, revela, ao próprio Ministério Público, a possibilidade de acompanhar a evolução de 
determinado empreendimento, identificando, se for o caso, ações capazes de produzir inaceitável 
poluição ou degradação ambiental, autorizadoras da intervenção judicial através da ação civil pública. 
Deve-se buscar, portanto, utilizar os instrumentos existentes para inverter a lógica e o discurso da 
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propriedade, muitas vezes utilizado sob sua forma amedrontadora, através da qual alega-se que 
o impedimento ou inexecução de obras degradadoras do meio ambiente podem provocar perdas 
econômicas significativas, ou até mesmo sociais. Pugnar por um correto processo de licenciamento 
ambiental, respeitando o meio ambiente e as suas interações ecológicas, não pode de modo algum ser 
visto como impedimento ao crescimento e desenvolvimento do país. Em contrapartida, a utilização do 
Direito Penal, quando reclamada a sua tutela ao meio ambiente, deve ocorrer de forma proporcional e, 
sobretudo, em fuga aos meios tradicionais do punitivismo. Desta forma, a utilização dos mecanismos 
de Justiça Restaurativa demonstra não somente grande compatibilidade com o sistema de proteção do 
meio ambiente, como, ainda, maior efetividade de aplicação.
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RESUMo

A arbitragem, embora esteja sendo mais utilizada nos diversos ramos do Direito no Brasil, ainda é 
extremamente limitada no âmbito do Direito do Consumidor. Conforme o art. 51, VII, do Código 
de Defesa do Consumidor, considera-se nula de pleno direito a cláusula que determinar a arbitragem 
compulsória. Em adição, a Lei n. 9.307/96 traz a facultatividade do instituto em questão, dependendo 
do acordo de vontade das partes para iniciar o procedimento arbitral. Assim, o art. 4°, parágrafo 2°, 
da lei em pauta dispõe que é possível um procedimento relativo a contrato de adesão caso o aderente 
concorde de forma expressa com o compromisso arbitral ou com a cláusula compromissória ou dê 
início a esse. Dessa forma, não é vedada, mas somente é cabível no direito consumerista brasileiro, 
em que se pressupõe a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, a arbitragem 
iniciada pelo consumidor ou em que haja concordância expressa quanto à convenção de arbitragem. 
Há uma limitação à opção por esse meio de resolução de controvérsias, que deveria ser visto e 
empregado não de forma utilitarista pelo sistema de mercado. Na Espanha, por sua vez, o Real 
Decreto 231/2008 (RDAC) criou o Sistema Arbitral de Consumo, tornando a arbitragem o principal 
método extrajudicial de resolução de conflitos no Direito Consumerista. De forma semelhante ao 
Brasil, não é possível o uso da arbitragem obrigatória, em razão da afetação da autonomia da vontade 
dos contraentes, e a sentença arbitral possui caráter vinculante. Todavia, o custo do procedimento é 
reduzido, comparado ao que se vislumbra no Direito brasileiro. Nesse passo, busca-se analisar o tema 
em ambos os ordenamentos jurídicos supramencionados. A metodologia a ser utilizada, no presente 
trabalho, é a comparada, considerando as variáveis que permeiam esses dois sistemas jurídicos.

Palavras-chave: arbitragem, Direito do Consumidor, Brasil, Espanha

INTRoDUÇÃo

O presente artigo visa analisar a, aparente, contradição entre a Lei de Arbitragem (Lei n. 9307/96) 
e o artigo 51, VII do Código de Defesa do Consumidor brasileiro (Lei n. 8078/90), na medida que 
aquela prevê a cláusula compromissória enquanto esta a proíbe, uma vez que a considera abusiva. 
A fim de compreender tais normas, é preciso prestar atenção ao contexto jurídico na qual elas foram 
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criadas de forma a atingir a vontade do legislador originário. O CDC surge dentro de uma lógica do 
Estado protecionista, que via a necessidade de “proteger” aquele cuja influência contratual fosse mais 
frágil, isto é, o consumidor, de forma a limitar a autonomia contratual das partes, estabelecendo o 
equilíbrio contratual. Por outro lado, a Lei de Arbitragem surge para oferecer um meio alternativo 
de solução de conflitos em uma época em que a justiça não vem a ser totalmente acessível por razão 
de suas formalidades e burocracias. Portanto, a arbitragem na legislação brasileira tem caráter 
alternativo, não havendo possibilidade de que venha a manifestar caráter compulsório.
A Lei Brasileira de Arbitragem – Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996, em seu artigo 1º, 
determina que somente podem ser objeto do procedimento arbitral conflitos que versem sobre 
direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, direitos que se referem a patrimônio, podendo ocorrer a 
sua alienação, uso gozo, disposição, dente outros, de forma livre. Adicionalmente, o ordenamento 
jurídico brasileiro vê com desconfiança a existência de cláusulas arbitrais em sede de contratos de 
adesão, tendo em vista o que preceituam os artigos 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor 
e 4º, §2º, da Lei nº 9307 de 1996.
Neste passo, tem-se como objetivo identificar e examinar as restrições que causam receio à convenção 
de arbitragem em contratos consumeristas e ao processo arbitral em questões relativas ao consumo. 
Ademais, busca-se compreender o sistema espanhol de arbitragem em Direito do Consumidor e a 
possível introdução de um modelo similar no âmbito do ordenamento jurídico interno.
Para tanto, utiliza-se do método comparativo para verificar a possibilidade de implementação de 
um sistema arbitral de consumo nos conformes do direito espanhol.

DISCUSSÃo E RESULTADoS

Recentemente, com o advento da Lei 13129/2015, que alterou os parágrafos 2º e 3º do artigo 4º da 
Lei de Arbitragem, a discussão sobre a arbitragem relativo a conflitos consumeristas tomou força, 
já que tal alteração seria contraditória ao artigo 51 do CDC. Por isso, o presidente em exercício, 
Michel Temer, chegou a vetar os dispositivos neste sentido.
Não obstante, dentro do direito brasileiro, a doutrina diverge entre aqueles que negam a possibilidade 
de cláusula compromissória, em especial em contratos de adesão, e aqueles que veem a arbitragem 
como uma solução, em particular quando se percebe que as ações consumeristas estão entre aquelas 
com maior número de litígios em nosso país. 
Portanto, o principal obste, no presente caso, concerne na vulnerabilidade do consumidor frente 
ao fornecedor. Esta compreende o aspecto não apenas econômico, sendo no caso da resolução 
de conflitos mais importante a questão técnica, que se trata do desequilíbrio de informação e de 
domínio sobre o tema.
A hipossuficiência técnica afeta a vontade livre necessária para a pactuação da cláusula 
compromissória, do compromisso arbitral e, inclusive, do termo de arbitragem. Recorda-se que, no 
Brasil, é vedada a arbitragem compulsória, diferentemente do que ocorre em Portugal, por exemplo, 
primando pela autonomia de vontade dos contraentes. Essa é considerada por diversos juristas o 
principal elemento da arbitragem e presume não apenas a livre vontade, mas também um equilíbrio 
entre os contratantes. Tomando por base o entendimento de acordo de Jürgen Habermas (1991, 
pp. 142-143), deve haver o equilíbrio de poder entre as partes e “incapacidade de generalização de 
interesses negociados.”
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A discussão da arbitragem no direito consumerista, adicionalmente, sempre enfrenta os obstáculos 
dos altos custos. Nestas, existem as custas da câmara e os honorários dos árbitros, sem contar o 
custo com os advogados, que dificultam o uso deste meio alternativo de resolução de controvérsias 
como forma de ampliar o acesso à justiça, ainda mais no campo do Direito do Consumidor.
Uma ideia seria a prática da arbitragem dentro dos PROCONS, uma vez que o Decreto n.º 7963/2013, 
que institui o Plano Nacional de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, III, garante o acesso à Justiça 
ao consumidor. Por outro lado, o fundo deve ser sustentável, condenando a parte perdedora a 
restituir as custas da arbitragem ao fundo. Vale destacar que na arbitragem o ônus da sucumbência 
é facultativo e deve ser previamente aceito pelas partes.
Destaca-se, outrossim, a necessidade de, por meio deste artigo, se analisar a legislação brasileiro sob 
a perspectiva do Direito Comparado. Para isso, se utilizará como parâmetro a legislação espanhola. 
Sob o ponto de vista do direito comunitário europeu, a tutela do consumidor é considerada prioritária 
e de ordem pública, como assegura do artigo 153 do Tratado da Comunidade Europeia. Ainda que 
a diretiva do Conselho Europeu 93/13 estabeleça a cláusula compromissória de arbitragem como 
sendo abusiva dentro da lógica consumerista, é preciso notar que tal previsão está condicionada 
à ausência de legislação interna acerca da matéria em cada Estado-membro da União Europeia. 
Desta forma, a hipótese relativa às cláusulas compromissórias na Espanha está disciplinada pelo 
Real Decreto 231/2008, que atua sobre a arbitragem dentro das relações de consumo. 
O referido decreto estipula que a cláusula compromissória no direito consumerista vem a ser 
vinculante e obrigatória no que diz respeito às obrigações. Entretanto, ao longo do dispositivo, se 
prevê que matérias relacionadas a possíveis intoxicações, lesões, mortes e condutas com repercussão 
penal seriam excluídas do rol de competência da câmara arbitral. A legislação espanhola vem, 
assim, a estabelecer um equilíbrio dentro do próprio escopo da arbitragem, de forma a vedar a sua 
utilização de forma que possa prejudicar o consumidor. 

CoNCLUSÃo 

No Brasil muitas empresas violam os direitos do consumidor, uma vez que consideram arcar com os 
custos de um processo judicial mais benéficos do que arcar com os custos necessários para executar 
um serviço de qualidade. Por outro lado, o judiciário recebe uma demanda muito alta de clientes 
insatisfeitos, o que causa a demora para a resolução de litígios e gera um transtorno incoerente com 
os princípios defendidos pelo CDC. Nessa perspectiva, a arbitragem ganha importância, visto que 
esse meio alternativo de resolução de conflitos tem a capacidade de auxiliar o judiciário a resolver 
essas questões de forma a tornar CDC efetivo. Nesse sentido, é necessário que a Lei de Arbitragem 
e o Código de Defesa do Consumidor tornem-se aliadas para que a essa problemática possa ser 
resolvida, e isso só é possível se a clausula compromissória deixar de ser um motivo de divergência 
entre ambos.  
Em paralelo, o direito comunitário europeu apresenta uma proposta diferenciada para conter as 
demandas excessivas ao judiciário. Eles buscam sobretaxar as empresas de forma que elas busquem 
satisfazer as exigências dos clientes, pois em um processo judicial ou arbitral elas teriam um prejuízo 
econômico muito maior. Diante disso, cabe ao Brasil procurar alternativas como as utilizadas na 
Espanha e, simultaneamente, tornar a resolução de litigio mais eficiente com o auxílio da arbitragem.
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RESUMo

A educação, a cidadania e a dignidade humana são princípios do nosso sistema constitucional e 
dos direitos fundamentais do cidadão. É nesse contexto que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
resguarda a educação como forma de ressocialização do menor infrator, demonstrando como esse 
objetivo pode transformar a sociedade e trazendo como reflexo a resolução do problema da violência 
urbana. É sabido que tanto a educação como o sistema carcerário brasileiro passa por fragilidades e, 
portanto, é necessária uma reflexão acerca das medidas que devem ser adotadas a menores infratores 
para que sejam punidos de forma coerente, satisfatória e justa. 

Palavras-chave: Reeducação; Ressocialização; Menor infrator; Inimputabilidade.

ABSTRACT

The education, citizenship and human dignity are principles of our constitutional system and the 
fundamental rights of the citizen. In this context, that the Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Child and Adolescent Statute) protects education as a form of resocialization of the juvenile offender, 
demonstrating how this goal can transform society and bringing as a reflex the resolution of the 
problem of urban violence. It is well known that education and the Brazilian prison system are 
fragile and therefore it is necessary to reflect on the measures that should be adopted for juvenile 
offenders to be punished in a coherent, satisfactory and fair manner.

Key-words:  Reeducation; Resocialization; Minor offender; Incomputability.

INTRoDUÇÃo

A violência urbana é um problema muito presente na sociedade brasileira, o êxodo rural crescente é 
um agravante, as grandes cidades passaram a receber uma grande massa de pessoas que, em busca 
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de uma melhoria de vida, se instalam nas periferias. A falta de emprego, moradia, saúde, educação 
e qualificação profissional desencadeia uma série de problemas sociais, dentre eles a violência.
A incidência de jovens e menores no crime é crescente, a desigualdade social enfrentada pelo Brasil 
é alta, crianças e adolescentes menos favorecidos tendem à evasão escolar para auxiliar a família 
obtendo uma renda mínima, e muitas vezes recorrem a pequenos crimes. Outro problema existente 
é o aproveitamento da imputabilidade penal do menor por meio de organizações criminosas para 
cometerem grandes delitos, o impedimento da prisão dos menores de 18 anos faz com que a incidência 
desses jovens no crime organizado seja frequente.
Essa falta de punição leva a discussões recorrentes sobre a redução da maioridade penal como forma 
de evitar o crescimento da violência urbana. A questão a ser levantada e discutida neste trabalho é: 
por que a redução da maioridade penal afeta na possibilidade de reeducação de jovens infratores? 
Como esse problema pode ser resolvido sem a necessidade dessa redução?

oBJETIVo

O presente estudo busca compreender como essas medidas reeducadoras podem ser eficazes e 
evidencia o ato de educar como medida de reinserção do jovem infrator na sociedade; demonstrar 
que a redução da maioridade penal não é a melhor opção, o que faltam são soluções eficazes em 
prática encontradas no ECA, para os problemas no mundo juvenil.

RESULTADoS E DISCUSSÃo 

1. A EDUCAÇÃo CoMo BASE PARA FoRMAÇÃo DA CRIANÇA E Do ADoLESCENTE

A educação é base para a formação de jovens cidadãos, é direito dos menores de 18 anos resguardado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), preparando-os para a sociedade. A criança e o 
adolescente são impostos a desempenhar papéis de grande importância na sociedade como a execução 
dos seus deveres, proteção dos seus direitos. A escola é o ponto-chave para a socialização desses 
jovens, formando opiniões, estabelecendo suas condutas e desenvolvendo saberes. Porém, o ato de 
educar não é papel exclusivo da escola, mas também a família, o acesso à educação, proteção, saúde 
e o lazer são encargos dos responsáveis pelo menor, a ausência ou má atenção sobre esses aspectos 
influenciam grandemente em suas condutas.
Sendo assim, observa-se lacunas a serem preenchidas. Crianças e adolescentes têm sido negligenciados 
pelo atual cenário social brasileiro, composto por pobreza e miséria em sua maior parte. Apesar 
de estarem protegidos pelo ECA, notam-se falhas no sistema educacional e socioeconômico, 
principalmente nas periferias. Há uma incidência crescente de menores que cometem ato infracional.
Segundo a Constituição Federal, a maioridade penal ocorre depois dos 18 anos e antes disso o menor 
é imputável penalmente, é possível afirmar que esse aspecto é um agravante quanto à presença de 
menores em atos infracionais no país. O tráfico de drogas é o crime mais cometido por adolescentes, 
e de acordo com o site CNJ divulgado em 2016, 60.000 guias ativas são expedidas pela Vara da 
Infância e Juventude por esse ato infracional, o crime de estupro aumentou para 3763 casos em 
novembro de 2016, o roubo foi para 23.710 casos, furto qualificado 10.886 casos. A punição é 90% 
dos jovens cumprindo medidas socioeducativas, e um acompanhamento no período mínimo de seis 
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meses com o objetivo de inseri-los novamente na sociedade, que consiste no auxílio e orientação 
por equipes multidisciplinares. Há também uma segunda medida onde eles são submetidos a tarefas 
gratuitas de interesse comunitário no mesmo período de tempo.
A questão a ser levantada é se a punição é a solução do problema, e se as medidas tomadas 
atualmente são eficazes. Segundo estudos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizados entre 
2010 e 2011, dos 1898 jovens entrevistados e 14.613 processos judiciais analisados, a maioria dos 
jovens infratores param de estudar aos 14 anos, entre o sexto e o nono ano do Ensino Fundamental, 
isso mostra a necessidade de medidas a serem adotadas pelo sistema para evitar evasão escolar. O 
CNJ traz também que 8% deles não chegaram nem a serem alfabetizados, fora outros problemas 
que vem do âmbito familiar que influencia na vida social desses adolescentes.
É nítido o quão falho é o acesso à educação de qualidade no Brasil, principalmente a educação pública, 
no qual atinge pessoas, que em sua grande maioria, vivem em uma condição social vulnerável. O 
investimento na base da formação do cidadão que continua sendo uma das medidas essenciais para 
melhoria de vida dessas crianças e adolescentes. A educação abre portas e mostra as possibilidades 
de emprego, de melhoria econômica e social desses indivíduos que estão sendo formados.
Portanto o investimento e acessibilidade a um ensino de qualidade tanto no âmbito familiar, como 
na própria rede de ensino e na sociedade para as crianças e adolescentes é a prevenção do problema 
da violência urbana causada por menores infratores. 

2. A INCAPACIDADE Do SISTEMA PRISIoNAL BRASILEIRo DE RESSoCIALIZAR 
o INFRAToR

A situação dos presídios brasileiros é singular. O sistema prisional não está cumprindo seu real 
objetivo: a ressocialização do preso, isso porque a principal preocupação da sociedade é privar 
a liberdade do infrator aplicando penas restritivas de direitos diante do desvio que cometeu. 
Teoricamente, a ressocialização que o Estado almeja é oferecer aos internos oportunidade de trabalho, 
de repensar sua conduta, ensinando-o os limites éticos e morais de uma sociedade, recriando o 
convívio social com os indivíduos logo após o cumprimento de sua sentença, no entanto, não é o 
que acontece. 
A superlotação das prisões, a falta de estrutura para haver acesso dos presos à educação e as precárias 
condições de saúde, são fatores que contribuem para o fracasso da ressocialização pretendida nas 
penitenciárias. Essa questão faz com haja uma ampliação do contato com o crime dentro das prisões, 
criando e aumentando a força das organizações criminosas. Respeitar a integridade física do preso é 
lei, está presente no artigo 40 da Lei de Execução Penal: “Impõe-se a todas as autoridades o respeito 
à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.”Lei n° 7.210.
Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, o custo de manutenção de um preso é alto, em 
média 2,400 reais por mês. Devido a esses problemas, o sistema prisional brasileiro não faz o papel 
que lhe é proposto, nesse sentido afirma Mirabete:

“[...] A pena privativa de liberdade não ressocializa, ao contrário, estigmatiza o recluso, 
impedindo sua plena reincorporação ao meio social. A prisão não cumpre a sua função 
ressocializadora. Serve como instrumento para a manutenção da estrutura social de 
dominação.” (MIRABETE, 2002, p. 145).
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Conforme pôde-se observar, a precariedade deste sistema faz com que, muitas vezes, o papel de 
ressocialização seja inverso. O problema ocorre com pessoas que possui a maioridade penal, que já 
completou seu processo de formação psicológica. O menor tende a ser mais vulnerável à persuasão, 
aumentando a possibilidade de reincidência no crime.

3. A REEDUCAÇÃo CoMo PRINCÍPIo PARA RESSoCIALIZAÇÃo DE MENoRES 
INFRAToRES

Ao analisar a questão da redução maioridade penal e suas consequências para a violência urbana, é 
perceptívelo aumento da criminalidade no Brasil, especialmente entre crianças e adolescentes, por 
fatores sociais, morais e psicológicos. Desta forma, é necessário analisar se as medidas aplicadas 
aos adolescentes produz um efeito positivo na sua ressocialização, uma vez que essa eficácia garante 
seu reingresso na sociedade. 
A Constituição Federal de 1988 estabelece a qualidade de inimputável do menor. A lei específica 
criada foi a Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que prediz diversos direitos 
conferidos ao menor, nos quais prevê a apuração de atos infracionais no seu regulamento, as medidas 
aplicadas e a instituição do órgão do conselho tutelar.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o instrumento que disciplina o processo de apuração 
do ato infracional. O modelo adotado pelo ECA tem como finalidade possibilitar ao adolescente em 
conflito com a lei um recomeço de vida, ao invés de fazê-los sofrer pelos erros cometidos. 
A imputabilidade penal dos menores de 18 anos não significa que eles não podem ser responsabilizados 
pelos delitos cometidos, pois se submetem aos procedimentos e às sanções adotadas pelo ECA. 
Essas sanções estão previstas no art. 112 do presente Estatuto, a saber:

I – advertência; 
II – obrigação de reparar o dano;
III – liberdade assistida;
IV – prestação de serviço à comunidade;
V – inserção em regime de semiliberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional; 
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, do inciso I ao VI.

Essas medidas têm natureza socioeducativa, pedagógica e sancionatória. Seu objetivo é reestruturar 
a criança e o adolescente para que ele possa participar do convívio de maneira pacífica, com valores 
e dignidade. Liberati (2002 p. 101) apud. Pinheiro (2014, p. 5) afirma:

“Não há dúvida, porém, de que os regimes devem constituir-se em condições de garantia de 
acesso de superação de sua condição de exclusão social, bem como de acesso à formação de 
valores positivos de participação na vida em sociedade. Mas, por outro lado, o adolescente 
infrator deve ajustar sua conduta, por meio de movimentos de coercibilidade e de punição, 
pelo ato ilícito praticado”. (LIBERATI, 2002, p. 101)

É importante analisar e cultivar a cultura da ressocialização, pois promove boas oportunidades do 
exercício da cidadania, bem como o respeito à dignidade e constrói uma interação e um preparo para 
a vida social, aumentando assim, as oportunidades desses jovens em se ascenderem socialmente.
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MÉToDoS

Como método de procedimento, utiliza-se dados quantitativos e qualitativos por meio da pesquisa 
bibliográfica para uma análise dos princípios e desdobramentos da aplicação das medidas de 
ressocialização do menor.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

É possível afirmar que a sociedade brasileira ainda está em processo de desenvolvimento quanto 
às soluções dos problemas sociais. A discussão sobre o problema da violência urbana e da redução 
da maioridade penal ainda está em processo de desenvolvimento, a solução pode ser iniciada pela 
melhoria da infraestrutura urbana e social, e pela reestruturação do sistema penal brasileiro, onde 
a reeducação e ressocialização seja o primeiro objetivo antes da punição. 
É necessário que a base social seja fortificada para que menos crianças e adolescentes pratiquem 
delitos, garantir seu desenvolvimento socioeconômico é de extrema importância para que tais 
problemas sejam solucionados.
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RESUMo

O sistema jurídico-penal, ainda que abalizado pelas normas constitucionais dos direitos fundamentais, 
revela-se como um instrumento de seletividade das penas, tendo mais aplicação para as classes mais 
vulneráveis da sociedade. Nesse sentido, percebe-se que o Direito Penal alcança com mais rigor aos 
cidadãos que são marginalizados e, muitas vezes, subjugados por suas condições socioeconômicas. 
Nesse prisma, a política criminal brasileira justifica e legitima uma prática penal seletiva, opressora 
e estigmatizante, a partir da supressão do Estado Democrático de Direito com a violação dos direitos 
e garantias individuais. O desrespeito aos direitos humanos é justificado pela desconsideração de 
uma justiça criminal que se efetive de forma equitativa entre as classes da sociedade. Dentro dessa 
perspectiva, o presente estudo tem por objetivo analisar a favela como elemento agravante de pena 
no crime de tráfico de drogas. Para tanto, será utilizada uma abordagem histórico-dialética, por meio 
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da pesquisa bibliográfica, tendo como fundamento a construção de uma reflexão crítica do tema a 
partir de cultores da área da criminologia e do Direito Penal, a partir dos conceitos de seletividade 
e vulnerabilidade penal. Ademais, serão analisados os dados de prisões preventivas por tráfico de 
drogas no estado do Rio de Janeiro e as sentenças que consideraram o elemento de localização 
como motivo determinante para caracterização do crime. Por fim, infere-se que, para além de um 
espaço que representa a segregação espacial e de exclusão social dos padrões das classes mais 
abastadas, as favelas tem se apresentado como meio de associação de determinados cidadãos ao 
crime de tráfico de drogas. 
 
Palavras-chaves: Desrespeito aos Direitos Humanos; Favelas; Segregação espacial; Seletividade 
Penal; Tráfico de Drogas.

ABSTRACT
 
The criminal-legal system, although under the constitutional norms of fundamental rights, proves 
to be an instrument of selectivity of penalties, having more application for the most vulnerable 
classes of society. In this sense, it can be seen that criminal law reaches more severely the citizens 
who are marginalized and often subjugated by their socioeconomic conditions. In this perspective, 
the Brazilian criminal policy justifies and legitimizes a selective criminal practice, oppressive and 
stigmatizing, from the suppression of the Democratic State of Right to the violation of the rights and 
individual guarantees. Disrespect for human rights is reinforced by the disregard of a criminal justice 
system that is equally effective among the classes of society. From this perspective, the present study 
aims to analyze the favela as an aggravating element of punishment in the crime of drug trafficking. 
. In order to do so, a historical-dialectical approach will be used, through bibliographical research, 
based on the construction of a critical reflection of the theme from criminologists in the area of   
criminology and criminal law, based on the concepts of selectivity and criminal vulnerability. In 
addition, the data of pretrial detention for drug trafficking in the state of Rio de Janeiro and the 
sentences that considered the element of location as a determining factor for characterization of the 
crime will be analyzed. Finally, it is inferred that, in addition to a space that represents the spatial 
segregation and social exclusion of the standards of the more affluent classes, favelas have been 
presented as a means of associating certain citizens with the crime of drug trafficking.

Key-words: Disrespect for Human Rights; Shanty towns; Spatial segregation; Penal selectivity; 
Drug trafficking.

INTRoDUÇÃo

A análise do Direito Penal, a partir de uma perspectiva crítica, constitui postura fundamental 
para a verificação das verdadeiras finalidades desse sistema jurídico. Ao passo que a sociedade, 
por mais organizada que seja não possui a capacidade de brindar a todos os indivíduos com 
as mesmas oportunidades. Sujeitos com menor potencial de autodeterminação encontram-se a 
mercê da comunidade, atingidos pelos impactos do abismo social instaurado no Brasil. De autoria 
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desconhecida, uma construção francesa afirma que “le droit civil est pour les riches de voler 
les pauvres. Le droit pénal empêche les pauvres de reagir”, apresentando a ideia de que a esfera 
jurídico-penal, tradicionalmente, fundamenta-se na criminalização de condutas ofensivas aos bens 
e interesses jurídicos de um determinado grupo social, considerado como mais abastado. 
É possível identificar, neste sentido, que a produção legislativa, principalmente em matéria criminal, 
direciona-se a punir, de forma mais expressiva, as praticas delituosas de autoria de classes sociais 
mais pobres, conferindo tratamento especial aos delitos patrimoniais. De igual forma, a Lei n° 
11.343/2006 – Lei de Drogas, aponta as condições socioeconômicas, bem como o local da prática 
da conduta, como critérios de distinção entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins e de porte de drogas para consumo pessoal. 
Trata-se, portanto, de um processo de criminalização da pobreza que transforma os guetos em zonas 
criminógenas. Em uma visão histórica, é possível perceber que a população carcerária, nitidamente 
estigmatizada, é composta por pessoas de baixa renda, que pouco ou nenhum acesso tiveram à 
educação e aos meios formais de alcance das metas relativas à obtenção de patrimônio. Os dados 
apresentados pelo Sistema de Informações Penitenciárias de 2016 informa que pouco mais de 50% 
(cinquenta por cento) dos encarcerados, no Brasil, possui nível fundamental incompleto, e que 
apenas 8,5% (oito e meio por cento) dos presos concluíram o ensino médio. Outro dado de grande 
relevância é que pouco mais de 1% (um por cento) dos presos teve acesso ao nível superior de ensino. 
A imagem das favelas desenhada por muito tempo com zonas infernais dominadas pela violência, 
totalmente destituídas e desorganizadas, precisa ser urgentemente modificada, abandonando a ideia 
que as pessoas que nela habitam são pobres e sem cultura. 

oBJETIVoS

Dentro da realidade brasileira de seletividade e vulnerabilidade penal, tem-se que os aparelhos 
repressores do Estado tem se estabelecido como um instrumento de repressão social das classes 
mais fragilizadas. O Direito Penal seleciona os indivíduos que serão alcançados por suas penas a 
partir de critérios subjetivos de marginalização dos povos. Dentro dessa perspectiva, o presente 
estudo tem por objetivo analisar a favela como elemento agravante de pena no crime de tráfico de 
drogas, a partir da culpabilidade atribuída ao sujeito de forma mais ágil por ser morador de favela. 
Ademais, serão verificados os perfis criminosos que colocam os sujeitos como potenciais ao crime 
pela simples determinação social, dando a esses cidadãos o agravante na pena como elemento 
justificador para a imputação do crime ao indivíduo. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

A proposta neoliberal de desregulamentação da economia, instituída pela ideia de globalização, 
contribui para o aumento do desemprego e do subemprego. Nesse contexto, os mais pobres voltam-
se para a economia das ruas, extraindo o seu sustento, muitas vezes, da economia ilegal, onde o 
tráfico de drogas, cada vez mais, tem sido o meio mais confiável. 
Tendo em vista que as organizações criminosas, no Brasil, tem-se utilizado, de forma paradoxal, 
das qualidades da economia formal: “empregos” com salários decentes, possibilidade de ascensão 
profissional, bem como a ausência de receio de que o emprego desapareça na próxima semana, 
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transforma a economia da droga em uma economia corporativa, na qual se pode confiar. 
Em um país onde a problemática das desigualdades vislumbra um abismo social, a utilização 
do tráfico justifica a estratégia de repressão e violência social, importando o modelo americano 
de punição dos pobres com um Estado policial muito violento, sendo essa política bem vista por 
alguns, mas insuportável para todos os outros. É imprescindível destacar as diferenças elementares 
da política de segurança pública, aplicada no Brasil, e das políticas públicas de segurança, as quais 
são compostas por diferentes e importantes mecanismos de inclusão social, como o incentivo ao 
consumo de bens culturais, promoção do acesso à educação e saúde públicas de qualidade, bem 
como, o fortalecimento dos vínculos familiares, que desempenha um importante papel na formação 
de jovens cidadãos. 
Em outras palavras, a política de segurança pública, voltada prioritariamente à ação policial, tem-
se mostrado insuficiente para a repressão e prevenção dos delitos, principalmente em áreas de 
segregação social, onde o abandono do Poder Público e o processo de estigmatização dos favelados 
em muito contribui para a prática e o desenvolvimento de condutas delituosas. Um claro exemplo 
da ineficácia da política de segurança pública erigida sobre a ideia de Estado policial, é o fracasso 
experimentado pelas UPP’s (Unidades de Polícia Pacificadora), no Rio de Janeiro, onde, apesar de o 
Estado ter se aproximado das comunidades com um contingente militar portando fuzis, continuou 
distante nos demais aspectos, tendo em vista a ausência de inauguração de escolas, postos de saúde 
e áreas de convivência onde fosse possível o desenvolvimento de atividades culturais e desportivas.    

MÉToDoS

 A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica. Para tanto, será utilizada 
uma abordagem histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como fundamento a 
construção de uma reflexão crítica do tema a partir de cultores da área da criminologia e do Direito 
Penal, a partir dos conceitos de seletividade e vulnerabilidade penal. Ademais, serão analisados 
os dados de prisões preventivas por tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro e dados das 
sentenças dessa região que consideraram o elemento de localização como motivo determinante 
para caracterização do crime.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

A presente pesquisa cuida da análise da segregação das favelas como forma de caracterização do 
perfil criminoso a partir do determinismo social. Relevam-se os direitos fundamentais, a partir da 
seleção dos indivíduos que são alcançados pelo Direito Penal. Nessa perspectiva, tem sido recorrente 
no Estado do Rio de Janeiro a utilização do elemento espacial da favela para caracterização do 
crime de tráfico de drogas e para agravar a pena majorada, relacionando os sujeitos com a formação 
de associação criminosa apenas tendo por base o depoimento dos policiais do local em que foi 
efetuado o flagrante.
Segundo os dados do INFOPEN (2017) - Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 
cerca de 41% das prisões por tráfico de drogas, o acusado também responde por associação ao 
tráfico. A média nacional é de 12%. Isso se deve, principalmente, ao fato de considerar que quem 
mora em favela é ligado à facção que a comanda. 
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Para a desembargadora do Tribunal de São Paulo, Boujikian (2017, p. 5), este aumento tem a ver 
com uma série de fatores, mas também com a crise de segregação socioespacial. “A leitura só pode 
ser feita se avaliarmos o que acontece fora dos muros. É real que presos advindos de regiões de 
favela, cada vez mais, assumem o papel de chefes de todo o tráfico, como se todos atuassem em 
organizações criminosas”.
Além disso, percebe-se que a punibilidade para esses crimes tendem a ser maiores para integrantes 
das favelas, representando o elemento espacial como uma agravante na pena do agente. A pena 
média aplicada aos crimes é maior no Rio do que no restante do Brasil. 
Segundo o INFOPEN (2017), os dados dos condenados por tráfico no estado do Rio de Janeiro 
costumam receber 6,6 anos de penalidade, contra 6,1 no Brasil e 4,8 em São Paulo — de acordo com 
o artigo 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), a punição pelo delito varia entre 5 e 15 anos. Já os 
sentenciados por associação ao tráfico no Rio recebem pena de 7,8 anos, contra 7,4 no país e 5,5 em 
São Paulo. O artigo 35 da Lei de Drogas prevê penalidade de 3 a 10 anos para o crime.
Para a socióloga Fernanda Vasconcellos (2018, p. 82), “uma das justificativas utilizadas pelos juízes 
para condenar os acusados pelos dois crimes em conjunto é a presunção de que o réu integra associação 
criminosa, em razão do local da prisão”. Trata-se da clara atuação da culpabilidade pela segregação 
socioespacial das favelas como instrumento de seletividade penal e estigmatização social.
Para Zaffaroni (2016, p. 163) “o depoimento de um policial já basta como elemento de prova para a 
condenação criminal, tendo por julgamento a potencial atitude suspeita dos favelados”. Dentro dessa 
perspectiva, salienta Misse (2018) o caso emblemático que se deu com a “prisão de um jovem de 
20 anos, cujo nome foi suprimido por vontade dele, morador de Manguinhos, Zona Norte do Rio, 
que foi preso, pois correu quando a polícia perseguia (presumidamente) traficantes. Não portava 
drogas e não portava armas: era pobre e do morro”. 
Apesar disso, foi considerado traficante, foi preso em flagrante, teve sua prisão convertida em 
preventiva e foi sentenciado por associação criminosa e tráfico de drogas. Segundo Vasconcellos 
(2018), o que se afirmou na sentença foi “O local da prisão é conhecido como sendo de tráfico de 
drogas, sendo realizado por facção criminosa, no caso o Comando Vermelho”. Após a sentença, o 
traficante foi apreendido em outra operação policial e confessou que esse jovem não possuía relação 
com o tráfico da região.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema jurídico-penal deve ser edificado a partir de uma proposta humanizada, não apenas como 
um conjunto de regras de restrição a determinados direitos fundamentais, mas, principalmente, 
como um instrumento de proteção contra possíveis arbitrariedades praticadas quando do exercício 
do poder punitivo estatal. 
Dentro da realidade brasileira de seletividade e vulnerabilidade penal, tem-se que os aparelhos 
repressores do Estado tem se estabelecido como um instrumento de repressão social das classes 
mais fragilizadas. O Direito Penal seleciona os indivíduos que serão alcançados por suas penas a 
partir de critérios subjetivos de marginalização dos povos.
Diante disso, a favela tem sido considerada como elemento agravante de pena no crime de tráfico 
de drogas, revelando a segregação socioespacial de marginalização de povos, estabelecendo a 
criminalização de condutas em razão do determinismo local.
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RESUMo

Sabe-se que a liberdade é a regra em nosso ordenamento jurídico, ou seja, a prisão é medida 
excepcional, consoante art. art. 5º, LVII, Constituição Federal de 1988, todavia o Brasil possui uma 
das maiores populações carcerárias do mundo. As mulheres representam 6,4% do total de presos, 
e demandam atenção especial por estarem intimamente ligadas ao pilar familiar por questões 
biológicas e sociais. O encarceramento preventivo amplia a vulnerabilidade social, por expor de 
forma desnecessária, as crianças sob a responsabilidades das mães custodiadas, rompendo os laços 
afetivos, expondo os infantes às inúmeras insalubridades inerentes a quem vive fora do seio familiar. 
Além disso, prisão da gestante ou lactante implica em prejuízos ao desenvolvimento imunológico 
e alimentar do recém-nascido. Privá-lo do momento mãe-filho é afastá-lo do contato natural e do 
vínculo afetivo com a mãe. Por outro lado, verifica-se a necessidade de garantir a segurança pública 
e a supremacia do interesse público sobre o individual. Para tentar garantir o equilíbrio entre os dois 
princípios declinados, o Código de Processo Penal, em seus artigos 318 e seguintes, traz o instituto 
da prisão preventiva, que pode ser determinada, dentre outras circunstâncias, para assegurar a 
paz social e a persecução penal. Entretanto, a prisão preventiva vem sendo aplicada com lastro em 
argumentos genéricos, sem a devida análise dos aspectos objetivos e subjetivos das indiciadas. Um 
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levantamento de 2017 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi constatado que existem 221.054 
(duzentos e vinte e um mil e cinquenta e quatro) presos provisórios, destes 622 (seiscentas e vinte 
e duas) são mulheres grávidas ou lactantes, isto sem levar em consideração as presas que possuem 
filhos infantes. É sabido também que os presídios brasileiros, sejam eles públicos ou públicos-
privados, não oferecem condições viáveis à ressocialização dos indivíduos encarcerados, e, em 
muitos casos, sequer zelam pela incolumidade física e psicológica dos detentos, sendo precárias as 
condições de saneamento e higiene. Nessa perspectiva, serão analisadas as consequências sociais 
e jurídicas da aplicação do benefício legal da prisão domiciliar, a fim de compreender se a medida 
menos gravosa atende ao princípio da dignidade da pessoa humana tal como a garantia da ordem 
pública, consubstanciada na paz social.
 
Palavras-chaves: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar; Vulnerabilidade Social; Encarceramento.

ABSTRACT

It is known that freedom is the rule in our legal system, that is, imprisonment is an exceptional 
measure, according to art. Art. 5º, LVII, Federal Constitution of 1988, Brazil has one of the largest 
prison populations in the world. Women represent 6.4% of all prisoners, and they demand special 
attention because they are closely linked to the family pillar for biological and social issues. 
Preventive incarceration increases social vulnerability by unnecessarily exposing children to the 
responsibilities of custodial mothers, breaking the affective bonds, exposing the infants to the 
innumerable insalubrity inherent to those who live outside the family. In addition, imprisonment 
of the pregnant or nursing infant implies damage to the immune and feeding development of the 
newborn. To deprive him of the mother-child moment is to remove him from the natural contact 
and affective bond with his mother. On the other hand, there is a need to ensure public safety and 
the supremacy of the public interest over the individual. In order to ensure a balance between the 
two principles, the Code of Criminal Procedure, in its articles 318 et seq., Brings the institute of 
pre-trial detention, which can be determined, among other circumstances, to ensure social peace 
and criminal prosecution. However, pretrial detention has been applied based on generic arguments, 
without proper analysis of the objective and subjective aspects of those indicted. A 2017 survey 
of the National Justice Council (CNJ) found that there are 221,054 (two hundred twenty-one 
thousand, fifty-four) provisional prisoners, of these 622 (six hundred and twenty-two) are pregnant 
or lactating women, children who have infants. It is also known that Brazilian prisons, be they 
public or public-private, do not offer viable conditions for the resocialization of prisoners, and in 
many cases do not even care for the physical and psychological safety of prisoners, and sanitation 
and hygiene conditions are precarious . In this perspective, the social and legal consequences of 
the application of the legal benefit of house arrest will be analyzed in order to understand if the less 
burdensome measure complies with the principle of human dignity such as the guarantee of public 
order, embodied in social peace.

Key-words: Preventive Arrest; Home prison; Social vulnerability; Incarceration.
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INTRoDUÇÃo

Na realidade democrática brasileira foi promulgada a Lei 13. 257/16, conhecida como o Marco Legal 
da Primeira Infância, que alterou Código de Processo Penal, e trouxe para o nosso ordenamento 
jurídico uma visão mais humanizada sobre a condição das mulheres encarceradas, de forma 
preventiva, que aguardam a resposta jurídico-penal. Nesse sentido, a citada Lei fez alterações no 
artigo 318, do Código de Processo Penal, que incluiu duas hipóteses de cabimento da prisão domiciliar 
em favor das mães, conforme incisos IV e V. 
Tal inovação legal ratificou o compromisso do Estado em proteger a primeira infância, levando 
em conta a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento do psicológico e físico 
do ser humano. Além disso, trouxe outras opções em matéria de cautelar processual, o que indica 
desenvolvimento na forma de pensar sobre a reprimenda sem superlotar as carceragens.
Deste modo, traz o texto da lei que, o Juiz pode, quando constatado o estado de gravidez, se a 
mulher é lactante, ou é mãe de crianças até doze anos de idade, converter a prisão cautelar em prisão 
domiciliar, a qualquer tempo. Equivale a dizer que, a conversão pode se dar em sede de audiência 
de custódia, ou até mesmo quando a mulher já está custodiada. 
Entretanto, mesmo diante de normas que permitem a concessão de medida cautelar menos drástica, 
o que se observa é que a prisão cautelar em unidade prisional persiste, ainda que o crime seja 
diverso dos delitos descritos no rol taxativo do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641. Muitos juristas 
entendem a modificação no art. 318, do CPP, letra morta, por não considerar sua aplicação viável à 
garantia da ordem social e reprimenda do suposto delito.
Nesse desiderato, o presente estudo busca averiguar se a prisão domiciliar é a medida preventiva 
mais adequada para atender à satisfação social, bem como ao princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana, ao resguardar a incolumidade da primeira infância.

oBJETIVoS

Diante das dificuldades que norteiam a aplicação das leis penais em sede de execução, a partir 
das falências das prisões brasileiras, a presente pesquisa tem por objetivo analisar a aplicação da 
prisão domiciliar em substituição à prisão cautela, com força no HC 143.641, em favor de gestantes 
e mãe de crianças de até 12 anos.  Ademais, será realizada uma reflexão crítico-reflexiva a respeito 
da temática, a fim de observar a eficácia do princípio da intranscendência da pena para os filhos 
das mulheres custodiadas e suas implicações para a formação e desenvolvimento das crianças nos 
ambientes prisionais. 

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

É sabido que o Brasil é um dos países com a maior população carcerária do mundo, chegando a um 
total de 654.372(seiscentos e cinquenta e quatro trezentos e setenta e dois) presos até abril de 2017, 
como aponta estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
O último balanço foi feito pelo Departamento Nacional Penitenciário, em 2014, e apontou 7% a 
menos do que o quanto indicado pelo CNJ, ou seja, 607.731 (seiscentos e sete mil setecentos e trinta 
e um) presos.
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Deste total, os presos em situação provisória, ou seja, sem sentença penal condenatória irrecorrível, 
representavam 34%, se mantendo constante, inclusive após advento da Lei 12. 403/2011 (que alterou 
dispositivos do Código de Processo Penal, relativos à prisão provisória, fiança, medidas cautelares 
diversas da prisão e a concessão de liberdade provisória), que garantiu ao acusado a aplicação do 
quanto disposto no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, qual seja: 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei; (BRASIL 1988)

A prisão preventiva indiscriminada além de configurar um abuso por parte do Estado, ainda agrava 
a condição de superlotação das unidades prisionais. Assim, o cenário prisional é assemelhado aos 
das masmorras medievais, como afirma Daniel Sarmento. 

Tais números impressionam, mas não captam todo o drama do nosso sistema penitenciário. 
As prisões brasileiras – que já foram descritas pelo Ministro da Justiça, sem nenhum exagero, 
como “masmorras medievais” –  são, em geral, verdadeiros infernos dantescos, com celas 
superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida 
intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos. 
Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos são frequentes, 
praticadas por outros detentos ou por agentes do próprio Estado. As instituições prisionais 
são comumente dominadas por facções criminosas, que impõem nas cadeias o seu reino 
de terror, às vezes com a cumplicidade do Poder Público.  Faltam assistência judiciária 
adequada aos presos, acesso à educação, à saúde, à seguridade social e ao trabalho. O 
controle estatal sobre o cumprimento das penas deixa muito a desejar e não é incomum 
que se encontrem, em mutirões carcerários, presos que já deveriam ter sido soltos há anos. 
Há mulheres em celas masculinas e outras que são obrigadas a dar à luz algemadas.  Neste 
cenário revoltante, não é de se admirar a frequência com que ocorrem rebeliões e motins 
nas prisões, cada vez mais violentos. (Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/
diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf . Acesso em: mai, 2018)

Frente ao universo dos presos provisórios no Brasil, o presente estudo se dedica à amostra de mulheres 
que são mães de crianças até 12 (doze) anos de idade, gestantes ou em fase de aleitamento materno.
Conforme determina o art. 318, do Código de Processo Penal, a esse público é possível a substituição 
da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por se tratar de medida menos gravosa, em especial, 
por resguardar o convívio familiar entre acusada e sua prole e/ou resguardar a integridade física da 
criança e da gestante, visto as condições precárias e degradantes das unidades prisionais de todo país. 
A par disso, o Código de Processo Penal, visando a tutela penal efetiva, traz a previsão da prisão 
preventiva, nos artigos 311 e seguintes, justificada por um conjunto de circunstâncias, que nas 
palavras de Nestor Távora:

Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base neste fundamento, objetiva 
evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem 
pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de 
que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar 
se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
É necessário que se comprove o risco. (TÁVORA, 2013, p. 581)

Da leitura do quanto disposto no art. 312, depreende-se que o juiz poderá decretar a prisão preventiva 
para assegurar a lei penal, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. 
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Note-se que o verbo “ poderá”, que é entendido como a possibilidade do magistrado de analisar 
o caso concreto cria a lacuna para julgamento conforme a consciência de cada juízo, valendo-se 
de termos vagos e imprecisos para fundamentar a decisão, tais como garantia da ordem pública, 
paz social, como informa Tourinho Filho, “tudo, absolutamente tudo, ajusta-se àquela expressão 
genérica “ordem pública””.
Para ilustrar a área de penumbra deixada pelo legislador, segue HC proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul. Vejamos. 

HABEAS CORPUS. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 
10.826/03. ARTIGOS 180, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 311, TODOS DO CP. 
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. 
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. PACIENTE PRESA 
PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS PREVISTOS 
NOS ARTS. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03, 180, 288, 
PARÁGRAFO ÚNICO, E 311, TODOS DO CP. 2. DECISÃO QUE ATENDE 
AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PORQUANTO REFERE 
CONCRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A 
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROCESSUAL COMO GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. 
PRECEDENTES. 3. PACIENTE FLAGRADA, JUNTAMENTE COM OS CORRÉUS, 
COM 02 PISTOLAS CALIBRE 9MM, MUNICIADA, ALÉM DE 31 MUNIÇÕES 
INTACTAS, APÓS DENÚNCIA ANôNIMA RECEBIDA PELOS POLICIAIS, DANDO 
CONTA DE QUE UM VEÍCULO CERATO, DE COR ESCURA, SERIA UTILIZADO 
PARA A PRÁTICA DE UM HOMICÍDIO EM DETERMINADA RUA DA CIDADE 
DE CANOAS. COM OS ACUSADOS FOI APREENDIDO, AINDA, AUTOMÓVEL 
OBJETO DE FURTO E COM AS PLACAS ADULTERADAS. ELEMENTOS QUE 
APONTAM QUE A PACIENTE SERIA INTEGRANTE DA FACÇÃO DENOMINADA 
BALA NA CARA . 4. A EXISTÊNCIA DE CONDIçõES PESSOAIS FAVORÁVEIS 
E EVENTUAL... SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE NÃO SE CONSTITUI 
EM ÓBICE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PRESENTES 
OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONSTRIÇÃO. 5. A DETERMINAÇÃO 
CONTIDA NO HC COLETIVO 143.641 COMPORTA EXCEÇÕES, COMO NO CASO 
CONCRETO. 6. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM 
DENEGADA. (HABEAS CORPUS Nº 70078090917, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JULIO CESAR FINGER, JULGADO 
EM 30/08/2018).  (TJ-RS - HC: 70078090917 RS, RELATOR: JULIO CESAR FINGER, 
DATA DE JULGAMENTO: 30/08/2018, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, DATA DE 
PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO DIA 14/09/2018).Disponível em: < Https://
Tjrs.Jusbrasil.Com.Br/Jurisprudencia/626383046/Habeas-Corpus-Hc-70078090917-Rs>. 
Acesso Em: 28 De Set, 2018

Verifica-se que no caso indicado que a custodiada possui condições pessoais e judiciais favoráveis, 
além de não ter praticado crime com emprego de violência ou grave ameaça contra seus descendentes, 
preenchendo os requisitos para a concessão de prisão domiciliar. 
De maneira semelhante entende o Tribunal de Justiça do Estado de Pernanbuco. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS -PRISÃO PREVENTIVA - 
PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS - SUBSTITUIÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, V, CPP)- INVIÁVEL 
EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DO CASO CONCRETO - 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (OPERAÇÃO ALJUBE) 
- INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO JULGAMENTO RECENTE DO STF NO 
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HC Nº 143.641/SP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO 
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME1. O acórdão firmado pela 2ª Turma do 
STF, no julgamento do HC 143.641/SP, concedeu a ordem em favor de todas as mulheres 
presas, gestantes, puerpéras ou mães de crianças e deficientes, que estejam cumprindo 
prisão preventiva, substituindo a custódia cautelar pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação 
concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo 
Penal. Todavia, não serão agraciados os casos de crimes praticados, mediante violência ou 
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais 
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 2. No caso 
concreto, a paciente integra uma articulada organização criminosa voltada para a prática de 
crimes, inclusive de tráfico de drogas, em vários municípios da Região Metropolitana do 
Recife. Apesar de ter comprovado a existência de filhos menores de 12 (doze) anos de 
idade, inexiste demonstração da necessidade de seus cuidados para com as crianças. 
Não há elementos de cunho subjetivo e objetivo que justifiquem a substituição 
da prisão preventiva em domiciliar, inexistindo constrangimento ilegal. Mantida a 
prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal .3. Ordem 
denegada. Decisão unânime. (TJ-PE - HC: 4907497 PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de 
Magalhães Melo, Data de Julgamento: 14/08/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 
05/09/2018). Disponível em: https://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/625918952/
habeas-corpus-hc-4907497-pe. Acesso em 29 set, 2018.

No trecho em destaque, constatamos que a relativização da importância figura materna para o 
desenvolvimento familiar e afetivo da criança, desconsiderada também é sugestão de se determinar 
a elaboração de um estudo social na localidade em que o infante se encontra. 
Não é razoável que o magistrado, sem estudo feito por profissional competente para tanto, determine 
a aplicação de medida mais gravosa sob a alegação de que a mãe é dispensável à criação do seu filho. 
Trata-se, pois, da idolatria à prisão processual, lançando mão da custódia preventiva como prestação 
de contas à opinião pública, que é alimentada pela mídia, reafirmando o sentimento de vingança 
privada.

MÉToDoS

O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica e documental, analisando dados de forma 
qualitativa e quantitativa, lançando mão de ferramentas de pesquisa disponibilizada pela rede 
mundial de computadores. Buscou selecionar material bibliográfico que auxilie no entendimento 
de conceitos fundamentais afetos ao tema.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

O presente estudo tem por objetivo analisar a necessidade de substituição da prisão preventiva pela 
prisão domiciliar nas situações que as presas possuem crianças. Tendo a intenção de resguardar o 
direito da criança a um crescimento saudável e digno, o Supremo Tribunal Federal (STF) conheceu 
do Habeas Corpus Coletivo 143.641, impetrado em favor das mães, público em flagrante estado de 
vulnerabilidade, reconhecendo o direito de substituição da custódia em ambiente carcerário por 
aquela no âmbito do seu lar. 
 Nas palavras do relator em seu voto, temos: 

As narrativas acima evidenciam que há um descumprimento sistemático de regras 
constitucionais, convencionais e legais referentes aos direitos das presas e de seus filhos. 
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Por isso, não restam dúvidas de que “cabe ao Tribunal exercer função típica de racionalizar 
a concretização da ordem jurídico-penal de modo a minimizar o quadro” de violações a 
direitos humanos que vem se evidenciando, na linha do  que já se decidiu na ADPF 347, 
bem assim em respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos 
à proteção dos direitos  humanos e às recomendações que foram feitas ao País A atuação 
do Tribunal, nesse ponto, é plenamente condizente com os textos normativos que integram 
o patrimônio mundial de salvaguarda dos indivíduos colocados sob a custódia do Estado, 
tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, os Princípios e Boas 
Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, a Convenção 
das Nações Unidas contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes e as  Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros (Regras de Mandela). 
(HC 143.641. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/
HC143641final3pdfVoto.pdf).

 
Frente ao HC 143.641, verificamos que esse, apesar de matéria importantíssima a garantia de direitos 
fundamentais, não inovou no direito material, afinal, ratificou o quanto determinado outros textos 
legais, e trouxe algumas discussões importantíssimas à evolução do direito penal brasileiro. 
A questão fundamental é se a aplicação da prisão domiciliar é automática ou não, bem como outros 
desdobramentos para a garantia da ordem pública em contraponto ao direito de convivência familiar 
das crianças.
Dos casos analisados até o presente momento, o que foi constatado que o HC. 143641 apesar de 
ser um avanço do ponto de vista jurisprudencial e doutrinário, não resguarda de forma efetiva o 
direito das crianças à convivência com as mães antes do trânsito em julgado, pois tem sido usado 
com frequência termos vagos para justificar a aplicação de medida extrema. 
Assim, para o garantismo mínimo a decisão que converte da prisão em flagrante ou preventiva em 
prisão domiciliar deve ser pautada nos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, no Princípio 
da Individualização da Pena, e, principalmente, no Princípio da Presunção de Inocência, conforme 
orienta a nossa Constituição Federal.
  
CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O excesso de presos provisórios é fruto do prazer em punir o outro, também pelo sentimento de 
“justiceiro” que povoa o pensamento do judiciário, oferecendo uma resposta social através de decisões 
roliças de termos obtusos que, ao final, afastam do convívio social uma gestante, uma lactante, uma 
mãe (às vezes a única responsável pelas crianças), sem que sejam analisadas as condições pessoais 
e judiciais da agente infratora.
Até o presente momento do estudo constata-se a cisão familiar da indiciada, colocando, de maneira 
desnecessária, crianças em tenra idade em situação de vulnerabilidade, sendo cuidadas por terceiros 
ou, em diversos casos, sujeitas a frequentar o ambiente carcerário.
É flagrante a tendência anti-garantista dessas decisões, pois apesar da aparente juridicidade constata-se 
a contaminação por fatores externos como política, economia, moral e porque não dizer machismo.
O Brasil passa por um período de crise nos valores morais e deve ser considerada a influência dessa 
crise no Judiciário. O ativismo judicial, os termos vagos ou indeterminados desvirtuam a finalidade 
da lei, e fazem com que o Juiz exerça competência que é estranha às suas atribuições, no sentido de 
tecer considerações embebidas de pré-julgamentos e vivências pessoais, afastando a aplicação da lei, 
da mesma maneira que os princípios constitucionais norteadores do processo penal.   
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RESUMo

Tal trabalho tem como finalidade discutir a mensagem passada pela musica “Triste, Louca ou 
Má” a partir da análise de Francisco, el hombre – Além de questionar atuação do Direito como 
ferramenta de controle social  x A construção da dignidade da pessoa humana numa perspectiva de 
gênero, suas raízes históricas e assim realizar uma análise acerca da sociedade patriarcal e como a 
mesma se desenvolveu desde as sociedades primevas até os dias atuais. O presente estudo também 
tratará da vulnerabilidade da figura feminina incorporada ao âmbito familiar, suas opressões, mas 
principalmente no legislativo com a forte invisibilidade no que tange a falta de representatividade, 
a violência de gênero e a pseudo igualdade entre os sexos, buscando mais avanços além dos que 
foram provenientes da toda a luta por uma real dignidade. 

Palavras-chaves: Gênero; Legislação; Mudanças.

INTRoDUÇÃo

Pensar na história da legislação brasileira é entender que muitas foram às formas de dominação 
enfrentadas pelos civis. De início, deu-se título aos cidadãos denominados aristocratas, em outro 
período, os oligárquicos, e até 1932, apenas aos homens. Desta forma, vale salientar que é sobre a 
matriz dos inúmeros fenômenos que aconteciam na Europa, que as mulheres brasileiras ganham o 
direito ao voto e assim a uma cidadania teórica. Contudo, as legislações continuaram a restringir 
direitos ao gênero feminino. E mesmo com o passar dos anos tendo a formalização legislativa de 
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outros direitos e a criação das obrigações para o Estado que deveria agora garanti-los e implementá-
los, a participação das mulheres nos espaços decisórios ainda se encontrava tolhida. Corroborar-se-á 
a questão o foro privilegiado revogado pela vigência do NCPC que se sucedeu apenas em 2016, que 
consentiu a mulher autonomia e não mais depender da deliberação do marido para a propositura 
de ações- embora ainda hoje ocorre a dependência, contudo se faz exceção. Outrossim, ainda que 
os fatos supracitados causem espanto, o Art. 100 do CPC anterior, motivado pela Lei do Divórcio 
(Lei 6.515/77), traz em si mudanças significativas, pois apresenta em seu bojo um nítido objetivo de 
proteger a parte que, à época, revelava-se mais fraca na relação conjugal. Isso porque, na sistemática 
do velho CC/16, o marido ocupava a posição de chefe da sociedade conjugal. Além da citada mudança 
houveram outras como a nova redação do artigo 226 do Código Penal, que trata de situações que 
aumentam a pena, passa a incluir outros agentes, tais como tio, cônjuge, companheiro, não previstos 
até então. Por essa nova redação fica definitivamente caracterizada a situação de estupro marital ou 
cometido por companheiro; Em 2005, a Lei n. 11.106, de 28 de março, alterou diversos artigos do 
Código Penal, em grande maioria, claramente discriminatórios. Assim, por exemplo, o artigo 5º dessa 
Lei declara revogados os incisos VII e VIII do artigo 107, que consideravam extinta a punibilidade 
do estuprador que se casasse com a vítima (inciso VII) ou quando a vítima se casasse com terceiro 
e não requeresse o prosseguimento do inquérito ou da ação penal. A Lei também revogou o artigo 
219, que considerava crime somente o rapto de mulher honesta;  Mudanças no código civil de 
2002, igualando homens e mulheres em direitos e obrigações; A Lei 9.029, de 13/4/1995, passou 
a considerar crime a exigência de atestado de esterilização e de teste de gravidez para efeitos de 
admissão ou permanência em emprego. Porém a sociedade ainda traz reflexos deste retrogrado 
pensamento. Destarte, a música de Francisco, el hombre - Triste, Louca ou Má, em sua letra, comenta 
sobre a vida de mulheres que não mais seguem a receita, qual seja, ser do lar, casar, ter filhos. Esta 
canção proporciona ao ouvinte a reflexão a respeito das dores que a opressão de gênero é capaz de 
promover às mulheres. Enfatizando a busca por liberdade e autossuficiência ao trazer no seu refrão 
“que um homem não te define” ou seja, o casamento e a relação heterossexual não são parâmetros 
a serem seguidos; que “sua casa não te define”, ter um lar e filhos não a fazem mais ou menos 
mulher; “sua carne não te define” um corpo estereotipado, sexualizado não te rotulam ser do sexo 
feminino; e por fim “ você é seu próprio lar” você, mulher, é digna de ser aquilo que escolheu ser, 
com direitos e dignidade

oBJETIVoS

Tal trabalho tem como objetivo estudar a história da legislação brasileira verificando as desigualdades 
pautadas no gênero, quais são os motivos para a manutenção do status quo principalmente no que 
tangem ao não acesso das mulheres aos papeis decisórios e assim buscar avanços na legislação 
brasileira, mas principalmente nas de outras nações que conseguiram uma real isonomia e deste 
modo alcançar dar dignidade a pessoa humana. 

MÉToDoS

Este estudo foi realizado através de uma construção teórica bibliográfica sobre o amparo de uma 
análise jurídica e antropológica. aplicar-se-á como metodologia de trabalho a construção teórico-
bibliográfica, documental e qualitativa adotando a interpretação de comportamentos e as mudanças 
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que ocorreram e assim com o propósito de obter informações a respeito da legislação vigente  e 
buscar os problemas que fazem com que o artigo quinto da constituição federal e não possua hoje  
um resultado prático.
 Pois, entende-se, portanto que fomentar a igualdade não somente de modo formal é o meio necessário 
para a construção de uma sociedade mais justa.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Foi possível verificar avanços na legislação, contudo ainda é muito forte a repressão de gênero, 
seja na política com a irrelevante quantidade de mulheres, nas não aprovações de medidas que 
tratem sobre importantes decisões como por exemplo a respeito liberdade sexual,  como é o caso 
da descriminalização do aborto. 

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, somente com uma maior inserção feminina e a reverberação de suas vozes poderá haver 
a igualdade pautada no princípio da isonomia e como consequência haverá de modo mais amplo a 
proteção a dignidade da pessoa humana em suas mais variadas esferas. Logo, faz-se necessária a 
aplicação de políticas públicas que fomente a igualdade com o intuito de construir uma sociedade 
mais justa.
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RESUMo

A partir da Revolução Industrial, houve um grande aumento da população nas cidades, devido à 
quantidade de retirantes que saiam do interior em busca de uma vida melhor nos centros urbanos. Isso 
fez com que as cidades tivessem um desenvolvimento rápido, entretanto, desorganizado que, com o 
passar do tempo, trouxe problemas para toda a sociedade. Com base nas teorias ecológicas humanas 
e nos métodos de estudo da Escola de Chicago, percebe-se que, com as migrações e o progresso 
rápido das cidades, fizeram com que as mesmas se dividissem em zonas, tendo como critério de 
separação as classes sociais, salientando que os indivíduos recém-chegados iam habitar locais mais 
indesejados. Sendo assim, mais um fator de separação das zonas urbanas, além do choque cultural. 
Com isso, houve desigualdade em desenvolvimento e nas prestações de serviços públicos básicos, 
tais como saneamento básico, segurança e iluminação, onde as zonas de classes sociais mais altas se 
desenvolviam bem em relação aos subúrbios, deixando evidente que na maioria das vezes os interesses 
que tangiam o desenvolvimento eram pensados apenas nas classes mais nobres, quebrando os princípios 
de coletividade social, tendo como base. Para os estudos citados acima, na seguinte pesquisa, foi 
analisada uma possível relação que pode haver entre o fluxo de pessoas e prestação de serviços básicos 
de infraestrutura, principalmente iluminação, com os índices de criminalidade, esperando que nas 
áreas mais escuras das cidades e com menor fluxo de pessoas, tem-se maior sensação de insegurança 
da população e maior índice de criminalidade. Foram feitas aplicações interdisciplinares de teoria 
darwiniana sobre relações existentes entre diferentes seres orgânicos que habitam uma mesma região, 
para melhor compreender ligações entre questões socioeconômicas que se encontram nos mesmos 
ambientes, além de mostrar que existem também relações entre as mais variadas áreas do conhecimento 
e seus profissionais.
 
Palavras-chaves: Ocupação do espaço urbano; Criminalidade; Teoria darwiniana.
 
RESUMEN

A partir de la Revolución Industrial, hubo un gran aumento de la población en las ciudades, debido 
a la cantidad de retirantes que salían del interior en busca de una vida mejor en los centros urbanos. 
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Esto hizo que las ciudades tuvieran un desarrollo rápido, sin embargo, desorganizado que, con el 
paso del tiempo, traía problemas para toda la sociedad. Con base en las teorías ecológicas humanas 
y en los métodos de estudio de la Escuela de Chicago, se percibe que, con las migraciones y el 
progreso rápido de las ciudades, hicieron que las mismas se dividieran en zonas, teniendo como 
criterio de separación a las clases sociales, destacando que los individuos recién llegados iban a 
habitar lugares más no deseados. Siendo así, otro factor de separación de las zonas urbanas, además 
del choque cultural. Con ello, hubo desigualdad en desarrollo y en las prestaciones de servicios 
públicos básicos, tales como saneamiento básico, seguridad e iluminación, donde las zonas de clases 
sociales más altas se desarrollaban bien en relación a los suburbios, dejando evidente que la mayoría 
de las veces los intereses que el desarrollo se pensaba sólo en las clases más nobles, rompiendo 
los principios de colectividad social, teniendo como base. Para los estudios citados arriba, en la 
siguiente investigación, se analizó una posible relación que puede haber entre el flujo de personas 
y la prestación de servicios básicos de infraestructura, principalmente iluminación, con los índices 
de criminalidad, esperando que en las áreas más oscuras de las ciudades y con el menor flujo de 
personas, se tiene mayor sensación de inseguridad de la población y mayor índice de criminalidad. 
Se realizaron aplicaciones interdisciplinares de teoría darwiniana sobre relaciones existentes entre 
diferentes seres orgánicos que habitan una misma región para comprender mejor las relaciones 
entre cuestiones socioeconómicas que se encuentran en los mismos ambientes, además de mostrar 
que existen también relaciones entre las más variadas áreas del conocimiento y sus profesionales.

Palabras-Claves: Ocupación del espacio urbano; Criminalidad; Teoría darwiniana

INTRoDUÇÃo

Toda cidade precisa de um plano para crescimento, pois elas não podem desenvolver-se 
desordenadamente, porque isso gerará grandes transtornos no futuro. Um plano de desenvolvimento 
urbano é um processo lento de se obter resultados deve-se analisar vários aspectos e características 
regionais tais como: relevo, clima, cultura, quais as culturas de produção que formam a base 
econômica da região e fatores de localização.
O fator de localização é relativo ao objetivo que se deseja chegar com a cidade, se ela será um centro 
politico e econômico ou simplesmente um município que deseja ter fácil acesso a matérias primas 
ou produtos industriais de consumo popular.
Os problemas relativos ao desenvolvimento e harmonia da população estão diretamente relacionados 
ao investimento feito pelos líderes das cidades. Vale mais a pena investir em planejamento urbano 
do que poupar o dinheiro e tempo em projetos e depois não manter o ritmo de desenvolvimento e 
ter que tampar falhas futuras não previstas. Quando há um líder com pensamentos profiláticos e 
planejamentos detalhados, todo o tempo usado e todo dinheiro investido acaba se transformando 
em vantagens futuras para a população.
Os conceitos de estratégia e tática são importantes no sucesso de uma cidade, os conceitos estratégicos 
podem ser aplicados na fase de planejamento, como por exemplo, prevendo futuros problemas e os 
conceitos de tática atuam na excussão e divisão de tarefas. A tática funciona como cão de guarda da 
estratégia, pois as táticas atuam como as tarefas sendo feitas de maneira orquestrada e programada 
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por pessoas capacitadas a fazer seu trabalho, pelas comunicações perfeitas e exercícios de deveres e 
cargos, quando isso acontece a estratégia é automaticamente aplicada sendo ela o conjunto de táticas 
e tudo o que foi citado acontecendo em harmonia, e então chega-se ao objetivo. Sem planejamento, 
estratégia, tática e investimento não é possível chegar ao objetivo de sucesso.
Quando essas ideias são aplicadas com sucesso, chega-se ao objetivo, que deve ser pensado com 
interesse de beneficiar a todos os indivíduos e todas as classes sociais para que haja igualdade 
no desenvolvimento e tudo ocorrer de maneira arranjada como o projeto. A ponderação do 
desenvolvimento das diferentes classes deve ser levada em conta para que não haja colapso social. 
Sendo assim, o planejamento influencia na vida dos cidadãos e no nosso dia a dia, a saúde e índice 
de mortalidade infantil, a qualidade de vida das pessoas, a média de vida da população, a educação, 
índice de analfabetismo, a segurança, índice de criminalidade, e concentração de capital são 
diretamente influenciadas pelo planejamento urbano. De acordo com o site ArchDaily Brasil, “as 
cidades prósperas têm uma visão de que devem seguir através de um plano para o desenvolvimento 
de maneira ordenada. Não se trata de um controle centralizado, mas de uma forma de antecipar 
as necessidades, coordenar esforços e estabelecer um caminho para o horizonte que se constrói de 
forma coletiva. São conhecidos os grandes esforços para melhorar a habilidade, a prosperidade e 
a igualdade que tem  espaço  em várias cidades. Tal impacto transformador não é um produto da 
espontaneidade, mas de um planejamento construtivo.”                
Na presente pesquisa utilizaremos a essência do famoso experimento de Charles Darwin (1859), 
relativo à teoria de que a população de gatos influenciava na população de trevos vermelhos, uma 
planta comum na Inglaterra. Inicialmente, verifica-se que gatos e plantas não têm muito em comum, 
mas um biólogo Inglês fez o experimento em pequena escala em sua propriedade e a teoria foi 
comprovada. Utilizando pensamentos e aplicações interdisciplinares e baseando-se em teorias da 
Ecologia Humana e métodos de análises como o da Escola de Chicago, podemos aplicar a teoria de 
Darwin dentro do contexto social e urbano. Vale dizer, se os gatos influenciam na população de trevos 
vermelhos, pode-se deduzir que o fluxo de pessoas e de comércio bem como os serviços básicos de 
infraestrutura da cidade como iluminação publica influenciam nos índices de criminalidade pelo fato 
de que os praticantes de ações criminosas fiquem mais vulneráveis á luz e onde tem um maior fluxo 
de pessoas há também uma chance delas reagirem coletivamente, como será demonstrado a seguir.  

oBJETIVoS

O objetivo da presente pesquisa será analisar a teoria darwiniana relativa à contextualização de 
convivência e desenvolvimento da população de gatos e trevos vermelhos, a fim de estabelecer 
um paradigma científico de relação entre instrumento de controle social, aparelhamento público, 
segurança e ocupação dos espaços urbanos, para, posteriormente, ser verificada a possibilidade de 
propositura de políticas públicas preventivas específicas contra criminalidade.

FUNDAMENTAÇÃo TEÓRICA

Desde muitos anos existe a questão de planejamento urbano que veio sendo modelada de acordo a 
necessidade do homem, em meados de 1700, com a Revolução Industrial e a chegada de máquinas 
que substituíam o trabalho humano, ocorreu uma grande revolução também nos conceitos de 
planejamento urbano e algumas questões como a necessidade de explorar matérias primas de 



920

ANAIS do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
neoconstitucionalismo e efetivação de Direitos Humanos na contemporaneidade

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço: Av. Olívia Flores, 200 Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-080 Telefone: (77)3201-4800

920

maneira rápida para abastecer os galpões das fábricas que começavam a produzir furtivamente, 
com isso as pessoas saem do campo para a cidade caracterizando o êxodo rural, enquanto a cidade 
é modelada, entretanto, o planejamento urbano depende do interesse tido como social, mas que 
acaba sendo de poucos. 
No Brasil em meados do século XIX e no início dos anos 1900, os centros urbanos começam a 
ser ocupados por imigrantes que vinha das regiões Nordeste ou de zonsas rurais que sabendo da 
implantação de fabricas e da procura por empregados sairam de suas casa para buscar trabalho 
nas cidades tentando fugir da vida corriqueira do campo e tento em mente uma vida agradável na 
cidade largaram tudo que tinha para apostar nesse novo modelo de vida. Neste período, houve um 
grande aumento da população nos centros urbanos. Por conta desses fenômenos de migração, os 
retirantes que chegavam vinham ocupar moradias quase sempre próximas às fabricas, pelo fato de 
os custos serem mais baratos e não gastarem com transporte. Entretanto, não tinham condições 
de moradias dignas, causando decepção aos moradores, a exemplo da narrativa da obra “Morte e 
Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto (1955), quando o retirante chega a desejar a morte. 
Com isso, o cenário urbano que antes era ocupado pelas pessoas de alta classe passa a sofrer 
tranformação com o desenvolvimento demasiado. De acordo com Nabil Bonduki (2011, p.18), “São 
Paulo expandiu-se em todas as direções com loteamentos de chácaras e a abertura de novos bairros. 
A pequena cidade de 1870 podia ser toda percorrida a pé em meados do sséculo houvesse falta 
de áqua) ou retiravam-se de poços particulares,e lançavam os detritos nos rios ou em fossas. Ao 
receber milhares de novos moradores, a cidade passou a exigir transportes rápidos pois as distâncias 
passaram a ser medidas a ser medidas em quilômetros, os chafarizes deixaram de dar conta do 
consume, aumentou o risco de contaminação da água e o esgoto sem destino certo tornou-se o 
principal inimigo da saúde púlblica’. As cidades brasileiras, como São Paulo, começaram a sobrer 
o fenômeno e as consequências da desorganização social  que, de acordo com a visão da Escola de 
Chicago, é um fator gerado com o rápido desenvolvimento e urbanização desordenada. De acordo 
com Mariana Cavalcanti Pereira (2014, p.12), “na ótica da escola de Chicago, a desorganização social 
é entendida como um dos fatores oriundos da rápida urbanização e do aumento da visibilidade das 
desigualdades sociais, ocasionando o enfraquecimento dos valores coletivos.” Os fundamentos da 
Ecologia Humana apontam que, como consequência  desse desenvolvimento e processo de migração, 
as cidades foram fragmentadas em areas de acordo com Mariana Cavalcanti Pereira (2014, p.11), 
“em consequência dessas transformações sociais, a cidade foi, então, dividida em áreas, pois 
acreditava-se que havia forças dentro das comunidades, representadas por agrupamentos, de tal 
forma que era necessário o isolamento dos fatores, com o intuito de se proceder com a observação 
das tipicidades das pessoas a instituições produzidas pelas operações conjuntas de tais forças”, com 
a hipótese de que haviam líderes dentro da comunidade  com represetações de grupos, forçando, 
assim, o isolomento de parcelas da sociedade. A Ecologia Humana dizia que a própria sociedade 
colocava limites na Liberdade do homem.
As cidades passaram a ter os centros ocupado por uma sociedade rica, enquanto a de menos poder 
ocupavam as periferias onde as condições e ascesso aos recursos básicos de infraestrutura são 
exiguos. De acordo com Nabil Bonduki (2011, p.20), “o problema da habitação popular no final 
do seculo XIX é concomitante aos primeiros indícios den segregação especial. Se a expansão da 
cidade e a concentração de trabalhadores ocasionou inúmeros problemas, a segregação, social d 
espaço impedia que os diferentes estratos sociais sofressem da mesma maneira  os esfeitos da crise 
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urbana, garantindo á elite áreas de uso exclusive, livres da deterioração, além de uma pequena 
apropriação diferenciada dos investimentos públicos.”. Com base nas teorias abordadas pela Escola 
de Chicago e pela Ecologia Humana sobre desorganisação social e isolamento de classes sociais 
menos favorecidas, observa-se também que nas zonas onde há a escassez de atendimentos básicos 
de recursos públicos, onde há um menor fluxo de pessoas e de comércio, há tambem um maior 
índice de criminalidade. De acordo com Mariana Cavalcanti Pereira (2014, p.12) “nessa construção 
teórica, surge o entendimento de que as áreas degradadas são os espaços habitacionais deteriorados, 
sujeitos á violencia e criminalidade, desprovidos, muitas vezes, de saneamento e de outros básicos 
indispensáveis a um padrão de vida digna. Assim, essas áreas  não chegam a ser consideradas nem 
mesmo como lugares de fato, visto que seus integrantes se encntram excluídos das métropoles, 
alheios aos recursos e espaços públicos.” 
Percebe-se uma relação inesperada entre infraestrutura e criminalidade  ligando assim as areas de 
Arquitetura, Engenharia com Direito, Economia e Sociologia sobre semelhante relação inesperada 
em “A Origem das Espécies”, Darwin (1859) afirmou que o Coronel Newman, que estudou por muito 
tempo os hábitos dos zangões, havia notado que os seus ninhos eram bastantes frequentes próximos 
às aldeias e pequenas cidades, por conta do número de gatos, e acrescenta que o maior número de 
gatos próximos às aldeias contribuia para a maior população de trevos vermelhos naquela região, 
isso porque os gatos comem os ratos que comeriam os zangões que por sua vez fazem a polinização 
das flores dos trevos vermelhos, propondo que a população de gatos influenciava na população de 
trevos vermelhos. Com base neste experimento inconclusiva de Darwin, um entomologista inglês 
Jimmy Doherty colocou três comeias próximas ao celeiro de sua fazenda, isso porque os gatos 
moram ou sempre ficam próximos aos celeiros. Ao fazê-lo, mesmo em escala pequena, os resultados 
foram plausíveis com a teoria. 
Nesse sentido, torna-se necessária a verificação aprofundada dos experimentos realizados e sua 
relação com a teoria ecológica humana, conforme proposto pela pesquisa que ora se apresenta.
   
MÉToDoS

A presente pesquisa será realizada em duas etapas. Em um primeiro momento, correspondente à 
fase atual, tratar-se-á de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. Na segunda etapa, 
a pesquisa será de campo, com aplicação de entrevistas e questionários em zonas previamente 
estabelecidas, para subsidiar um estudo acerca da sensação de segurança da comunidade local. A 
pesquisa será de caráter exploratório.

RESULTADoS E DISCUSSÃo

Aplicando os conceitos de interdisciplinaridade propostos pela teoria da ecologia humana e 
utilizados pela Escola de Chicago, podemos assim associar a teoria de Darwin dentro da sociedade 
e do ambiente urbano, ao verificarmos o fluxo de pessoas e os serviços básicos público, como a 
iluminação, influenciam no índice de criminalidade nas cidades, como analogia da situação em 
que a população de gatos influencia na quantidade de trevos vermelhos. Isso porque, em ambientes 
onde há um maior fluxo de pessoas, maior movimento de comércio, e uma boa iluminação pública, 
teoricamente, as pessoas se sentem mais seguras pelo fato de estarem juntas e se auto-observando. 
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Caso ocorra alguma tentativa de crime, há uma grande possibilidade de, por instinto de coletividade, 
os cidadãos próximos tomarem uma iniciativa de defesa coletiva. Em bairros mais afastados dos 
centros urbanos, onde a um menor fluxo de pessoas e baixa qualidade da iluminação pública, a 
sensação de insegurança é maior, pelo fato de a pessoa se sentir sozinha, com uma real possibilidade 
de sofrer algum atentado.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Darwin em A Origem das Espécies (1859/2003, p.85), “quanto são complexas e 
inesperadas as relações recíprocas dos seres orgânicos que têm que lutar no mesmo país”, pode-se 
dizer que se há relações complexas e inesperadas entre seres orgânicos que precisam lutar juntos 
em um determinado ambiente, há de ter ligações inesperadas entre questões socioeconômicas em 
um mesmo ambiente como nas cidades, por exemplo, as questões tratadas na presente pesquisa 
sobre a relação entre o índice de criminalidade com a distribuição demográfica, econômica e de 
qualidade de serviços públicos como iluminação e isso mostra que a relação gato-trevo vermelho 
é aplicável nas cidades, a exemplo da relação iluminação-criminalidade. Sendo assim, a teoria de 
Darwin é interdisciplinar. Se  conveniente tais relações inesperadas entre seres orgânicos de espécies 
distintas e ligações de qualidade de serviços públicos com questões de segurança é de se esperar 
que haja também ligações entre as mais distintas áreas do conhecimento fazendo-se, assim, pontes 
interdisciplinares entres áreas do Direito, Engenharia, Urbanismo, Sociologia, Economia, Biologia 
e Antropologia, provando que todas as áreas, por mais diferentes que sejam, estão interligadas, pelo 
fato de que uma sociedade é construída por profissionais de cada uma delas e também por esses 
estarem dentro do mesmo ambiente.
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