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DIREIT O AO ESQUECIMENT O - BASES DO
PENSAMENTO JURÍDICO DEMOCRÁTICO P ARA UMA

PROPOSTA DE PONDERAÇÃO DE DIREIT OS

Paulo Henrique Campos Leite1

Jhonatan Lucas Xavier de Oliveira2

Laura Patrícia Oliveira de Castro Campos3

RESUMO

Este texto tem como objetivo apresentar as bases do pensamento
jurídico acerca do direito ao esquecimento e à colisão na matriz
principiológica constitucional. O progresso tecnológico trouxe impactos
significativos para as ciências, propiciando o alcance de feitos antes
inimagináveis. Em contrapartida, provocou uma grande mudança nos
padrões de comportamento do ser humano, suscitando conflitos que
põem em choque as suas garantias e direitos fundamentais. Nesse
cenário, os aspetos da vida particular são trazidos à tona e difundidos
para um público indeterminado, sem que haja qualquer interesse
relevante em jogo. Daí exsurge o problema que leva à indagação se o

1 Professor do Curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES.
Especialista em Direito.

2 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES.
3 Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES.
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Direito ao Esquecimento surge como uma possibilidade de assegurar
ao indivíduo que sejam colocados limites à sua exposição frívola e
jocosa pelos meios de comunicação, em respeito aos seus atributos
mais personalíssimos. Sob o manto da dignidade, simboliza um
verdadeiro alento para a sua regeneração psíquica e social, obviando
que os infortúnios de outrora sejam rememorados e transformados
num presente contínuo.

PALAVRAS-CHAVE: Direito ao Esquecimento. Memória Social,
Colisão de Direitos Fundamentais.

INTRODUÇÃO

O desiderato do direito a ser esquecido está umbilicalmente coligado
à ideia de regenerabilidade do indivíduo. Ele exprime peculiar sentido
para aqueles que protagonizaram alguma situação constrangedora ou
tiveram o seu nome inscrito no rol dos culpados, sendo que a constante
rememoração desse episódio pode reverberar na sua vida particular
e gerar efeitos perniciosos, obstruindo o desenvolvimento dos seus
atributos fundamentais.

Conquanto não seja um novel instituto, ele tem sido cada vez mais
vindicado como uma alternativa para a fixação de limites aos inúmeros
litígios que dimanam no âmago de uma sociedade progressivamente
conectada aos meios de comunicação em massa e às mídias digitais
– fruto, em grande parte, da ampla difusão e acesso à rede mundial
de computadores, a cognominada internet.

À vista disso, o referido direito pode ser um contributo deveras
importante na tarefa de impor obstáculos à desenfreada divulgação
de dados e fatos alheios que não denotam ou já obliteraram o interesse
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coletivo, transformando, assim, as aflições do passado de alguém em
uma realidade intemporal.

É sob tal aspecto, portanto, que se vislumbra os matizes de
contemporaneidade e relevo do tema ora trazido à balha, o qual
reclama novas reflexões consentâneas à sua atual condição
multifacetária, máxime em um volátil ambiente pós-moderno.

Trata-se de um assunto que ainda enfrenta desmedidas críticas
concernentes à presumível ausência de higidez acadêmica e jurídica
que afirmem a sua aplicabilidade, harmonização e efetivação junto a
outros institutos e garantias salvaguardados pelo ordenamento.
Notadamente, o direito à memória coletiva, as liberdades de expressão
e informação – corolários do Estado Democrático de Direito.

Deste modo, o presente trabalho tem o objetivo de analisar as bases
do pensamento jurídico acerca do direito ao esquecimento e a suposta
colisão na matriz principiológica constitucional.

Nesse sentido, será feita uma revisão bibliográfica partindo do
levantamento de publicações da área jurídica e não se olvidando de
recorrer às ciências afins. O intuito é explorar com afã a produção
recente acerca do tema, sem descurar-se da legislação correlata e
da jurisprudência, propiciando um diagnóstico atual da questão.

Impende sublinhar que o assunto tem nítido aspecto interdisciplinar,
pois estabelece uma aproximação dialética com a Filosofia e a História.
Para mais, é imbuído de transversalidade, já que ultrapassa os confins
das condenações penais, dos efeitos da sanção e da reabilitação
criminal, encontrando guarida em diversas outras celeumas.
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1 O PRIVATIV O DIREIT O DE SER ESQUECIDO

A doutrina é remansosa ao identificar as primícias do direito ao
esquecimento como uma decorrência dos predicados da personalidade
humana. Estes, por sua vez, consistem num conjunto de prerrogativas
adstritas às profusas questões concernentes ao plano existencial do
indivíduo, nas interações consigo mesmo e em comunidade, sendo os
seus alicerces vislumbrados desde os períodos mais remotos
(CONSALTER, 2017, p. 34).

Percebe-se que tais garantias são históricas e estão em constante
expansão, não deprecando por qualquer atitude do Estado senão
reconhecê-las em seu corpus legis (BOBBIO, 2004, p. 13-19). À
luz da base axiológica jurídica, elas podem ser conjecturadas como
imemoriais e imanentes ao homem, além de oponíveis erga omnes.
Por vez, a sua invocação tem o condão de impor óbices à ingerência
dos governantes e dos seus pares sobre os assuntos particulares que
dizem respeito a cada um.

Os direitos privativos da personalidade se apresentam com uma feição
dual: de um lado, são subjetivos e inatos, em contrapartida,
fundamentais ao desenvolvimento e à dignidade da pessoa humana.
Têm como alvitre nodal a tutela dos atributos psicofísicos, intelectuais
e morais, resguardando o ser humano de todas as agressões que
afetam a sua dimensão incorpórea (FARIAS; ROSENVALD, 2012,
p. 174).

Durante muito tempo, contudo, esta proposição esteve assentada em
uma ótica patrimonialista, uma vez que os princípios gerais de proteção
à pessoa – tal como o era para a propriedade – cingiam-se ao seu
aspecto físico (ZANINI apud CONSALTER, 2017, p. 39). Foi
gradativa a inserção de novas possibilidades de rechaçar a imisção
de estranhos nas situações tocantes à privatividade, a partir de teorias
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e mudanças de interpretação das leis codificadas que ressignificaram
a própria noção de ser humano enquanto detentor não só de direitos e
deveres, mas também de faculdades e aptidões que transcendem a
matéria.

Nesta senda, o debate sobre o direito à privacidade e seus consectários
readquiriu vultosa importância na cena jurídico-acadêmica dos
estertores do século XIX, após a publicação de um distinto artigo
intitulado The Right to Privacy. No trabalho, os ex-sócios Louis
Dembitz Brandeis – que viria, mais tarde, a se tornar juiz da Suprema
Corte dos Estados Unidos – e Samuel Dennis Warren manifestaram
irresignação ante o jeito de atuar da chamada “imprensa amarela” da
cidade de Boston – Massachusetts. Isso porque a família deste sofria
importunações várias em razão da agitada vida social que levava.

Teceram, pois, acentuadas críticas ao vertiginoso crescimento de
revistas e tabloides voltados para notícias irrelevantes e escândalos;
informações banais que, para eles, arrebatam até os cérebros mais
capazes, devido à curiosidade que despertam. Em trechos, condenaram
o esboroamento da intimidade e do recato pelos abusos cometidos
por implacáveis jornalistas e as novas tecnologias da época, aptas a
armazenarem sons e reproduzirem imagens sem o aval ou sequer o
conhecimento das “vítimas”, forçando-as a um “exílio” ou mesmo a
uma “morte social”. Como se verifica na transcrição abaixo:

[...] A imprensa está ultrapassando em todos os sentidos os limites
óbvios da propriedade e da decência. As fofocas não são mais o
recurso só do desocupado e do vicioso, mas têm se tornado um
comércio [...]. Para satisfazer a vontade pruriente, os detalhes das
relações sexuais são difundidos nas colunas dos diários. Para ocupar
o indolente, coluna sobre coluna está abarrotada de fofoca, que é
consumida por quem busca uma intrusão no círculo doméstico. A
intensidade e a complexidade da vida, acompanhando o avanço da
civilização, fizeram necessário que alguns se isolassem do mundo, e o
homem, sob a refinada influência da cultura, tem se tornado mais
sensível à publicidade, de modo que a solidão e a privacidade tornaram-
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se mais essenciais ao indivíduo; mas os empreendimentos e as
modernas invenções têm, através de invasões da sua privacidade,
submetido-o a dor mental e angústia, muito maior do que poderia ser
infligido por meros ferimentos corporais. [...] Cada fofoca indecorosa
plantada, e colhida, torna-se a semente de outras, e, em proporção
direta à sua circulação, resulta numa redução de padrões sociais e de
moralidade4 (WARREN; BRANDEIS, 1890, p.196 – tradução direta).

Já naquela ocasião, os aludidos autores atentaram para o fato de que
a intensidade das transformações político-econômicas e sociais havia
fixado novos parâmetros que careciam de reflexões, bem como
trouxera a urgência de se reconhecer e atribuir amparo legal a
potencialidades humanas intangíveis. “Definiram a proteção do reino
privado como alicerce à liberdade individual” (MALDONADO, 2017,
p. 79), colacionando julgados do common law que evidenciavam
violações sofridas por cidadãos – seja no que diz respeito à imagem,
aos seus dados, cartas e excertos de obras.

Sob um conceito elástico de privacidade, defenderam que a existência
de tal direito não se subordinava à maneira – oral ou escrita – de se
externar no plano das coisas, apontando de imediato os seus limites:
ele não teria o ímpeto de probir qualquer notícia de interesse público
ou a publicação que não causasse danos específicos a alguém, tal

4 […] The press is overstepping in every direction the obvious bounds of propriety and
of decency. Gossip is no longer the resource of the idle and of the vicious, but has
become a trade […]. To satisfy a prurient taste the details of sexual relations are spread
broadcast in the columns of the daily papers. To occupy the indolent, column upon
column is filled with idle gossip, which can only be procured by intrusion upon the
domestic circle. The intensity and complexity of life, attendant upon advancing
civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, under the
refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude
and privacy have become more essential to the individual; but modern enterprise and
invention have, through invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and
distress, far greater than could be inflicted by mere bodily injury. Each crop of unseemly
gossip, thus harvested, becomes the seed of more, and, in direct proportion to its
circulation, results in a lowering of social standards and of morality.
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como a sua injunção seria inviável sempre que o próprio indivíduo
divulgasse os fatos do seu recôndito ou anuísse que o fossem
(WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 214-218).

No intento de remediarem as práticas invasivas da “era moderna”,
aduziram que “O princípio que protege os escritos pessoais e todas as
outras produções personalísimas, não contra o roubo e a apropriação
física, mas contra a publicação sob qualquer forma, na realidade não
é o princípio da propriedade privada, mas a de uma personalidade
inviolável”5 (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 205 – tradução direta).

Malgrado o acolhimento do right to privacy pela Suprema Corte dos
Estados Unidos viesse a ser paulatino, sua utilização em diversas
instâncias judiciais da federação daria um novo rumo ao ideário de
vida privada; poria a privatividade sob o longo véu da concepção de
plenitude do cidadão.

A afirmação em escala global desta teoria ocorreria por volta da
segunda metade do século XX, mediante tratados, enunciados e
conferências internacionais. Dentre estes, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 1948. No artigo 12 do seu texto, restou proclamada a
tutela legal contra interferências arbitrárias que a pessoa viesse a
sofrer “em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua
correspondência” (UNESCO, 1998), salvaguardando-o, igualmente,
de ofensas à honra e à reputação.

Mas, a Resolução 428, de 1970, publicada pela Assembleia Consultiva
do Conselho da Europa, é que definiria realmente a amplitude deste

5  […] The principle which protects personal writings and all other personal productions,
not against theft and physical appropriation, but against publication in any form, is in
reality not the principle of private property, but that of an inviolate personality.
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direito – quase um século após sua alusão feita pelos advogados
americanos. Conforme assinala César Dario Silva:

O direito ao respeito à vida privada consiste essencialmente em levar
sua vida como entender com um mínimo de interferência. Diz respeito
à vida privada, familiar e comunitária, integridade física e moral, honra
e reputação, ao fato de não ser apresentado sob um falso vislumbre,
à não divulgação de fatos inúteis e embaraçosos, a publicação, sem
autorização, de fotografias privadas, à proteção contra a espionagem
e às indiscrições injustificáveis ou inadmissíveis, à proteção contra a
utilização abusiva de comunicações privadas, à proteção contra a
divulgação de informações comunicadas ou recebidas confidencialmente
por um particular. Não podem se prevalecer do direito à proteção da
sua vida privada as pessoas que por suas próprias atitudes encorajam
indiscrições das quais elas venham se queixar posteriormente [...]
(2015, p. 18).

Cumpre destacar, nesse passo, que a tese retrocitada serviu de pedra
angular e deu azo à criação de um novo direito: o right to be left
alone (“direito a ser deixado só”), que as doutrinas e jurisprudências
consagrariam posteriormente como o “Direito ao Esquecimento”. Ele
despontou com o objetivo precípuo de garantir ao indivíduo a
possibilidade de obstar que seus fatos verídicos pretéritos, destituídos
de relevo público, tornassem-se acessíveis por qualquer do povo,
reabrindo antigas “cicatrizes”.

Em apertada síntese, ele pode ser entendido como o direito à proteção
da integridade mental e física que cada um tem, no sentido de buscar
não ser recordado contra o seu alvedrio, de algo que outrora derruiu
a sua vida ou trouxe alguma sequela deletéria, sendo ainda capaz de
lhe acarretar desonra, vergonha ou consternação, ora na “vida privada”
– aspectos pessoal e íntimo – ora na esfera “pública” – contexto
profissional e social.
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Assim o define Martinez:

[...] é a possibilidade de defesa que, como uma redoma, permite a um
particular que não autorize a veiculação ou retire desta um fato
pretérito que o expõe ao público em geral, causando-lhe sofrimento e
transtornos. Pode-se dizer que esta esfera de proteção funciona como
um mecanismo de isolamento direcionado à informação intertemporal
(2014, p. 81).

Destarte, a raiz comum do direito ao esquecimento é a própria
dignidade da pessoa humana, que põe a salvo as faculdades indeléveis
do indivíduo. Abrangido pela “cláusula geral da personalidade”, ele se
mostra jungido à privacidade, à honra, à imagem e à intimidade.
Exprime, sem embargo, não mais do que um ângulo do holístico rol de
possibilidades – declaradas ou inominadas –, como sugere a doutrina
alemã:

A existência de um direito geral da personalidade é defendida sob o
fundamento de que, dada a variedade de tipos de lesões aos direitos
da personalidade, é necessária a proteção ampla aos indivíduos, por
meio de uma espécie de direito-quadro (Rahmenrecht), de caráter
aberto, que permita açambarcar hipóteses não previamente reguladas
em tipos legais específicos, algo que se torna ainda mais evidente
quando se observam problemas ligados à privacidade e às liberdades
comunicativas. [...] o direito geral permitiria que, com o passar do
tempo e por efeito da experiência humana ou da apreciação de casos
específicos pelos tribunais, pudesse o legislador instituir novos
direitos em espécie, decalcando-os do direito geral da personalidade
(SPINDLER apud MIRANDA, et. al., 2012, p. 17-18, sic).

Embora seja intransmissível e oponível contra todos, não se pode
conjecturar o direito ao esquecimento como absoluto, haja vista que
ele é suscetível de sofrer mitigação sempre que, no caso concreto,
outros pórticos se revelarem tão fundamentais e dignos da proteção
legal reclamada ao Estado.
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2 O PASSADO COMO UM PRESENTE CONTÍNUO?

Há quem conjecture que o irrestrito emprego do direito a ser esquecido
possa acarretar sérias consequências, dentre as quais a imposição de
obstáculos cada vez maiores à propalação de notícias de grande
interesse público. Sob esta nuance, tomam-no por um arquétipo de
censura às liberdades de informação, imprensa e de expressão, tanto
na sua modalidade impressa quanto “virtual”.

Com efeito, pairam muitas desconfianças sobre o instituto. E o pretexto
é que ele traria préstimos apenas a pessoas específicas, em desfavor
da sociedade que ficaria obstruída de conhecer fatos do seu passado
e da realidade circundante, inexoráveis à construção da identidade
cultural e evolução de um povo.

2.1 Liberdade Informativa versus Esquecimento

Trazida para a realidade brasileira, a discussão é bem mais delicada.
Apenas recentemente foram recobradas as garantias que desataram
a imprensa – escrita e audiovisual – das ingerências estatais. Com o
processo de redemocratização, entre outras coisas, foram restauradas
no país as efetivas liberdades de expressão, informação e imprensa.

Hoje, tais pórticos encontram guarida no artigo 5º, incisos IV, V, IX,
XIII e XIV, bem como no artigo 220, caput e parágrafos, do texto
constitucional. Servem de supedâneo ao regime democrático e são
nevrálgicos ao desenvolvimento crítico popular, de modo que ultrajá-
los pode ensejar responsabilidades civis e penais ao ofensor (BRASIL,
CRFB/88).

Discorrendo sucintamente sobre os seus conceitos, Luís Roberto
Barroso registra que a liberdade de informação é o “direito individual
de comunicar livremente fatos e o direito difuso de ser deles
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informado”, ao passo que a liberdade de expressão “destina-se a tutelar
o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer
manifestação do pensamento humano”. Ademais, considera como
liberdade de imprensa aquela “reconhecida (na verdade, conquistada
ao longo do tempo) aos meios de comunicação em geral (não apenas
impressos, como o termo poderia sugerir) de comunicarem fatos e
ideias”, o que envolveria as duas primeiras (2004, p. 9).

Malgrado o ingente relevo que encerram, fugiria à razão caracterizar
quaisquer destas espécies de liberdade como um direito absoluto.
Dentre as ressalvas a que estão sujeitas, usualmente se alude ao
embate que elas mantêm com os direitos da personalidade. Por
incontáveis vezes os tribunais foram provocados a decidir sobre
querelas em que o sossego, o “direito de estar só” de certas pessoas
foi violado, invadido por câmeras de TV, jornalistas, fotógrafos – os
paparazzi – e demais canais difusores de notícias. Em não raras
oportunidades deram ganho de causa àquelas, o que leva a coligir
que:

[...] as liberdades comunicativas, assim como os direitos de
personalidade e os demais direitos fundamentais, não se apresentam
ilimitadas. Encontram-se sujeitas a restrições, seja em decorrência da
interação com outros direitos, seja em razão da necessidade de respeito
a certos bens jurídicos (MIRANDA, et. al, 2012, p. 125).

Deste modo, não se afigura plausível “que ao indivíduo seja negado o
seu direito mais comezinho da proteção de sua história pessoal, que
ele próprio não queira ver jogado ao público”, sob a alegação de que
tal conduta consistiria em cerceamento aos meios de comunicação
(CORREIA JUNIOR; GALVÃO, 2015, p. 30). Também não há que
se falar em sobreposição de tal prerrogativa ao fundamental direito
de informar. Mote dessa envergadura já foi solucionado por vários
tribunais, que normalmente utilizam os critérios de ponderação.
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Não obstante o cenário de perseguição e tolhimento pelo qual passou
a imprensa brasileira em décadas pretéritas, e a par de sua inegável
virtude histórica, a mídia do século XXI deve fincar a legitimação de
sua liberdade em valores atuais, próprios e decorrentes diretamente
da importância e nobreza da atividade. Os antigos fantasmas da
liberdade de imprensa, embora deles não se possa esquecer jamais,
atualmente, não autorizam a atuação informativa desprendida de regras
e princípios a todos impostos. [...] Nesse passo, a explícita contenção
constitucional à liberdade de informação, fundada na inviolabilidade
da vida privada, intimidade, honra, imagem e, de resto, nos valores da
pessoa e da família, prevista no art. 220, § 1º, art. 221 e no § 3º do art.
222 da Carta de 88, parece sinalizar que, no conflito aparente entre
esses bens jurídicos de especialíssima grandeza, há, de regra, uma
inclinação ou predileção constitucional para soluções protetivas da
pessoa humana, embora o melhor equacionamento deva sempre
observar as particularidades do caso concreto (BRASIL, REsp.
nº. 1.334.097/RJ, 2013, p. 29; 31, grifo nosso).

Logo, tanto os direitos da personalidade – incluindo o direito ao
esquecimento – quanto a liberdade comunicativa podem se sobressair
nalgum momento no bojo de certa demanda. A transcrição acima do
trecho de um acórdão se revela, pois, mais uma das tentativas de se
afiançar que a imprensa, conquanto sua insigne contribuição à
formação de opiniões e ao desenvolvimento da cidadania, não deve
ser tratada à margem dos princípios e das normas que se impõem a
todos. E em caso de tensão com outro interesse excepcional, faz-se
imperioso lançar mão da hermenêutica para o deslinde do litígio.

Ao projetar o direito ao esquecimento para este ambiente pouco
regrado por leis, a internet, surge a necessidade de se fixar novos
parâmetros à sua abordagem. A propósito, as decisões mais
significativas concernentes ao instituto tomadas no cenário brasileiro,
embora nóveis, cingiram-se ao juízo da veiculação de conteúdo na
televisão; sua aplicação na esfera da rede mundial de computadores,
com suas bases de dados transfronteiriças, indexadores e sites de
busca é um premente desafio, o qual reclama diligentes análises para
que se firme uma sólida jurisprudência.
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Impende destacar, outrossim, que só em tempos recentes foi
regulamentado no país o uso da internet. Através da Lei nº. 12.965,
de 23 de abril de 2014 – apelidada de “Marco Civil” –, restaram
consagrados o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais,
expondo deveres para o usuário e a diretriz do governo de promover
a inclusão digital. Sem dúvida isso espelha um avanço, mas o trato da
questão ainda está numa fase embrionária. E já pululam querelas nos
tribunais pátrios e alhures sobre o assunto.

Destarte, a liberdade de informar, em lato sensu, exige em
contrapartida não só uma responsabilidade na seleção e divulgação
do conteúdo ao público, mas igualmente no desígnio de não injurirar
os direitos e as prerrogativas alheias (CORREIA JUNIOR; GALVÃO,
2015, p. 42). Impor limites à imprensa não denota, ipso facto, reprimi-
la. Francamente, é uma maneira de reafirmar encargos e
compromissos que fazem parte do exercício de tal mister, do mesmo
modo que tangenciam a vida de cada indivíduo.

Com efeito, memória e esquecimento passaram a ocupar lados opostos,
ao menos na aparência, como se um fosse o algoz do outro. No
entanto, impende observar que ambos podem – e devem – coexistir,
sem ocasionar anulações recíprocas. Isso porque, enquanto que “o
direito à memória seria a necessidade e a possibilidade de reconstrução
do passado, o direito ao esquecimento seria essa reconstrução
desnecessária, mesmo que fosse possível” (CORREIA JUNIOR;
GALVÃO, 2015, p. 32).

Aquilo que concerne à memória pessoal, per se, deixa de ser
característico e irretorquível para a coletividade, pois esta categoria
reflete tão somente o que foi retido pelo indivíduo no seu reservatório
de lembranças, o que resta guardado em sua psique e pode ser aflorado
em uma ocasião oportuna. “Diríamos que a memória individual é um
ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda
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conforme o lugar que ali ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo
as relações que mantenho com outros meios” (HALBWACHS, 1990,
p. 34).

Decerto, reconhecer o direito ao esquecimento sobre tais fatos isolados
não pressupõe uma perda irreparável à verdade histórica, como bradam
os obstinados críticos, haja vista que ele atinge mínima e reflexamente
interesses escusos de terceiros. Na lição de João Gabriel Ferreira,
busca-se através dele apenas garantir uma espécie de isolamento,
tão necessário quanto difícil no dias atuais:

O direito ao esquecimento, elemento dos multifacetários direitos da
personalidade, funciona como um tipo de isolamento direcionado à
informação intertemporal. Não se trata exatamente de um direito de
estar só, mas de estar só sem ser obrigado a conviver com pedaços do
passado trazidos inadvertidamente por atores sociais interessados
apenas na exploração de fatos depositados no fundo do lago do tempo,
sem que haja qualquer interesse público na busca de tais recortes da
história (FERREIRA apud CONSALTER, 2017, p. 188).

Noutro giro, vale mencionar que o progresso científico-tecnológico
impactou profundamente na abordagem do tema, rompendo as
barreiras do equilíbrio e permitindo a transformação de pequenos
acontecimentos em passagens épicas. Se a tradição oral dantes
impunha desafios palpáveis e restritos a certo número de pessoas,
por sua vez, as novas mídias elasteceram as possibilidades; fizeram a
informação se alastrar de maneira incomum.

Daí que transpor a fronteira da intimidade e imortalizar indevidamente
algo que deveria ser mantido intramuros se revela diferente de
propagar uma conduta publicamente assumida. Na primeira hipótese,
“fere-se de morte” os pressupostos personalíssimos; na segunda, a
pujança da privatividade já se esboroa, apesar de não ser de maneira
alguma aniquilada. Em ambos os casos, sem embargo, cumpre não
se olvidar que os homens, sejam eles “comuns ou notórios, têm direito
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a uma memória privada, uma memória individual. Escolhendo se fatos
do seu passado, há muito esquecidos ou desconhecidos, não se tornem
públicos, mesmo que por uma segunda vez” (CORREIA JUNIOR;
GALVÃO, 2015, p. 46).

À luz dessas considerações, Paolo Rossi concita a pensar que “a
história e a memória coletiva são parte inseparável de toda cultura,
mas o passado não é e não deve se tornar o elemento determinante
do futuro de um povo” (2010, p. 37). Em outras palavras, o direito ao
esquecimento não busca fazer uma revisitação ao passado a fim de
silenciá-lo; não se vislumbra em suas características a tentativa de
promover uma ruptura entre o que ocorreu e os desdobramentos atuais.
Aliás, “atacar a verdade histórica é ameaçar as próprias bases do
contrato social” (Ost, 1999, p. 50).

Ao contrário de realizar um “sequestro” da memória coletiva, o seu
desiderato é impor óbices à ingerência no foro reservado da pessoa,
concorrendo para a tutela da sua memória pessoal. Logo, este
intrincado debate sobre o que deve ser ou não veiculado e preservado
prossegue aguçando importantes reflexões. Afinal, se por um lado o
teor de determinada informação pode servir à fortificação dos traços
constitutivos e identitários de um povo, por outro, revela ser capaz de
engendrar uma irretratável violação na particularidade do indivíduo,
tornando indispensável um sopesamento destes direitos, igualmente
fundamentais.

3 A COLISÃO DE DIREIT OS FUNDAMENTAIS

Obviamente, todos esses apontamentos demonstram que o direito a
ser esquecido carece de aprimoramentos que venham a traçar de
maneira mais clara os seus contornos e delimitar o seu campo de
incidência. Todavia, não parecem satisfatórios a fim de invalidar, prima
facie, a sua condição de realidade jurídica.
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Mesmo porque, indiretamente, os tribunais já o acolheram como tese
relevante, assinalando que, na hipótese em que ele venha a se opor às
liberdades comunicativas e à memória coletiva, dever-se-á lançar mão
dos critérios de ponderação para melhor solucionar o litígio.

Ao longo do perfunctório escorço histórico realizado, observou-se
que há algumas inexatidões acerca dos caminhos que devem ser
traçados para a efetivação do objeto sub examine. Até então, ele
não tem uma regulamentação formal e tampouco recebe tratamento
uniforme no Brasil, exigindo-se uma análise detida das especificidades
de cada controvérsia em que subsistir como fundamento jurídico.

Nesse passo, se for admitido que o Direito ao Esquecimento é corolário
do princípio da dignidade da pessoa humana e resta abarcado pela
“cláusula geral de tutela da personalidade” – como sugerido no decorrer
deste trabalho –, ainda assim não se mostra sensato afirmar, a priori,
que ele deve se sobrepor às liberdades de informação e expressão,
com as quais estabelece uma relação dialógica. Em rigor, ostentaria
tão somente uma condição de pórtico limitável, em abstrato, e de
mesma hierarquia daquelas.

Consoante apresentado em várias passagens, há uma linha tênue que
os separa.  Malgrado haja algum interesse público em relembrar fatos
alheios remotos, com base no direito à informação em sentido amplo
e no direito à memória histórica, não se pode olvidar que existem os
privativos direitos daqueles envolvidos no evento noticiado. Logo, não
se revela plausível depositar sobre estes o ônus de serem, durante
diversos momentos da vida, perseguidos e estigmatizado por uma
atitude desabonadora pretérita. Ou seja:

O ser humano não pode ser exposto – máxime contra a sua vontade –
como simples coisa motivadora da curiosidade de terceiros, como
algo limitado à única função de satisfazer instintos primários de outrem,
nem pode ser reificado como mero instrumento de divertimento, com



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

33Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

vistas a preencher o tempo de ócio de certo público. Em casos assim,
não haverá exercício legítimo da liberdade de expressão, mas afronta
à dignidade da pessoa humana (MENDES; BRANCO 2012, p. 405).

Ao alocar o referido instituto na mesma escala de grandeza das
liberdades comunicativas – que são reconhecidamente essenciais –,
subentende-se, então, que ele se revela, por inferência lógica, um
direito igualmente fundamental. Sobre isso, é oportuna a seguinte
explicação: “A origem dos direitos civis de personalidade remonta ao
direito antigo grego e romano, enquanto que os direitos fundamentais
tutelares de bens de personalidade são figuras jurídicas modernas”
(MIRANDA; et. al, p. 26); os primeiros têm como fonte imediata a
legislação civil, enquanto a dos últimos é a Constituição.

Nesse diapasão, ele desponta como um contributo deveras importante
para a resolução de controvérsias que não se findam meramente com
a sentença prolatada, na medida em que “O esquecimento é, pois,
necessário como o repouso do corpo e a respiração do espírito;
responde à natureza descontínua do tempo cujo fio é entrecortado
por pausa e intervalos, atravessado por rupturas e surpresas” (OST,
1999, p. 163).

Destarte, demonstrações várias de que ele pode ser aplicado para
solucionar conflitos que nascem de uma cultura da superinformação
e da instantaneidade já foram dadas alhures. Não reconhecê-lo por
mera inexistência ou exiguidade de menção no corpus legis implicaria
mais do que o atraso do ordenamento pátrio no confronto desta
perspicaz questão do presente; faz supor que o conhecimento jurídico
estar-se-ia em contrassenso com a própria substância da Constituição.
Mesmo porque, no fundo, não se trata de mudar a lei, mas sim, extrair
os comandos implícitos do seu “espírito” e significação.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano vem desfrutando dos progressos espetaculares trazidos
pela modernidade, mas, em compensação, tem sido alvo do seu vil
potencial de extorquir tempo útil e subjugado (in)conscientemente a
uma proposta de vida liquefeita. Ao migrar para a plataforma
informatizada, tem perdido gradualmente o real acesso – e deixado
de cultivar o hábito do touch – ao próximo.

Neste interregno, o fio tênue que faz o link entre as barreiras
representadas pelas garantias do indivíduo e os meios que
proporcionam a intromissão na sua vida por outrem também é violado.
Na suposta “terra sem lei” da rede mundial de computadores, os
direitos e a dignidade de terceiros são cada vez mais afrontados, pouco
importando as consequências. A irrestrita liberdade de publicar e
compartilhar os infortúnios alheios parece ter se tornado uma
constante das relações midiatizadas, onde o deslembrar, até então,
cede espaço à monumentalização.

Diante disso, o Direito ao Esquecimento desponta enquanto objeto de
acurados debates, de modo que delimitar o seu alcance e os seus
critérios de aplicação não caracteriza legislar para o futuro. A bem da
verdade, a necessidade nunca se fez tão contemporânea, máxime
numa sociedade multifacetária e envolta em situações assaz
conflitantes, conceitos fugazes e referenciais desconexos.

Por esta razão, o presente trabalho buscou perquirir como ele vem
sendo recepcionado no cenário jurídico pátrio, tendo como base as
demandas submetidas à apreciação dos Tribunais Superiores. Para
orientar o estudo, recorreu-se à literatura especializada que se debruça
sobre o tema, visto que, reflexamente, ela serve de sustentáculo teórico
à produção normativa e, por conseguinte, aos órgãos julgadores.
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Da maneira como foi desenvolvida a abordagem, não se deve imaginar
que o Direito ao Esquecimento se presta a exortar uma vitimização
complacente; ele não tem o condão de fazer com que a trajetória de
vida da pessoa seja reconstruída, apagando-se simplesmente o que
lhe ocasionou desventuras. Não há como causar uma “amnésica
coletiva” e tampouco retroceder no tempo para mudar o curso dos
acontecimentos, o que é um sinal de alerta para a própria consciência
humana.

Seu alvitre, outrossim, não é cercear as liberdades essenciais de
expressão e de imprensa. Lado outro, tenciona impor limites aos meios
de comunicação que se valem da visibilidade que têm e utilizam-na
para reviver as angústias alheias, fazendo do espaço de informação
um lócus de poder ignóbil.

Logo, o referido instituto se afigura como um direito inconteste. A sua
injunção abrange aquilo que não é digno de interesse geral e sequer
imprescindível à história. Decerto, há situações em que se faz prudente
“deletar” determinados dados e conteúdos, sendo este “virar a página”
o alento para o ser humano que, outrora envolvido nalgum
constrangimento, almeja tão somente poder galgar dias melhores,
libertando-se dos grilhões e pré-julgamentos sociais. E neste embate
de direitos fundamentais que ele trava com a memória coletiva e as
liberdades comunicativas, sempre que houver uma oportunidade em
que a eficácia horizontal de algum vier a obstar o exercício e o interesse
legítimo representado por outro, deve-se valer da hermenêutica, dos
critérios de ponderação e sopesamento, a fim de se buscar um deslinde
mais justo na especificidade do caso.
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A (IN)APLICABILIDADE DA TIPICIDADE
CONGLOBANTE NO ÂMBITO DOS  TRIBUNAIS

SUPERIORES EM HARMONIA  COM A
INSIGNIFICÂNCIA
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RESUMO

O presente artigo propõe analisar a teoria da tipicidade conglobante
compatibilizada com o princípio da insignificância no direito penal
brasileiro na compreensão dos tribunais superiores. O princípio foi
abordado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado, porquanto, em matéria penal tem o
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada
na perspectiva de seu caráter conglobante. A insignificância da
afetação exclui a tipicidade, mas só pode ser estabelecida através da
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consideração conglobada da norma, levando em consideração o
significado social mais amplo. Buscou-se realizar um estudo mais
aprofundado do juizo de adequação típica, introduzindo-se a análise
da tipicidade conglobante e seus elementos integrantes, a saber, a
antinormatividade e a violação concreta do bem jurídico tutelado pela
norma. Nesta senda, importa analisar se a aplicação do mencionado
princípio será ponderado e avaliado de forma conglomerada com as
demais normas jurídicas.

Palavras-chave: tipicidade conglobante, princípio da insignificância,
tribunais superiores

A (IN)APPLICABILITY OF CONGLOBING TYPICITY IN
THE FRAMEWORK OF  THE HIGHER COUR TS IN

HARMONY WITH THE HARMFULNESS

ABSTRACT

The present article proposes to analyze the theory of conglobating
typicity compatible with the principle of insignificance in Brazilian
criminal law in the understanding of the higher courts. The principle
was approached in connection with the postulates of fragmentarity
and the minimal intervention of the State, since, in criminal matters, it
has the meaning to exclude or to depart from its own criminal character,
examined from the perspective of its conglobating character. The
insignificance of affectation excludes typicality, but can only be
established through the conglomerated consideration of the norm, taking
into account the broader social meaning. A more in-depth study of the
typical suitability judgment was sought, introducing itself in the analysis
of the conglobating typicity and its integral elements, namely, the anti-
normativity and the concrete violation of the legal good protected by
the norm. In this way, it is necessary to analyze whether the application
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of this principle will be weighted and evaluated in a conglomerated
way with the other legal rules.

Keywords: conglobating typicity, principle of insignificance, superior
courts

1 INTRODUÇÃO

Como se sabe, o Direito Penal deve interferir o menos possível na
vida em sociedade, devendo ser solicitado somente quando os demais
ramos do Direito, (em ultima ratio), comprovadamente, não forem
capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância.

É sob o princípio da insignificância, a visão de interpretação e decisão
pelos tribunais superiores de forma conglobante e ponderada com as
normas do direito brasileiro que tem principal preocupação na
observação e análise da aplicação dos requisitos para concessão e
garantismo do princípio em discurso.

Nesse sentido, leciona Bitencourt (2014, p. 54):

O princípio da intervenção mínima, conhecido como ultima ratio,
limita e orienta o poder discriminador do Estado, preconizando que a
criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio
necessário para a proteção de determinado bem jurídico.

Nota-se que somente em última necessidade o Direito Penal irá se
fazer inevitável, a fim de exercer a coação do indivíduo delituoso,
revelando suficiente para a tutela do bem.

Tendo em vista o fato de que em muitas vezes o direito penal acaba
por ultrapassar o sentido do bem jurídico tutelado, tem-se a necessidade
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de se fazer uma análise criteriosa quanto à admissão de certos
julgamentos praticados pelo judiciário. Em razão disso, a teoria da
tipicidade conglobante, idealizada por Eugenio Zaffaroni, vem corrigir
essas disparidades quando os tribunais entendem a necessidade de
harmonizar princípios com a norma.

Nesse sentido, despertou a preocupação no que alude a uma ordem
jurídica justa e segura, onde se selecione as condutas socialmente
adequadas ou reconhecidas, para que seja afastado o Direito Penal,
de qualquer forma serem utilizados a uma pequena parcela, observados
os impactos que sua intervenção geraria após sua aplicabilidade.

Tendo em vista a complexidade de aplicação pelo legislador dos temas
tratados pela justiça punitiva, não se pode somente legitimar o
comportamento incriminando nem dispondo de mecanismos para
alcançar os casos leves, sendo necessária a aplicação do princípio da
insignificância combinado com a teoria conglobante.

Há de se considerar que a insignificância só pode surgir à luz da
finalidade geral que dá sentido à ordem normativa, devendo então, os
tribunais superiores tratarem os requisitos já pacificados pela
jurisprudência (a mínima ofensividade da conduta do agente, a
nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada), conglomerada com as normas do direito brasileiro,
a fim de não incorrer no abolicionismo, muito menos na seletividade
penal.
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2 DESENVOLVIMENT O

2.1 Teoria da Tipicidade Conglobante

Com a finalidade de adentrar no discurso adiante, vale salientar a
importância do conceito de crime. O atual Código Penal não fornece
um conceito de crime, somente dizendo, em sua Lei de Introdução3 ,
que ao crime é reservada uma pena de reclusão ou detenção. O
conceito atribuído a crime é um conceito sobremaneira doutrinário.

Os conceitos se dão da seguinte análise: formal; material e analítico.
Na visão do doutrinador Nucci (2014), no sentido formal é a concepção
do direito sobre o delito, que constitui a conduta proibida por lei, podendo
haver a punição. Em um conceito material, de acordo Cunha (2016),
infração penal é comportamento humano causador de relevante e
intolerável lesão ou perigo deste ao bem jurídico que se tutela, passível
de sanção penal.  Já na precisa lição de Greco (2014), crime, para
aqueles que adotam o conceito analítico, inclusive ele o acolhe, é
composto pelo fato típico, pela ilicitude e pela culpabilidade.

Para conhecer do fato típico é preciso conhecer os seus substratos,
segundo uma visão finalística, como preceitua Greco (2014, p. 66):

a) conduta (dolosa ou culposa- comissiva ou omissa);
b) resultado;
c) nexo de causalidade (entre a conduta e o resultado);
d) tipicidade (formal e conglobante). (grifo nosso)

Embora o cerne desse trabalho seja aprofundar na tipicidade
conglobante, que por sua vez é oriunda do fato típico, sendo este um

3 PLANALTO/CASA CIVIL. Decreto-Lei nº 3.914/41, Direito Penal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm>. Acesso em:19 abr.
2018.
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elemento do conceito analítico de crime, ou seja, tudo se desenvolverá
sob a óptica, crime-fato típico-tipicidade, será feita de forma breve
uma exposição sobre os elementos do fato típico antes de entrar
diretamente na proposição.

Tem-se posicionado conceituando fato típico, o doutrinador Cunha
(2016, p. 177), nestes termos:

Fato típico, portanto, pode ser conceituado como ação ou omissão
humana, antissocial que, norteada pelo princípio da intervenção
mínima, consiste numa conduta produtora de um resultado que se
subsume ao modelo de conduta proibida pelo Direito Penal, seja
crime ou contravenção penal. Do seu conceito extraímos seus
elementos: conduta, nexo causal, resultado e tipicidade.

Desta forma, conclui-se que toda conduta, indesejável, sendo ela por
ação ou omissão humana que produz resultados reprováveis pela
sociedade e proibida pelo Direito Penal, que se ajusta a um tipo penal,
capaz de gerar resultado, podendo ser delito ou contravenção, será
fato típico.

Como já estudado, o fato típico é elementar no conceito analítico de
crime. São seus elementos a conduta, o resultado, o nexo causal e a
tipicidade penal, esta será essencial no tocante ao desenvolvimento
pretendido.

Expõe sobre o tema, Nucci (2014), a seguir:

Para cuidarmos do fato típico, devemos voltar os olhos aos conceitos
de tipo penal, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal, pois o
fato típico é a síntese da conduta ligada ao resultado pelo nexo causal,
amoldando-se ao modelo legal incriminador. Em outras palavras,
quando ocorre uma ação ou omissão, torna-se viável a produção de
resultado juridicamente relevante; constatada a tipicidade (adequação
do fato da vida real ao modelo descrito abstratamente em lei),
encontramos o primeiro elemento do crime.
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Esquematicamente:
a) tipicidade = fato real perfeitamente adequado ao tipo;
b) fato típico = conduta + nexo causal + resultado, amoldando ao
modelo legal.

Primeiramente, cabe uma análise do que é tipo penal, que segundo
Zaffaroni e Pierangeli (2018), o tipo penal nada mais é que um
instrumento legal, previsto em lei, ou seja, descreve uma conduta
humana penalmente relevante, individualizando-a, a qual está em regra
proibida de ser praticada pelo sujeito, e este se subordina ao conteúdo
dessas regras, porém, caso contrarie, sofrerá as possíveis penalizações
descritas no tipo penal que infringir.

A compreensão acerca da tipicidade penal, de acordo Cunha (2016),
tem evoluído segundo as novasconcepções sobre o Direito Penal, pois:

A teoria tradicional compreendia a tipicidade sob o aspecto meramente
formal. Assim, conceituava-se a tipicidade como a subsunção do fato
à norma. Deste modo, aquele que subtraía uma caneta “Bic” de uma
papelaria praticava conduta típica, ajustando-se seu comportamento
à norma estampada no artigo 155 do Código Penal (“Subtrair, para si
ou para outrem, coisa alheia móvel”).
Para a doutrina moderna, entretanto, a tipicidade penal engloba
tipicidade formal e tipicidade material. (...)

Nota-se a relevância em adequar o conceito sob o aspecto formal e
material para poder compreender o que é tipicidade penal, isto é, a
relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado,
comporta juízo de valor, além da insignificância para se avaliar a
importância do bem tutelado diante uma conduta humana.

Conforme entendimento de Greco (2014, p. 67), esclarece o que é
tipicidade penal:

A tipicidade penal, necessária à caracterização do fato típico, biparte-
se em:
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A) formal e
B) conglobante.
Tipicidade formal é a adequação perfeita da conduta do agente ao
modelo abstrato (tipo) previsto na lei penal. No caso em exame,
haveria a chamada tipicidade formal, uma vez que o legislador fez
previsão expressa para o delito de lesão corporal culposa cometido
na direção de veículo automotor.
Contudo, será que poderíamos falar em tipicidade conglobante?
Para que se possa concluir pela tipicidade conglobante, é preciso
verificar dois aspectos fundamentais: a) se a conduta do agente é
antinormativa; se o fato é materialmente típico. O estudo do princípio
da insignificância reside nesta segunda vertente da tipicidade
conglobante, ou seja, na chamada tipicidade material.

Destarte, num juízo de tipicidade conglobante, envolve não apenas o
resultado material da conduta, mas o seu significado mais amplo. Aqui
se comprova que a tipicidade deve ser comparada com a conduta
particular e concreta com a individualização típica, para ver se se
adequa ou não a ela.

Aduzem Zaffaroni e Pierangeli (2018) que, além de uma conduta ser
típica, necessita que a mesma seja antijurídica, ou seja, contrária ao
ordenamento jurídico, e ainda reprovável, isto é, que o sujeito tenha a
plena consciência.

Em continuidade ao assunto proposto, explora a relação existente
entre a tipicidade e antinormatividade, onde se constatou que, quando
praticada determinada conduta  e esta se amolde ao tipo penal previsto
no ordenamento jurídico, essencialmente será considerada contrária
à norma que está descrita no tipo penal, que consequentemente,violará
o bem jurídico penalmente tutelado, por exemplo, no crime de
homicídio(art.121,CP), a norma é “não matar”, se for praticada
conduta que viole o bem jurídico “vida”, esta será considerada
antinormativa.
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Porém, ainda de acordo Zaffaroni e Pierangeli (2018) deve ser levado
em consideração, que não basta o fato de a conduta estar adequada
de maneira formalmente ao tipo penal, precisando, além disso,que a
conduta esteja adequada de forma material,ou seja,  que exista uma
violação  concreta e relevante ao bem jurídico penalmente tutelado
para que haja a antinormatividade.

Ressalta-se ainda, o fato de existirem condutas descritas pelo legislador
como típicas, que, se praticadas, se amoldam perfeitamente ao tipo
penal, porém, em determinadas hipóteses, haverá uma causa de
exclusão da ilicitude. Por conseguinte, não basta ser típica; tem que
ser, também, antijurídica.

Nesta toada, é o entendimento de Zaffaroni e Pierangeli (2018, p.
413):

A antinormatividade não é comprovada somente com a adequação da
conduta ao  tipo legal, posto que requer uma investigação do alcance
da norma que está anteposta, e que deu a origem ao tipo legal, e uma
investigação sobre a afetação do bem jurídico.

Deve-se ter ciência de que os preceitos jurídicos não existem
destacados uns dos outros, mas num vínculo em que uns limitam os
outros, e não podem ignorar-se reciprocamente. Com base nisso,
ao examinar a tipicidade conglobante, deve-se levar em consideração
que, quando aquela conduta praticada pelo sujeito esteja proibida
pelo ordenamento jurídico como um todo conglobalmente, esta
conduta será considerada antijurídica. Porém, se existem outras
normas ou contexto social, que de alguma forma, contrariem ou
permitam aquilo que é proibido por outra norma, pousa-se diante de
um caso que não se configura uma proibição de forma conglobada
como um todo.
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Conforme descreve Cunha (2016, p. 246):

A proposta da teoria da tipicidade conglobante é harmonizar os
diversos ramos do Direito, partindo-se da premissa de unidade do
ordenamento jurídico. É uma incoerência o Direito Penal estabelecer
proibição de comportamento determinado ou incentivado por outro
ramo do Direito (isso é desordem jurídica). Dentro desse espírito,
para se concluir pela tipicidade penal da conduta causadora de um
resultado, é imprescindível verificar não apenas a subsunção formal
fato/tipo e a relevância da lesão ou perigo de lesão, mas também se o
comportamento é antinormativo, (...)

Assim, tem-se posicionado Zaffaroni e Pierangeli (2018), elucidando
que, aquilo que indica um juízo de tipicidade não é um mero juízo de
tipicidade legal, mas que exige outro passo, que é a comprovação
da tipicidade conglobante, consistente na averiguação da proibição
através da indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada
isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa, isto é, o
ordenamento por completo deve ser relevante para tipicidade.

A tipicidade conglobante atua como uma forma de correção da
tipicidade legal, uma vez que, podem eliminar da esfera da tipicidade,
aqueles comportamentos que apenas visivelmente estão vedados. Por
exemplo, o oficial de justiça, que munido de mandado judicial, adentra
no domicílio do indivíduo para fazer a penhora e o sequestro de um
determinado objeto, o qual servirá de garantia para cobrança de um
determinado crédito.

Analisando, Zaffaroni e Pierangeli (2018) sob a ótica legal do tipo
previsto no art.155 do CP, o oficial praticaria o delito de furto (conduta
típica), porém, quando da aplicação da teoria conglobante, a qual leva
em consideração o fato de que a conduta além de estar legalmente
típica, deve estar também  proibida pela norma como um todo, ou
seja, não poderá haver qualquer norma ou condição no sentido de
amparar, tolerar, permitir aquela conduta praticada pelo sujeito, tal
conduta será considerada atípica (a tipicidade conglobante).
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Como intervenções cirúrgicas com a finalidade terapêutica, necessitam
ser compreendidas aquelas que buscam a preservação ou o
restabelecimento da saúde, ou então a precaução de um prejuízo maior
ou, em determinados episódios, a simples diminuição ou supressão da
dor.

Ponderadas tais considerações a respeito da tipicidade penal, no que
se concerne aos seus aspectos, noções, conceitos, estrutura, elementos
e relação coma teoria conglobante, doravante, será abordado o estudo
dos princípios penais, mais precisamente, o postulado princípio da
insignificância ou bagatela.

2.2 Princípio da insignificância

O princípio da insignificância é um tema que merece destaque no
cenário jurídico–social brasileiro, pois tem sido muito utilizado em teses
de defesa no âmbito do Direito Penal.

De acordo Nucci (2014), princípio tem vários significados. No sentido
jurídico, princípio indica uma ordenação, que se irradia imanta os
sistemas de normas, servindo de base para interpretação, integração,
conhecimento e aplicação do direito positivo.

Indispensável, cabe destacar, consoante Capez  (2014) que os
princípios gerais de direito penal são considerados como fontes formais
mediatas do ordenamento jurídico, sendo uma forma de exteriorização
e objetivação do direito penal.

Para que se possa entender o conceito e todos os fundamentos e
efeitos do princípio da insignificância da maneira mais clara possível,
necessita-se conhecer sua origem, como foi e o porquê do surgimento
desse princípio.
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Quase pacífico, doutrinariamente, que o princípio da insignificância
provém do brocardo mínima non curatpraetor, há controvérsias sobre
sua existência no Direito Romano antigo, haja vista que esse princípio,
nessa época, carecia de particularidades.

Mínimas afrontas ao bem jurídico penal tutelado pela norma, em dados
momentos histórico e social, não justificam a intervenção do Estado
através do Poder Judiciário, o qual se encontra, na maioria das vezes,
assoberbado de questões de extrema importância, as quais precisam
de um parecer célere comum a decisão que contemple e assegure
justiça a todos que dela dependam.

Neste sentido, Gomes, (2001, p. 10):

(...) pequenas ofensas ao bem jurídico não justificam a incidência do
direito penal, que se mostra desproporcionado quando castiga fatos
de mínima importância. De fato, atualmente, ninguém nega a relevância
do princípio da insignificância como um dos instrumentos de
interpretação do direito penal (...)

Segundo Bitencourt (2014), esse princípio, é preciso uma efetiva
proporcionalidade  entre a gravidade do comportamento que se almeja
punir e a drasticidade da intervenção estatal, ou seja, comportamentos
que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal,
não proporcionam nenhuma relevância material, e nestas condições,
pode se afastar liminarmente a tipicidade penal, pois na verdade o
bem jurídico nem chegou a ser violado. Conclui que, a insignificância
da ofensa afasta a tipicidade, entretanto, essa insignificância só pode
ser valorada através da consideração global da ordem jurídica.

De acordo Roxin (2002, p.47), “é justamente através do princípio da
adequação social proposto por Welzel e do princípio  da insignificância
(...) que se devem analisar os tipos penais”.
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Desta forma, o princípio da insignificância deve ser observado quando
da criação de novos tipos penais, tendo como base, o clamor social,
mas também, a sua irrelevância com relação àqueles fatos ditos
medíocres, que não têm o condão de causar uma  violação ou perigo
concreto dele, são ao bem jurídico pretendido pela criação da nova
norma.

Nesta linha de pensamento, Zaffaroni e Pierangelli, (2018, p. 413):

O tipo é criado pelo legislador para tutelar o bem contra as condutas
proibidas pela norma, de modo que o juiz jamais pode considerar
incluídas no tipo aquelas condutas que, embora formalmente se
adéquem à descrição típica, realmente não podem ser consideradas
contrárias à norma e nem lesivas do bem jurídico tutelado.

Assim, Roxin,  (2002) o juízo positivo de tipicidade pressupõe não só
a adequação formal do fato à lei penal, ou seja, a relação entre a
conduta praticada e o que está descrito na lei, mas também a violação
da norma que motivou a elaboração do tipo penal em questão e a
ofensa ao bem jurídico, valoração patrimonial, que é a razão de sua
elaboração.

Concluída a análise, percebe-se que cada caso deve ser analisando
de acordo com o contexto social, devendo o intérprete e aplicador da
lei penal avaliar todas as circunstâncias e possibilidades que
influenciaram na decisão proferida, devendo esta, ser ponderada como
equitativa, e proporcionar a realização de justiça ao decidir sobre cada
caso concreto.

Gomes (2001) nos últimos tempos vem ganhando força na doutrina e
na jurisprudência; o posicionamento que adere à aplicação do princípio
da insignificância como causa de dispensa de aplicação de pena,
quando o fato for de mínima ofensividade da conduta, ausência de



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

56 Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Neste cenário, tem-se o argumento racional de Capez (2014, p. 27):
“a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico
protegido, pois é inconcebível que o legislador tenha imaginado inserir
em um tipo penal condutas totalmente inofensivas de lesar o bem
jurídico”.

Nesse sentido Jesus (2009, p.10), o princípio da insignificância “vem
para intervir nos casos de lesão jurídica de certa gravidade,
reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações
jurídicas mais leves”.

Colocado em prática no momento da aferição dos fatos, com base
em critérios verossímeis, pode-se chegar à destituição da
reprovabilidade do fato por ter sido valorado como insignificante,
excluindo a tipicidade penal e, portanto, tornando-o isento de punição,
cabe à doutrina e jurisprudência, analisar aquelas infrações que
individualmente produzem lesão ou perigo de lesão, faz com que o
legislador selecione para fins de proteção pelo Direito Penal, os bens
mais importantes existentes na nossa sociedade.

2.3 As perspectivas da jurisprudência brasileira

Examinou-se no decorrer deste trabalho, que o comportamento do
agente, em alguns casos, apesar de infringir o tipo legal, pode não
apresentar a condição de antinormatividade, em razão da análise
conglobada da ordem jurídica, a qual possui normas proibitivas, mas
que são fomentadas por outras, dentro da mesma ordem. Nesta análise,
deve-se observar, também, o fato de que a conduta deve afetar o
bem jurídico protegido pela norma de forma substancial, ou seja, deve
haver uma violação concreta e real do bem jurídico tutelado, caso
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contrário, estaremos diante da atipicidade conglobante.

Dessa forma, segue entendimento de Rogério Greco (2014,p.165):

A tipicidade conglobante surge quando comprovado, no caso concreto,
que a conduta praticada pelo agente é considerada antinormativa, isto
é, contrária à norma penal, e não imposta ou fomentada por ela, bem
como ofensiva a bens de relevo para o Direito Penal (tipicidade
material).

Desse modo, ao avaliar a conduta do agente com relação ao tipo
penal, acaba por ser imprescindível a realização de um duplo juízo de
tipicidade, ou seja, primeiramente examina-se a tipicidade legal que é
a relação entre a conduta e o fato descrito em lei, continuamente, o
aspecto da tipicidade conglobante, perfazendo que a conduta esteja
proibida como um todo sem qualquer ato permissivo, debruça-se diante
da tipicidade conglobante.

Relevante levar em consideração na análise destes autores
mencionados, talvez seja a essência do estudo desta tarefa acadêmica,
retratar a afetação do interesse jurídico tutelado. Se o bem jurídico
não for violado de forma  considerável, de forma que justifique a
intervenção estatal, não se confirma a tipicidade conglobante, tendo
em vista que esta é configurada, conforme evidenciada anteriormente,
pela antinormatividade e  pela tipicidade material, e não apenas pela
subsunção entre a conduta e o tipo legal.

A Suprema Corte brasileira (STF) e o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) aplicam oprincípio em estudo mediante a análise de quatro
requisitos principais, que seguem: 1 - A mínima ofensividade da
conduta; 2 - A nenhuma periculosidade da conduta; 3 - O reduzidíssimo
grau de reprovabilidade da conduta; 4 - A inexpressividade da lesão
ou do perigo de lesão causado no bem jurídico tutelado (é a essência
do princípio). Apenas quando estão presentes esses quatro requisitos
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de forma cumulativa, é que se poderia aplicar o princípio da
insignificância.

Como já foi dito, hodiernamente, o princípio da insignificância tem
sido amplamente aplicado. Isso tem ocorrido na tentativa dos Tribunais
brasileiros de adequar, proporcionalmente, o crime cometido à
legislação, usando de forma conglobada os requisitos da insignificância
com a tipicidade.

Desta forma, a configuração da atipicidade conglobante, por ausência
da tipicidade material (falta de afetação ao bem jurídico) poder ser
largamente verificada na jurisprudência, em razão das decisões
proferidas por juízes e tribunais brasileiros.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal4 tem decidido, in verbis:

Ementa: (...) 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio
da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é
indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade
mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade,
inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse
sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da
tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais
abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa
investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de
modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado
material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando
formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a
insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido
à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o
próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por

4  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 118. 264 Minas Gerais. Disponí-
vel em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1
=%28118264%2ENUME%2E+OU+118264%2EACMS%2E%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/hxlck23>. Acesso em: 24 jun. 2017.
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ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou
a persecução penal. 3. Num juízo de tipicidade conglobante, que
envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu
significado social mais amplo, não se pode admitir a aplicação do
princípio da insignificância indiscriminadamente. [...](HC 118264,
Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-
2014 PUBLIC 30-10-2014)

No caso em comento, nota-se a aplicação da teoria conglobante face
ao princípio da intervenção mínima, levando em consideração os
elementos de admissibilidade para se caracterizar hipótese de aplicação
do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a
recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja
marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido
grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma
periculosidade social.

3 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo, avaliar a aplicação da teoria da
tipicidade conglobante e o princípio da insignificânciacomo vetor nas
decisões pelos tribunais superiores. Tendo em vista a complexidade
de aplicação pelo legislador dos temas tratados pela justiça punitiva,
não se pode somente legitimar o comportamento incriminando, nem
dispondo de mecanismos para alcançar os casos leves, sendo
necessária a aplicação do princípio cominado com a teoria
conglobante.

Pode-se, desta forma, concluir que o exame propiciou um verdadeiro
e vasto conhecimento, no que se refere ao entendimento majoritário
pela jurisprudência. Enfim, o estudo trouxe outra forma de visualizar
o tema, de uma maneira mais profunda e rebuscada, percebendo,
então, que o excelso tribunal de justiça tem aplicado em suas novéis
decisões a teoria compatibilizada com a insignificância.
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BEM CULTURAL  IMA TERIAL. QUANT O VALE?
LEITURA  ETNOGRÁFICA  SOBRE O ARTESANATO NO

MUNICÍPIO DE TURMALINA, VALE DO
JEQUITINHONHA/MG
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RESUMO

O presente artigo tece considerações sobre o estudo etnográfico em
andamento do Grupo de Pesquisa e Extensão “Instrução de processos
de registro de Bens Culturais Imateriais: Fase 1, Cerâmica popular
artesanal de Turmalina/MG, Vale do Jequitinhonha”, da Faculdade de
Direito Santo Agostinho de Montes Claros, sobre o modo de fazer o
artesanato do município de Turmalina/MG. O bem cultural do Vale do
Jequitinhonha, conhecido em várias partes do Brasil e do mundo, traz
em seu legado uma vívida expressão sociocultural através da

1  Aluna do Sexto Período de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho (FADISA).
Endereço eletrônico: deluanyy@gmail.com

2 Aluna do Sétimo Período de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho (FADISA).
Endereço eletrônico: giowanaveloso@yahoo.com.br

3 Co-autor orientador. Mestre em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de
Montes Claros (UNIMONTES). Endereço eletrônico: lucivaldog@fasa.edu.br
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fabricação do artesanato. No município de Turmalina/MG, médio
Jequitinhonha, o artesanato faz parte das realizações materiais e
imateriais das mulheres artesãs.

Palavras-chave: Bem imaterial. Artesanato. Vale do Jequitinhonha.

CULTURAL  IMMA TERIAL  GOOD. HOW MUCH DOES
IT  WORTH? ETHNOGRAPHIC VIEW  OF THE CRAFTS

FROM THE COUNTY  OF TURMALINA, VALE DO
JEQUITINHONHA/MG

ABSTRACT

This article makes considerations about the ethnographic study in
progress, of the Research and Extension Group “Instrução de
processos de registro de Bens Culturais Imateriais: Fase 1 Cerâmica
popular artesanal de Turmalina/MG, Vale do Jequitinhonha”, of the
Faculdade de Direito Santo Agostinho of Montes Claros, about the
way of making crafts in the county of Turmalina/MG. The immaterial
good of Vale do Jequitinhonha, known in several parts of Brazil and
of the world, represents a vivid social and cultural expression through
the manufacturing of crafts. In the county of Turmalina/MG, middle
Jequitinhonha, the craft is part of the material and immaterial
achievements of the artisans.

Keywords: Immaterial good. Crafts. Vale do Jequitinhonha.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo descrever o modo de fazer o
artesanato do município de Turmalina/MG, realizado parcialmente pelo
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Grupo de Pesquisa e Extensão Instrução de processos de registro de
Bens Culturais Imateriais: Fase 1 Cerâmica popular artesanal de
Turmalina/MG, Vale do Jequitinhonha, da Faculdade de Direito Santo
Agostinho de Montes Claros/MG. O referido projeto tem sido realizado
através de um convênio firmado entre a FADISA e a Promotoria de
Justiça de Turmalina/MG.

Para elaboração do presente artigo, realizaram-se 2 (duas) viagens
para o município de Turmalina/MG. No primeiro trajeto, foi reforçada
como seria a inserção no trabalho de campo em uma viagem agradável,
carregada de curiosidades e emoções do que viria a ser o contato
etnográfico com as artesãs de Campo Alegre e Campo Buriti. A
paisagem da viagem revelava, à primeira vista, a serra de Bocaiúva,
divisor de águas das bacias do São Francisco e Jequitinhonha. Mais
adiante, em meio à extensa monocultura de eucalipto na parte superior
da chapada, vislumbra-se o rio Jequitinhonha com seus contornos
sinuosos de águas turvas, margeado por uma rodovia que corta o
Vale do Jequitinhonha em direção ao nordeste mineiro. Em
aproximadamente duas horas e meia de viagem, ao descer mais uma
serra sinuosa capaz de causar enjoos, depara-se com a “joia do vale”:
Turmalina/MG.

A segunda viagem a campo, na sexta-feira logo após o almoço,
transcorreu de forma agradável. A estação climática lembrava o fim
do verão e suas últimas chuvas. Ao descer a serra que dá para o
Vale, foi tirado um tempo para vislumbrar e fotografar a paisagem
que revela os contornos do Jequitinhonha. A segunda viagem marcou
mais o trabalho de campo, a relação já estabelecida anteriormente
dava base para uma leitura mais aprofundada e maior imersão no
mundo das artesãs que recebem os outros de forma peculiar.

Partindo do pressuposto de que o método é o caminho para a realização
da pesquisa científica e parte fundante na descrição dos fatos sociais,
buscou-se, através da etnografia, coletar dados indispensáveis para a
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descrição densa do modo de fazer o artesanato como bem cultural
imaterial. As formas de expressões culturais das artesãs do município
de Turmalina/MG, nas localidades de Campo Buriti e Campo Alegre,
podem ser interpretadas na forma pela qual elas lidam na produção
do artesanato local.

2 CONHECENDO O VALE E SUA GENTE

Situado no nordeste do Estado de Minas Gerais, o Vale do
Jequitinhonha ocupa uma área de 79 mil km², contando com uma
população de aproximadamente 940 mil habitantes. Sua divisão
espacial é distribuída em 75 municípios dos quais 52 estão agrupados
nas microrregiões do alto, médio e baixo Jequitinhonha. Os outros 23
municípios estão integrados a antiga área mineira da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (IBGE, 2018, s/n).

O vale do Jequitinhonha, considerado como uma das regiões mais
pobres do Brasil, traz em si suas peculiaridades. Estas podem ser
vistas no processo de povoamento, marcado por um fluxo migratório
das famílias, pela baixa taxa de urbanização ou baixa oferta de
empregos. Cabe salientar que o vale dispõe de uma precária produção
industrial absorvendo pouca mão de obra (IBGE, 2018). O contraste
econômico da região pode ser ilustrado em duas situações. Se por um
lado há uma riqueza potencializada pela monocultura das grandes
reflorestadoras de eucalipto, onde o capital se concentra nas mãos de
poucos. Por outro lado, prevalece o modo de vida simples da produção
de subsistência à margem do padrão de consumo capitalista.

Nesse cenário que voltamos nossa atenção para o município de
Turmalina/MG. Cidade situada no médio Jequitinhonha4 com uma

4  A denominação “médio Jequitinhonha” sofreu alteração a partir da década de 1970
com a reconfiguração do que hoje é considerada a “mesorregião do Jequitinhonha”.
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população estimada em 19.762 habitantes e com uma área de
1.153.111 km² (O VALE, 2018). Apesar de relatos sobre a pobreza
do Vale do Jequitinhonha, Turmalina/MG é marcada por suas
formas de expressões culturais que podem ser vistas em suas
manifestações religiosas, no modo de vida simples e na arte de
fazer o artesanato.

Com sua característica singular, o artesanato possui toda uma
representação social que marca o jeito de ser do turmalinense. A
cosmovisão das artesãs pode ser interpretada nas mais variadas
formas de objetos reproduzidos em seus ateliês a partir de suas próprias
ideias e pensamento.

O trabalho etnográfico proporcionou construir entendimento do saber
local das artesãs de Turmalina/MG. Há que considerar que “em
antropologia social o que os praticantes fazem é a etnografia, a partir
dela que se começa a entender o que representa a análise antropológica
como forma de conhecimento” (GEERTZ, 1989, p. 15).

Na realização da pesquisa, procurou-se estabelecer encontros
etnográficos dialógicos buscando uma imersão no universo cultural
das artesãs compartilhando conhecimentos sobre suas vivências e
seus modos de vida. Segundo Clifford Geertz (1989), fazer etnografia
é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos,
levantar genealogias, mapear campos. Na realização dessas práticas
etnográficas foi possível maior apreensão dos significados do fazer
cotidiano das artesãs turmalinenses.

Por sua vez, Carlos Rodrigues Brandão (2007), afirma que a etnografia
é mais que pura técnica de pesquisa, esta consiste em uma vivência,
em um estabelecimento de relações que acarretam a produção de
conhecimento.
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Segundo o autor supracitado,

a experiência do trabalho de campo tem uma dimensão muito intensa
de subjetividade, ou seja, ainda que o antropólogo possa se armar de
toda uma intenção de objetividade, de obtenção, de produção de
dados e informações, os mais objetivos, os mais reais (não sei se com
aspas ou sem aspas) possíveis; de qualquer maneira, muito mais do
que em outros casos, todo trabalho de produção do conhecimento aí
se passa através de uma relação subjetiva. A pessoa que fala, fala para
uma outra pessoa. Uma relação entre pessoas que tem, inclusive uma
dimensão social e uma dimensão afetiva se estabelece. Dados de
troca, de sinais e símbolos entre as pessoas se estabelecem
inevitavelmente e isso inevitavelmente marca, não só a realização do
trabalho, mas o material produzido por esse trabalho realizado
(BRANDÃO, 2007, p. 11).

Foi no estabelecimento de relações com essas pessoas que se
encontram personagens ímpares em torno do município de Turmalina/
MG, pessoas estas que fazem com que o trabalho se torne prazeroso,
carregado de afetividade e troca de conhecimentos.

Nesse emaranhado de trocas e descobertas, é possível perceber
junto às artesãs a construção de um presente pautado nos
ensinamentos do passado através da história oral. A vida das artesãs
reforça suas histórias através do modo de como elas lidam com
processo do fazer artesanal. O saber apropriado dos antepassados
pode ser vislumbrado na produção de utilitários como potes de barro,
botijas, panelas, canecas entre outros. Atualmente o saber está
agregado mais à produção de peças decorativas, vez que os utilitários
vêm sendo substituídos por utensílios de plástico e alumínio
(DALGLISH, 2008).
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3 O MODO DE FAZER DO ARTESANATO5

No encontro no município de Turmalina/MG, na localidade de Campo
Buriti, com a artesã Maria José Gomes da Silva, Zezinha, no dia vinte
e quatro de março de dois mil e dezoito, estavam presentes o seu
marido Ulisses, os Professores Gilberto Florêncio Faria e Lucivaldo
Gomes da Silva, e as Acadêmicas Bruna Deluany Fonseca Rocha e
Giowana Nunes de Pinho Veloso. Nessa conversa, Zezinha explicou
e detalhou o processo imaterial do artesanato. Primeiramente, a artesã
sai de sua casa até o barreiro (antigamente, várias artesãs iam em
conjunto, conta Zezinha), onde ela vai retirar a matéria-prima para a
confecção de sua obra. Para outra artesã do Vale, Deuzani (DIRA,
2017, s/n) diz que esse processo é “viver da terra do mesmo jeito”,
comparando com a baixa produtividade do solo para plantações.
Depois de retirado o barro, traz de volta para sua casa, utilizando um
instrumento chamado “gangorra” – usado comumente para tirar casca
de arroz do próprio arroz, ou afinar a farinha –, feito de madeira, para
o barro se tornar um pó fino, enquanto a artesã fica numa ponta da
“gangorra” usando um pé para abaixar e levantar essa ponta e a
outra com um pedaço de madeira vertical (a “mão”) para triturar o
barro que está num pilão também de madeira. Além disso, Zezinha
usa uma vara fina e comprida para mexer o pó que se forma enquanto
movimenta a “gangorra”. O pó ainda é peneirado, para tirar areias e
outros resíduos que tivesse, e é amassado com água “como se fosse
fazer um pão” (ZEZINHA, 2018, informação verbal).

E, assim, já começa o processo da modelagem, que pode durar mais
de um dia, como a artesã explicou, e usando instrumentos pequenos
para dar o acabamento e forma à peça: sabuco de milho, escova de

5 O presente tópico e o seguinte fazem transcrições e observações dos relatos fornecidos
pelas artesãs Zezinha e Deuzani, nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de março de dois
mil e dezoito, no município de Turmalina/MG, com gravador de dispositivo móvel,
com a devida anuência das ceramistas.
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dentes, pedaço de madeira, pedaço de taquara, caneta que não
escreve, pente sem dentes, pedaço de pano, faca velha, “tudo que
ocê não usa mais, que já jogou fora, ocê pode voltar para a bacia de
ferramenta que é útil” (sic) (ZEZINHA, 2018, informação verbal).
Destaca-se o sabuco e o pedaço de pano, aquele é usado para elevar
a peça, ato chamado de sabucar, e este é colocado molhado por cima
das bordas da peça para facilitar a modelagem e não secar.

Após a modelagem e a peça estando seca, inicia-se a pintura, ou
como é intitulado, o oleio, dentro da oficina6 da artesã. Zezinha mostra
que o procedimento para ter o barro da modelagem é diferente do
barro feito para olear, pois este é dissolvido na água, retira-se a areia,
e aplica o oleio na peça, não podendo ser grosso demais ou muito
ralo. Também chamado de “engobe”, o oleio é aplicado no artesanato
“proporcionando a aparência suave e lustrosa da pele das bonecas e
dos enfeites e detalhes exibidos na indumentária das figuras”
(DALGLISH, 2008, p. 44). Ainda se usa instrumentos para aplicar o
oleio, como penas de galinha, pincéis, pano e chumaço de algodão na
ponta do pedaço de madeira. Ressalta-se que as cores do oleio podem
ser encontradas em mais de um barreiro, cabendo à artesã procurar
o barro com a cor que deseja nos barreiros, pesquisando as tonalidades,
as camadas do barranco e a qualidade do barro.

A maioria das cores, porém, se modificam depois de levadas ao forno,
podendo ser contrastantes, como o oleio preto se tornar branco após
a queima. É possível perceber várias cores de oleio, após a peça ter
sido levada ao forno: o barro preto torna-se branco, o amarelo vira a
cor vermelha, o cinza escuro vira amarelo clarinho perolado, e a mistura
dos barros pode resultar em tonalidades que resultarão em tons de
rosa, amarelo escuro e outras cores, depois da queima. Muitas vezes,

6 Também chamada pelas ceramistas de “casinha do barro”.
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somente após a queima do barro que a artesã saberá se o barro
escolhido para modelagem e oleio são compatíveis de modo que a
peça não descasque. Por isso, as artesãs Zezinha e Deuzani explicam
que são feitos muitos testes para verificar se os vários tipos de barro
poderão ser usados nas suas peças, sem que as danifiquem. Ainda
mesmo na aplicação do oleio as cores podem se soltar da peça,
mostrando a incompatibilidade dos barros. Normalmente, como conta
Zezinha (2018, informação verbal), os barros que possuem brilho
naturalmente são os “que mais rejeitam”. E para ter a cor preta no
artesanato – usada muito em cabelos ou no contorno dos olhos das
bonecas e animais –, o barro preto não será levado ao forno, para não
mudar sua cor, e Zezinha acrescenta que ela usa a fuligem do forno
para escurecer o barro, e assim só colocará na peça depois do forno,
usando cola de papel para fixar.

Finalmente, o forno usado é à lenha, normalmente que já secou
naturalmente, e é usado apenas para a queima do artesanato. Para
construir o forno, é necessário fazer um buraco no barranco, onde
fica a lenha, e a base do barraco será onde se posicionam os crivos,
o fundo do forno. Depois as paredes são levantadas, e o fogo fica
debaixo, passando pelos crivos, aquecendo as peças. O forno é coberto
de argila branca, e pode ser retocada essa pintura posteriormente a
cada queima (DALGLISH, 2008). Alguns artesanatos são colocados
dentro de suportes, como vasos, também de barro para evitar o contato
direto com o forno e manchar a peça. Zezinha explica que os suportes
garantem a qualidade da peça que os clientes exigem. O fogo aquece
lentamente o barro, levando cerca de sete horas para queimar, o
processo de “cardiar” (ZEZINHA, 2018, informação verbal), e mais
oito para esfriar. Portanto, este processo é normalmente feito à noite,
e a peça só é retirada no outro dia de manhã.
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Fotografias de 1 a 6 - Acervo dos autores. Modo de fazer o artesanato na casa da
Zezinha, e instrumentos utilizados

É possível já notar mudanças dos últimos vinte anos na técnica do
artesanato do município de Turmalina/MG. Como consta Lalada
Dalglish (2008), em 1997, o local de trabalho das artesãs não era
determinado, pois poderia ser na varanda de suas casas ou na porta
da cozinha, usando uma tenda para se protegerem do sol. Não havia
oficinas para oleio ou modelagem. As ceramistas “produzem suas
peças sentadas no chão com as pernas estiradas. Com raras
exceções, usam um banquinho para sentar apoiando suas obras no
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colo, ou sobre uma tábua” (DALGLISH, 2008, p. 31). A lenha usada
no forno também apresenta diferenças entre os vinte anos da pesquisa
de Dalglish, pois as artesãs gastavam um dia para buscar a madeira,
indo ao mato (DALGLISH, 2018). Atualmente, elas recebem a lenha
de eucalipto, provida pela empresa da região, ou usa madeira seca de
mata nativa, como explicou Zezinha.

Fotografias de 7 a 12. - Acervo dos autores. Instrumentos do modo de fazer o
artesanato e conversa na casa de Deuzani com a artesã, as Acadêmicas, os

Professores e a Promotora de Justiça do Município de Turmalina/MG, Shirley
Machado de Oliveira
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4 O QUANTO VALE A IMA TERIALIDADE

Diante da riqueza cultural que o modo de fazer do artesanato do
município de Turmalina/MG, conclui-se que não basta a pesquisa
acadêmica e científica, analisando as expressões do artesanato; é
necessária a devida proteção legal que confere valorização e identidade
ao modo de fazer da cerâmica. E há essa previsão na Constituição
Federal de 1988, no art. 216 e inciso II:

Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial , tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
(..)
II - os modos de criar, fazer e viver;
(..) (grifos nossos)

Além disso, a Lei 1.337 de 2006, do município de Turmalina/MG,
também prevê e descreve o processo de registro do bem cultural
imaterial a partir do art. 9.º:

Art. 9.º O registro é o procedimento administrativo pelo qual o poder
público reconhece, protege e inscreve em livro próprio como
patrimônio cultural de bens de natureza imaterial, a fim de
garantir a continuidade de expressões culturais referentes à memória,
à identidade e à formação da sociedade do Município, para o
conhecimento das gerações presentes e futuras (grifos nossos).

E o que impulsiona o registro de bens culturais imateriais, como diz
Maria Cecília Londres Fonseca (2003), é abranger o rol de patrimônios
culturais para além dos bens concretos, materiais, como casarões e
monumentos, pois o que é imaterial também pode ter valor cultural
relevante a ponto de merecer proteção do poder público. Todavia,
para que a proteção seja eficaz, esta deve ser depois de “identificar”
e “documentar”, que é a fase em que o Grupo de Pesquisa e Extensão
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da FADISA se localiza, para selecionar o que virá a ser registrado e
instruir esse processo. E, após a devida proteção, deve haver a
promoção e difusão daquele bem cultural imaterial reconhecido,
caracterizando uma “reapropriação simbólica” para as artesãs e até
mesmo tem sua função econômica pela ampla divulgação do trabalho
(FONSECA, 2003).

O reconhecimento da imaterialidade do modo de fazer do artesanato
permite também a valorização de cada artesã e sua maneira de criar.
Afinal, cada artesã observa seu trabalho de uma forma, seja uma
conexão com a natureza ou uma fonte de renda. Porém, o que se
percebe é o envolvimento emocional entre a criadora e a peça, desde
a escolha do barro certo à queima. Por exemplo, as noivas de barro
representam as jovens que esperam os companheiros voltarem de
seus trabalhos fora da cidade – comum a partir da década de 1970
(DALGLISH, 2008) –, as esculturas zoomórficas mostram a
criatividade das artesãs, misturando partes de animais. Pode-se dizer,
portanto, que a arte em barro permite a exteriorização da vida e
criatividade da artesã. Como Deuzani (2018, informação verbal)
explica, “retrata aqui no barro o que está na alma minha”. E com o
registro, é possível identificar as ceramistas e conhecer suas histórias
e motivações para fazer suas obras.

Dalglish (2008) ainda defende que o artesanato deve ser atribuído a
cada ceramista, individualmente, e não ao geral “cerâmica do Vale do
Jequitinhonha”. Isso está interligado com o processo de registro, que
permite a identificação das artesãs, e oportuniza a divulgação de suas
histórias quando mais pesquisadores, acadêmicos e turistas as visitarem
e estudarem o bem cultural de Turmalina/MG.
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Fotografias de 13 a 16 - Acervo dos autores. Algumas obras em barro com as
respectivas artesãs criadoras desses, Zezinha e Deuzani

5 CONCLUSÃO

De modo parcial, os estudos do Grupo de Pesquisa e Extensão
permitem concluir que a instrução do registro do modo de fazer do
artesanato do município de Turmalina/MG gera não somente uma
prática jurídica, mas também reflexões culturais e humanísticas. Isso,
pois, cada artesã possui uma identidade exteriorizada em suas peças,
ainda que seu objetivo seja vendê-las para gerar renda. Logo, é
necessário o reconhecimento dessa identidade muitas vezes
sombreada em exposições de vendas em que nem mesmo o nome da
artesã ou seu município são identificados.

Também se mostra importante o registro e esse trabalho de coleta de
dados para que, como resultado, haja proteção legal de mais um bem
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cultural imaterial. Sendo que é um direito social ter a identificação e
destinação financeira à proteção de bens registrados junto ao município,
além de ser um direito constitucional tê-los como patrimônios culturais,
como diz o art. 216 da CRFB. Por isso este primeiro estudo do modo
de fazer do artesanato é apenas o início de trabalhos acadêmicos
com o corpo docente que concretizam o Direito e a valorização dos
patrimônios culturais de natureza imaterial do Brasil.
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COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DEVER DE
IMPARCIALIDADE NO NOV O CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL
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RESUMO

O presente trabalho versa sobre a cooperação processual consagrada
no art.6º do CPC/15, que indica a necessidade da participação ativa
dos sujeitos processuais para o provimento da decisão judicial. Nesse
viés, observa-se tal princípio no esboço dos enunciados de nº: 73, 79,
80, 83, aprovados na I Jornada de Direito Processual Civil, promovida
pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal
(CEJ/CJF) e nos termos do art. 321, CPC/15. Também será analisado
o dever de imparcialidade do juiz, suas atribuições e funções. Objetiva
o presente estudo observar se a extensão da atuação jurisdicional em
decorrência da cooperação, a fim de sanar qualquer obstáculo em
promoção da primazia do mérito, tende ou não a tornar vulnerável e

1  Acadêmica do 9º Período da Faculdade de Direito Santo Agostinho (FADISA),
amandamarques.as@hotmail.com.

2  Advogado e Professor de Processo Civil, Mestre em Desenvolvimento Social pela
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), omfranco@ig.com.br.
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lesar a prerrogativa da imparcialidade do juiz. Utilizou-se de fonte
bibliográfica para essa pesquisa com análise de posicionamentos
doutrinários, artigos e de determinados enunciados relativos ao tema.
A pesquisa utilizou do método hipotético-dedutivo, com pesquisa
exploratória através do método qualitativo. Observou-se da pesquisa
que o sistema cooperativo deve compreender que a decisão é momento
em que se manifesta o poder do órgão jurisdicional e a fase postulatória
é momento em que impera o interesse parcial. Desse modo, na fase
postulatória o interesse da parte deve ser preservado e o juiz deve ter
menor interferência, o que viabilizará a decisão de mérito justa e efetiva.

Palavras-chave: Cooperação. Dever de imparcialidade. Decisão de
mérito justa e efetiva.

PROCEDURAL COOPERATION AND DUTY OF
IMPARTIALITY  IN THE NEW CIVIL  PROCESS CODE

ABSTRACT

This paper deals with procedural cooperation enshrined in article 6 of
CPC / 15, which indicates the need for the active participation of the
procedural subjects to fill the judicial decision. In this bias, this principle
is observed in the outline of the enunciations of Nos. 73, 79, 80, 83,
approved in the First Day of Civil Procedural Law, promoted by the
Center for Judicial Studies of the Federal Justice Council (CEJ / CJF)
and terms of art. 321, CPC / 15. It will also analyze the judge’s duty
of impartiality, his duties and functions. The purpose of this study is to
examine whether or not the extension of jurisdictional action as a
result of cooperation, in order to remedy any obstacle in favor of the
primacy of merit, tends to render vulnerable and prejudge the judge’s
impartiality prerogative. It was used a bibliographic source for this
research with analysis of doctrinal positions, articles and certain
statements related to the topic. The research used the hypothetical-
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deductive method, with exploratory research using the qualitative
method. It was observed from the research that the cooperative system
must understand that the decision is the moment when the power of
the court is manifested and the postulatory phase is moment in which
the partial interest reigns. Thus, in the postulatory phase the interest
of the party must be preserved and the judge should have less
interference, which will enable the decision of fair and effective merit.

Keywords: Cooperation. Duty of impartiality. Fair and effective
decision of merit.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Republicana Federativa Brasileira de 1988 (CRFB/
88) foi o marco que revolucionou os paradigmas da antiga ordem
jurídica. Valores fundamentais foram reconhecidos como normas e
assumiram a base da ordem em um sistema que estabeleceu princípios,
valores e direitos básicos visando sobretudo a dignidade humana.

Como consequência, as leis em vigor antes da CRFB/88 tiveram que
ser interpretadas conforme a magna carta, e as leis sancionadas após,
receberam um embasamento principiológico em sua construção, como
se nota no CPC/2015.

A cooperação foi consagrada em posição de destaque no art. 6ª do
CPC/15. Observa Theodoro Júnior (2016, p.81) quanto à cooperação,
que ela “tem a função democrática de permitir a todos os sujeitos da
relação processual a possibilidade de influir, realmente, sobre a
formação do provimento jurisdicional.” Depreende-se dessa
consideração, a indiscutível importância conferida ao instituto no
advento no CPC/15 como uma extensão do princípio do contraditório,
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já consagrado na CRFB/88.

Com esse direcionamento, o CPC/15 apresentou várias disposições,
valorando de modo especial todos os procedimentos que promovem a
cooperação. Na fase recursal, o aditamento das peças processuais
tornou mais que um poder, mas dever do juiz em diversas previsões.
Destaca-se ainda, que na fase postulatória, primeiro momento do
procedimento comum, o CPC/15 estabeleceu que o juiz deve apontar
com precisão o que deve ser emendado na petição inicial, conforme o
art.321, CPC/15 a fim de não a indeferir.

Propõe o presente trabalho analisar a cooperação processual do órgão
jurisdicional nos termos de determinados enunciados aprovados na I
Jornada de Direito Processual, promovida pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) Civil, quais
sejam os enunciados de nº 73, 79, 80, 83, assim como pretende avaliar
a cooperação na previsão do art. 321 do CPC/15. Também será feita
uma análise da imparcialidade do juiz, suas atribuições e limites. Num
terceiro momento, será observada a extensão da atuação jurisdicional
promovida pela cooperação e se essa extensão tende ou não a lesar
a prerrogativa da imparcialidade do juiz.

2.1 ORIGEM E CONCEITO DA COOPERAÇÃO
PROCESSUAL

A ideia do princípio da cooperação processual em suas delimitações
tem origem na Alemanha em virtude do que sustentam alguns da sua
base doutrinária, que compreendem o modelo de processo cooperativo
como “comunidade de trabalho”, segundo Bueno (p.97, 2016).

Acrescenta Marinoni (2015, p.73) que uma comunidade de trabalho
é aquela em que “o juiz tem o dever de cooperar com as partes a fim
de que o processo civil seja capaz de chegar efetivamente a uma
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decisão justa, fruto de um diálogo efetivo, mais franco, aberto,
ponderado[...].”

Theodoro Júnior (2016, p.82) afirma que está superado o brocardo da
mihi factum, dado tibi ius, pois com o modelo cooperativo, a lógica
dedutiva da resolução de conflitos é sucedida pela lógica
argumentativa, de modo que o contraditório como direito de
informação/reação cedeu espaço a um direito de influência. Aduz o
autor, que a democracia representativa é complementada pela
democracia deliberativa no campo do processo, pois “eleva o status
dos cidadãos, tornando-os titulares de direitos de participação nas
decisões estatais”. Assegura assim, que tal concepção deve-se ao
filósofo e sociólogo Jürgen Habermas. Habermas3 (1997, p. 191) ao
falar sobre o princípio do discurso, assevera que “o procedimento
democrático deve fundamentar a legitimidade do direito”. Assim,
compreende a fundamental importância da participação dos sujeitos
para que o direito seja reconhecido.

Didier Jr.(2014, p.89-90) leciona que:

[a] condução do processo deixa de ser determinada pela vontade das
partes (marca do processo liberal dispositivo). Também não se pode
afirmar que há uma condução inquisitorial do processo pelo órgão
jurisdicional, em posição assimétrica em relação às partes. Busca-se
uma condução cooperativa, sem destaques a algum dos sujeitos
processuais.

A cooperação processual adentrou no ordenamento brasileiro a partir
da CRFB/88 com preceitos que indicavam uma coparticipação dos
sujeitos como estipula o inciso LV do art. 5ª da magna carta. O artigo

3 Jürgen Habermas (1929) é um filósofo alemão e um dos mais influentes sociólogos do
pós-guerra. É conhecido por suas teorias sobre a razão comunicativa e considerado um
dos mais importantes intelectuais contemporâneos. Disponível em: <https://
www.ebiografia.com/jurgen_habermas/>. Acesso em: 19/ abr. 2018.
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6º é baliza para o princípio da cooperação processual em estudo e
informa de acordo com o CPC/2015 que: “Todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”Theodoro Júnior (p.81,
2016),assevera que o princípio da cooperação processual “[t]rata-se
de um desdobramento do princípio moderno do contraditório
assegurado constitucionalmente”.

2.2 ANÁLISE DA  COOPERAÇÃO SOB O VIÉS DOS
ENUNCIADOS DE Nº 73, 79, 80, 83 DA I JORNADA
DE PROCESSO CIVIL

Ocorreu nos dias 24 e 25 de Agosto a I Jornada de Direito Processual
Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal (CEJ/CJF), e, como fruto dos debates, foram aprovados
107 enunciados, que são interpretações dos artigos do código. Afirmou
Raul Araújo, coordenador científico geral da Jornada que “[a]s
opiniões aqui colhidas de gente muito abalizada certamente servirão
de excelente orientação aos operadores do Direito no novo CPC,
que, como legislação recente, ainda suscita muitas dúvidas”. Assim,
passa-se a análise de 04 (quatro) enunciados de importante enlevo no
estudo da cooperação.O primeiro enunciado trata do recurso de
agravo de instrumento devido contra decisões interlocutórias. O CPC/
15, trouxe no art. 1.015 as hipóteses que serão cabíveis o agravo de
instrumento. Sobre esse recurso, o enunciado de nº: 73, informa que

Para efeito de não conhecimento do agravo de instrumento por força
da regra prevista no § 3º do art. 1.018 do CPC, deve o juiz, previamente,
atender ao art. 932, parágrafo único, e art. 1.017, § 3º, do CPC,
intimando o agravante para sanar o vício ou complementar a
documentação exigível.

O art. 1018 no seu caput, dispõe que o agravante pode requerer a
juntada aos autos do processo “de cópia da petição do agravo de



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

83Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos
documentos que instruíram o recurso”. No § 2º do art. 1018, o
legislador, previu o prazo de 3 (dias) da interposição do agravo, para
o agravante tomar a providência do caput em processos não
eletrônicos. O §3º do mesmo artigo, informa que diante a inobservância
do previsto no § 2º, importará em inadmissibilidade do agravo de
instrumento.

O enunciado orienta, que deverá ser atendido o art. 932 e o art. 1017,
§ 3º a fim de não ocorrer inadmissão do recurso. Essas duas
disposições se referem a observância do prazo de 05 (cinco) dias
para sanar vícios do processo. Verifica-se que o art. 932 trata das
incumbências do relator e assim, dispõe no seu parágrafo único que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o
prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível.” O art. 1017 trata sobre a
forma com deve ser instruída a petição do agravo de instrumento e o
seu § 3º aponta para o art. 932, da seguinte maneira “Na falta da
cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que
comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator
aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”.O enunciado de nº:73
revela a busca em impedir que o direito de agravar,seja obstaculizado,
e assim revela que além do prazo de 03 (três) dias, já previsto
expressamente no art.1.018 relacionado à matéria, seja observado o
prazo de 05 (cinco) dias disposto no art.1.017 § 3º e art. 932 do CPC/
15 a fim de impedir o indeferimento do agravo de instrumento. Assim,
a cooperação é revelado em favor das partes.  O enunciado de Nº 79
versa que:

Na hipótese do art. 1.032 do CPC, cabe ao relator, após possibilitar
que o recorrente adite o seu recurso para inclusão de preliminar
sustentando a existência de repercussão geral, oportunizar ao recorrido
que, igualmente, adite suas contrarrazões para sustentar a inexistência
da repercussão.
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O art. 1032 estipula que em sede de recurso especial, se o relator
entender que trata de questão constitucional, deverá conceder o prazo
de 15 (quinze) dias a fim de que o recorrente adite suas contrarrazões
para comprovar a existência de repercussão geral e se manifestar
sobre questão constitucional. O enunciado, vem informar que,
igualmente, deve-se possibilitar que o recorrente também adite seu
recurso para sustentar o contrário. Neste mesmo sentido do enunciado
anterior, o enunciado de nº 80 trata dos recursos especial e
extraordinário e prevê que o STF deve observar o prazo de 15 (quinze)
dias a fim de que as partes complementem suas razões e contrarrazões
de recurso, na situação em que houver declínio do recurso ao STJ,
pelo fato da questão constitucional ser apenas reflexa à Constituição.
Assim, declara o enunciado de nº 80 que

Quando o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa
à Constituição afirmada no recurso extraordinário, deverá, antes de
remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como
recurso especial, conceder prazo de quinze dias para que as partes
complementem suas razões e contrarrazões de recurso.

Pode-se depreender que o enunciado de nº 79 e 80 são importantes
exemplos da aplicação da cooperação. Importante observar que outros
princípios concorrem para a plenitude da cooperação. Nesse caso,
nota-se o princípio da fungibilidade, com a alteração da competência
do órgão jurisdicional, que promove a eficiência, pois caso o recurso
fosse inadmitido, todo o procedimento para submissão do recurso
deveria ser refeito. Essas hipóteses podem promover um processo
mais célere e menos burocratizado.

O enunciado de nº: 83 por sua vez, preserva que uma ação seja
recuperada diante fatos novos, assim representa uma extensão da
aplicação do princípio da não surpresa e reforça, em especial a
observância da cooperação e do contraditório:
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[c]aso os embargos de divergência impliquem alteração das conclusões
do julgamento anterior, o recorrido que já tiver interposto o recurso
extraordinário terá o direito de complementar ou alterar suas razões,
nos exatos limites da modificação, no prazo de quinze dias, contados
da intimação da decisão dos embargos de divergência.

Observa Theodoro Júnior (p.81, 2016) quanto a cooperação de que
ela “tem a função democrática de permitir a todos os sujeitos da
relação processual a possibilidade de influir, realmente, sobre a
formação do provimento jurisdicional” e é justamente o que os
enunciados abordados prezam.

2.3 ANÁLISE DA  COOPERAÇÃO SOB O VIÉS DA
PETIÇÃO INICIAL DO CPC/15

A doutrina nacional no que diz respeito especialmente aos deveres do
juiz, aprecia os seguintes deveres, quais sejam o dever de
esclarecimento, de consulta e de prevenção. Para a presente análise,
será observada especialmente o dever de prevenção no art. 321 do
CPC/2015.

O dever de prevenção conforme Bueno (2016, p.95-96) é “no sentido
de as partes serem alertadas do uso inadequado do processo e a
inviabilidade de julgamento de mérito”. O art.321 do CPC/15 prevê:

[o] juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes
de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único.  Se
o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

A alteração mais pertinente no art. 321 CPC/15, que trouxe um dever-
poder do magistrado e tornou centro do presente estudo vem apontar
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que o juiz deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou
completado na petição inicial. A petição inicial é ato que inaugura o
processo e nela encontram-se dados específicos do pedido e causa
de pedir da parte, que em sua exclusiva função, revelando sua
parcialidade dá iniciativa ao processo conforme o art.2° do CPC/
2015. Nelson Júnior e Nery (2016, p.972) acrescenta que apesar do
juiz ter determinado a emenda e a parte tê-la cumprido, caso persistam
irregularidades percebidas posteriormente pelo magistrado, este deve
possibilitar uma segunda emenda e assim sucessivamente.

O princípio da primazia da resolução do mérito está intimamente
relacionada ao princípio da cooperação, pois como prevê o art.6º todos
devem contribuir para a decisão de mérito justa e efetiva. O princípio
da primazia do mérito decorre em especial, do art. 4º do CPC/2015
que prevê que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Depreende
Theodoro Júnior (2016, p. 78) quanto ao processo que:

[...] o que se exige na ordem prática, é que seja conduzido de maneira
a respeitar as regras procedimentais definidas pela lei” [...]. Revela-
se, assim, como garantia não apenas de simples acesso à justiça, mas
de acesso ao processo justo.

É importante observar a viabilidade da plenitude do princípio da primazia
do mérito na fase postulatória, ao se tratar da alteração relativa a
emenda da petição da inicial, tendo em vista a possibilidade de tornar
vulnerável a imparcialidade do juiz interferindo na condução de um
processo justo.

2.4 A IMPARCIALIDADE DO JUIZ NO CPC/15

O art. 2° do CPC/2015 prevê que “ao juiz incumbe a direção do
processo, dando-lhe impulso oficial. Nery Jr e Nery apud Talamini;
Wambier (2016, p. 413) apontam que:
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[...] ao juiz cabe o importante papel de dirigir o processo, exercendo
a autoridade sem mandância. A direção deve ser exercida com segurança,
firmeza, imparcialidade, urbanidade, prudência e humildade, e é
marcada pelo poder-dever de o juiz manter a paridade e igualdade das
partes.

Marinoni; Arenhart; Mitidiero (2016) trazem uma abordagem
constitucional da atribuição do juiz e de acordo com o princípio da
cooperação declaram que “[...]a direção do processo pelo juiz no
Estado Constitucional caracteriza-se por ser uma direção que se pauta
pela condução paritária do processo e pela assimétrica decisão da
causa”.

Theodoro Jr, Pedron, Nunes, Bahia (2016) sobre o momento histórico
de protagonismo judicial e que pode ser também aplicado sobre a
função exclusiva do juiz de proferir decisão, afirmam que o juiz possui
a máxima no julgar, e é nesse momento que como mero aferidor ele
ditava autoritariamente e solitariamente seu veredicto. Com o CPC/
15 o juiz deve garantir a participação das partes no processo de modo
que suas alegações influam em sua decisão, assegurando paridade
de tratamento a fim de promover o contraditório. Prevê o art. 7º do
CPC/15 que, compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Para esse mister, ao juiz cabe observar os deveres anexos. O princípio
da cooperação reclama a responsabilidade dos sujeitos. Donizetti
integrante da comissão responsável por elaborar o Novo Código de
Processo Civil, em artigo (2012), confirmando a regularidade dos
deveres anexos e sua influência no âmbito de atuação do magistrado
declarou:

Trata-se, na verdade, de “deveres anexos” comuns a qualquer relação
contratual (lealdade, boa-fé objetiva, informação). Além disso,
qualquer posicionamento judicial no processo não pode ocorrer ao
livre arbítrio do magistrado, motivo pelo qual sua atuação participação
ativa deve ser restrita.
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Tendo em vista uma maior orientação de como deve ocorrer a
colaboração do magistrado no processo, a construção doutrinária
estabeleceu os “deveres anexos do juiz”. Esses deveres são delineados
por diversos autores como o dever de esclarecimento, consulta,
prevenção, auxílio, correção, urbanidade. Theodoro Júnior; Nunes;
Bahia e Pedron (2016) classificam os deveres em três divisões:

(i) Dever de esclarecimento, consubstanciado na atividade do juiz de
requerer às partes esclarecimentos sobre suas alegações e pedidos, o
que naturalmente evita a declaração de nulidades e a equivocada
interpretação do juiz a respeito de uma conduta assumida pela parte;
(ii) dever de consultar, exigindo que o juiz sempre consulte as partes
antes de proferir decisão, em tema já tratado quanto ao conhecimento
de matérias e questões de ofício; (iii) dever de prevenir, apontando às
partes eventuais deficiências e permitindo suas devidas correções,
evitando-se assim a declaração de nulidade, dando-se ênfase ao
processo como genuíno mecanismo técnico de proteção de direito
material.

Bueno (2016) declara que esses deveres devem ser observados por
todos, inclusive pelos magistrados.

2.5 A COOPERAÇÃO E A PRERROGATIVA DA
IMPARCIALIDADE

É possível que a cooperação seja analisada e compreendida de ângulos
diferentes. Assim, é importante refletir sobre aspectos favoráveis e
desfavoráveis relacionados ao instituto. Em seguida, serão
apresentados três aspectos favoráveis relacionados ao princípio.

Em primeiro lugar verifica-se da própria nomenclatura que o princípio
em estudo sugere um ambiente processual harmônico em que todos
agem com boa-fé. Destaca Neves (2016) que a boa-fé na conduta
processual é um dos aspectos do princípio da cooperação. Em
decorrência dessa cooperação deve-se ter a facilitação na colheita
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de provas, por exemplo, assim como as partes não devem agir de
modo a retardar o processo. Busca-se com a cooperação de todos os
sujeitos, como aponta o art. 6º do CPC/15 para alcançar a decisão de
mérito justa e efetiva.

O sistema de cooperação também revela-se no princípio da decisão
fundamentada ou da racio decidiend. Esse princípio já há muito tempo
abordado no ordenamento jurídico brasileiro foi bem recepcionado no
CPC/15, visto que em diversas previsões não só é dito que a decisão
deve ser fundamentada, mas em detalhes é expresso como essa
observância deve ocorrer. A título de exemplo, de acordo com o art.489
do CPC/15 se o juiz não justificar fundamentadamente o porquê de
ter aderido ou não aos argumentos levantados pelas partes a decisão
não será considerada fundamentada. Conforme aponta Theodoro
Junior; Nunes; Bahia; Pedron; (p.82, 2016):

As mudanças do constitucionalismo após a partir da metade do século
XX com um novo dimensionamento da ciência processual veio vedar
que “decisões surpresas” (que potencializam a necessidade de uso de
recursos), baseadas em argumentos não consideradas nem informadas
a elas pelo juiz antes da decisão, sejam proferidas, configurando sua
prolação quebra do contraditório e que é vedado pelos arts. 10 e 489
do NCPC.

Percebe-se que as decisões fundamentadas promovem o trâmite
processual com menos entraves.

Há aspectos relacionados a cooperação, porém, que demandam uma
visão de maior reflexão podendoter aspecto desfavorável.Neves (2016)
salienta que não se pode esquecer que as partes estão em posições
antagônicas, de maneira que será difícil crer que uma colaborará com
a outra tendo como resultado a contrariedade de seus interesses.Assim,
ele entende que não há que se falar em cooperação entre as partes,
mas entre as partes e o juiz somente, pois qual seria o sentido então
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de um processo? As partes são parciais, pois pagam uma estrutura
jurídica a fim de defender seus próprios interesses. Calamandrei apud
Theodoro Júnior; Nunes; Bahia; Pedron (p.147,2016) afirma que:

O advogado que pretendesse exercer seu ministério com imparcialidade
não só constituiria uma incômoda duplicata do juiz, mas seria deste o
pior inimigo; porque, não preenchendo sua função de contrapor ao
partidarismo do contraditor a reação equilibradora de um partidarismo
em sentido inverso, favoreceria, acreditando ajudar a justiça, o triunfo
da injustiça adversária.

Theodoro Júnior; Nunes; Bahia; Pedron (p.146,2016) depreendem
que a interpretação exige que as partes devem cooperar entre si,
outorgando a elas um dever que contraria seus interesses, de modo
que declaram em suas palavras que “é utopia e tornará o dispositivo
morto”.Verifica-se que as partes são sujeitos parciais e são
representadas por advogados que conforme a CRFB/88, art. 133
possuem atuação essencial ao adequado desenvolvimento da
jurisdição. Afirma Talamini (2016, p.437) que “a intervenção do
profissional com formação técnica especializada é imprescindível a
fim de assegurar ao jurisdicionado o acesso adequado ao contraditório
e a ampla defesa.” Talamini (2016, p.438) informa que Calamandrei
ponderava “que a “parcialidade institucional” do advogado da parte
contrária, constitui fundamental instrumento de asseguração da
imparcialidade do juiz”.

O juiz possui a principal função de decidir, enquanto os advogados
possuem a função de representar e defender seus representados. A
previsão do art. 321 do CPC/15 ao exigir que o juiz além dar o prazo
para emendar, indique com precisão o que completar revela um caráter
garantista do CPC/2015. Observa-se também que a estrutura judiciária,
encontra-se superlotada de processos. Afirma Theodoro Jr., Nunes,
Bahia, Pedron (2016) que no processo as partes almejam ganhar e o
juiz quer dar vazão à sua pesada carga de trabalho, por isso a utópica
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solidariedade processual não existe e nunca existiu.  Percebe-se a
necessidade em assegurar que a atividade do magistrado seja menos
sobrecarregada, pois sob constante pressão, a chance do juiz ter um
bom raciocínio e não se tornar vulnerável em optar por decisões
“escape”, interferindo em sua imparcialidade.

3 CONCLUSÃO

O art. 139 do CPC/2015 prevê que “ao juiz incumbe a direção do
processo, dando-lhe impulso oficial. Nery Jr e Nery apud Talamini;
Wambier (2016, p. 413) apontam que “a direção deve ser exercida
com segurança, firmeza, imparcialidade, urbanidade, prudência e
humildade, e é marcada pelo poder-dever de o juiz manter a paridade
e igualdade das partes”.As partes, por sua vez são parciais e são
representadas por advogados que possuem atuação essencial ao
adequado desenvolvimento da jurisdição, como prevê a CRFB/88,
art. 133.

Da análise do art. 321 CPC/15, percebe-se que foi estendida a atuação
do juiz, num ato inaugural do processo em que a parte é a principal
interessada. Por esse motivo no decorrer desse trabalho, houve a
necessidade de comparar como se realizou a cooperação nos
enunciados, em situações de fase avançada do processo e como é
determinada a cooperação no art. 321 CPC/15, momento em que a
ação está na fase de deferimento ou não do juiz. A discussão do
presente estudo teve como intuito explanar os enunciados de nº 73,
79, 80, 83 e demonstrar que há diferença entre os enunciados em
relação a previsão do art. 321 do CPC/15, que exige mais do juiz,
num momento em que o processo ainda é incipiente. Com esse estudo,
observou-se a atuação dos sujeitos envolvidos a fim de questionar se
tal previsão é mais prejudicial ou benéfica para favorecer uma decisão
de mérito justa e efetiva, conforme art. 6º, CPC/15.
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Tendo em vista que o juiz é o sujeito imparcial da relação processual,
o dever de prevenção consubstanciado no art. 321 do CPC/2015
precisa ser avaliado para que ao prevenir algum obstáculo do processo,
tendo em vista o princípio da primazia da resolução do mérito o juiz
não fira a prerrogativa da imparcialidade que é uma garantia
constitucional. A elaboração do pedido inicial e da causa de pedir,
possivelmente dois dos aspectos mais essenciais da petição inicial é
de exclusiva atribuição da parte. Nesse momento, a dedicação pela
parte no exercício da atividade postulatória atribuída a si, somada ao
distanciamento da atividade jurisdicional no primeiro momento do
processo, promoverá o respeito ao interesse exclusivo da parte, assim
como protegerá a imparcialidade do juiz, e como um encaixe, tornará
possível uma decisão de mérito justa e efetiva.
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ENSAIO DO INSTITUT O DA APRENDIZAGEM COMO
FERRAMENT A DA DIGNIDADE DA  PESSOA HUMANA

E DO DESENVOLVIMENT O SOCIAL
NO CONTEXTO MODERNO

André Freire Galvão1

RESUMO

O presente ensaio busca analisar as falaciosas virtudes do trabalho
infantil como um paradigma cultural característico da modernidade
(valorização do trabalho como maior das virtudes). Tal temática se
justifica vez que o labor prematuro possui consequências nefastas na
formação do menor. Entende-se que além de devastar a saúde e
desenvolvimento do menor,  afasta-o da escola, reduzindo ainda mais
suas oportunidades no futuro e perpetuando um ciclo de subemprego.
A metodologia do trabalho foi bibliográfica, tratando em primeiro lugar
de um breve histórico da aprendizagem em sua origem inglesa,
passando então pela percepção moderna do trabalho, sua
fragmentação, a legislação da aprendizagem para encerrar-se na
ascensão social por ela proporcionada. A análise feita no presente

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade
Estadual de Montes Claros - andrefreiregalvao@gmail.com
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estudo indica que uma das formas de resgatar este menor carente
deste ciclo de miséria e exploração é o instituto da aprendizagem,
cuja maior virtude é garantir a assimilação de conhecimentos
necessários para que o até mesmo o menor originário da classe social
conceituada por Jessé Souza como ralé possa ser aproveitado pelo
mercado de trabalho competitivo. Em conclusão, foi possível verificar
que a percepção do trabalho infantil como algo virtuoso vem
historicamente diminuindo no país e que a aprendizagem se apresenta
como uma ferramenta apta a oportunizar trabalho digno e regular ao
menor, permitindo que este saia do ciclo da miséria e do subemprego
para tornar-se membro da classe trabalhadora.

Palavras-chaves: Trabalho Infantil, Valoração Moderna do Trabalho,
Ralé

ABSTRACT

This essay seeks to analyze the fallacious virtues of child labor as a
cultural paradigm of the modern age (the perception of work as the
greatest of virtues). Such a theme is justified since the premature
labor has harmful consequences in the development of a child or
teenager. It is understood that in addition to devastating the health
and development of a minor, it strays him/her from school, further
reducing their opportunities in the future and perpetuating a cycle of
underemployment. The methodology of the work was a bibliographical
one, basing itself on a brief history of apprenticeship in its English
origin, moving towards the modern perception of labor, its
fragmentation, the legislation of apprenticeship and in the social
ascension provided by said institute. The analysis carried out in the
present study indicates that one of the ways to rescue this child from
this cycle of misery and exploitation is the institute of apprenticeship,
which greatest virtue is to ensure the assimilation of the knowledge
necessary for the even the minors hailing from the poorest social
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classes, defined by Jessé Souza as a “ralé” become useful for the
competitive labor market. In our conclusions, it was possible to verify
that the perception of child labor as something virtuous has historically
diminished in Brazil and that apprenticeship presents itself as a tool
capable of providing decent and regular work to the child/teenager,
allowing it to leave the cycle of misery and underemployment to become
a member of the working class.

Keywords: Child labor. Modern value of work, The poorest of the
poorest

INTRODUÇÃO

Um dos fatores mais marcantes da modernidade foi a quebra de todos
os tipos tradicionais de ordem social, de forma sem precedentes, que
culminam atualmente nas formas de interconexão social em escala
global. Em que pese a modernidade abarcar apenas os últimos três
ou quatros séculos da humanidade, o que representa uma fatia
relativamente pequena de toda a experiência humana. O impacto
dessas mudanças tem sido extremamente dramático e abrangente
nas sociedades (GIDDENS, 1991).

Ademais, o acelerado progresso científico fomentado pela insaciável
expansão do capital é um dos fatores mais perceptíveis dessa
modernidade. O avanço das técnicas de produção demanda
trabalhadores cada vez mais qualificados o que acaba por excluir do
mercado produtivo os indivíduos não cumpram tais requisitos.

Para esta grande massa desqualificada que carece do mínimo
necessário para ser aproveitada pelo mercado de trabalho, resta a
absoluta miséria ou o subemprego. E é nesta camada social mais
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carente que se vislumbram os maiores índices de trabalho infantil,
fenômeno prejudicial à saúde mental e física do menor, porém que
demonstra apresentar baixa reprobabilidade pela sociedade brasileira,
que percebe o trabalho realizado pelo menor como uma alternativa à
vadiagem e como um meio de se ajudar a família carente a se sustentar.

DESENVOLVIMENT O

Breve histórico da aprendizagem na Inglaterra e no Brasil

Praticamente um século antes da revolução industrial, a negligência
sofrida pelas crianças inglesas pobres já fazia parte da pauta do
governo britânico: em 1697, a Board of Trade (departamento do
governo Inglês responsável por regular questões como comércio e
labor) fora autorizada por Guilherme III (Rei da Inglaterra) a investigar
uma forma de prestar auxílio à população carente, havendo indicado
Lord Hales e John Locke para tal função. Deste procedimento surgiu
um projeto de lei voltado a oferecer apoio aos pobres conhecido como
Heads of a Bill for the better support and maintenance of the
poor, que garantia aos cidadãos mais carentes o fornecimento de
implementos como algodão, ferro e couro para que estes pudessem
trabalhar.

Este projeto também buscava garantir aos excluídos o acesso ao
emprego e às corporações de ofício. Também previa que as
autoridades competentes concederiam a garotos de 14 anos e meninas
de 12 os meios de serem aprendizes, oportunidade em que poderiam
aprender diversos ofícios, complementado sua educação formal com
treinamento técnico (ALFRED, 1847).

No Brasil, segundo Márcio Archanjo Ferreira Duarte (2017), a figura
da aprendizagem surgiu do Decreto nº. 13.064, de 12 de junho de
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1918, que aprovava o Regulamento da Escola de Aprendizes Artífices.
Em 1942, a aprendizagem como forma contratual de trabalho nas
indústrias surge com o Decreto-Lei 4.481/42 e posteriormente em
1946, a normatização se dá no comércio pelo Decreto-Lei 8.622/46. 

Da valoração moderna do trabalho como virtude absoluta

Com fins de conceber um olhar crítico sobre o instituto da aprendizagem
e compreender a origem do senso comum relacionado aos benefícios
do trabalho infantil, é necessário compreender como o advento da
produção industrial originou esta percepção moderna do labor e do
exercício profissional especializado como marcos absolutos de
dignidade, libertação e virtude humana.

Estabelece WEBER (2011, p. 143) em sua obra, A Ética Protestante
e o Espírito do Capitalismo, que a teologia moral puritana vigente
percebia a riqueza como um mar de tentações. Daí extrai-se a
reprobabilidade do descanso sobre a posse, pois enriquecer-se que
permitiria uma vida de ócio e prazer e o consequente “abandono da
aspiração a uma vida ‘santa’”.

Neste contexto, prevalecia lata reprobabilidade em relação a adquirir-
se as forças de trabalho de outrem. A título exemplificativo da ética
então vigente, vislumbram-se as regras das corporações de ofício
que chegavam até mesmo a limitar o número de ajudantes que o
artesão poderia empregar, além do fato de que tais ajudantes só eram
autorizados a exercer o ofício no qual o artesão era mestre (MARX,
2017).

Por sua vez, a ascese protestante, caracterizadora do espírito do
capitalismo, não apenas permitia o enriquecimento, mas também o
estabelecia como algo desejado por Deus. Não se combatia o ganho
racional das posses, mas apenas o seu uso irracional, a ostentação e
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o luxo. Para a ética protestante, Deus desejava que a riqueza fosse
utilizada de forma útil para que o indivíduo e a sociedade alcançassem
seus fins vitais. Condenava-se o enriquecimento sem propósito
(riqueza pela riqueza) e em relação ao obreiro, celebrava-se aquilo
obtido como fruto de seu labor como uma benção divina (WEBER,
2011).

É deste norte que WEBER (2011, p. 157) extrai a seguinte conclusão:

(...) valorização religiosa do trabalho profissional mundano, sem
descanso, continuado, sistemático, como o meio ascético
simplesmente supremo e a um só tempo comprovação o mais segura
e visível da regeneração de um ser humano e da autenticidade de sua
fé, tinha que ser, no fim das contas, a alavanca mais poderosa que se
pode imaginar da expansão dessa concepção de vida que aqui temos
chamado de ‘espírito’ do capitalismo.

O burguês finalmente podia empreender sem extrapolar os limites
determinados por Deus, que agora lhe permitia comprar força de
trabalho, perseguindo riqueza e lucro, contando que não fizesse
escandaloso uso de sua fortuna. Para os trabalhadores, o caráter
divino do labor que praticavam também era legitimado pela crença de
que a desigualdade mundana era obra da divina Providência (WEBER,
2011).

Tudo isso preservava a estabilidade das relações de trabalho.  Neste
diapasão, esta visão do trabalho também influenciava os obreiros no
sentido de manterem-se sóbrios, obedientes, eficientes e dedicados
ao labor graças à crença de que seu trabalho era a finalidade que
Deus lhes conferiu (WEBER, 2011).

Por todo o exposto, em que pese a existência da coerção econômica
presente no capitalismo que força o homem ao labor, é inegável que o
cumprimento do dever profissional nutre estreita ligação aos valores
espirituais e culturais das sociedades modernas.
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Trabalho fragmentado e homem cativo

A transferência da a ascese típica dos monastérios aos interiores
das fábricas, além da crescente divisão e especialização do
trabalho, representa em muitos aspectos uma renúncia à busca
pela plenitude que motivava o homem ateniense da antiguidade
(WEBER, 2011).

O homem moderno, assim como as máquinas, as fábricas e toda a
sociedade, especializa-se cada vez mais. Difere-se, portanto, o modo
de produção moderno daquele baseado nas corporações de ofício em
que o artesão, por mais especializado que fosse em seu ofício,
preservava consigo os meios e materiais de produção e exercia sua
atividade de forma independente.

Incapacitado para o trabalho autônomo em razão da especialização
exigida pela produção competitiva e por não mais possuir os meios de
produção, o trabalhador só é capaz de desenvolver algo produtivo
dentro da oficina do capitalista, eternizando sua dependência (MARX,
2017).

DURKHEIM (2011) sinalizava até mesmo uma tendência à “extrema
divisão do trabalho” causada pela tendência da indústria moderna de
agrupar cada vez mais forças e capitais, fazendo com que o trabalho
seja segmentado e continuamente mais especializado.

Para o autor, esta fragmentação é igualmente perceptível nas demais
esferas existenciais. As artes, as ciências e as funções públicas
também se tornam mais específicas, exemplificando-se o antigo
matemático, astrônomo e físico que atualmente restringe-se a ser
apenas um matemático que “sequer abarca o conjunto de uma ciência
inteira”, restringindo toda sua pesquisa a um escopo restrito, ou até
mesmo a um único problema (DURKHEIM, 2011, p. 1).



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

102 Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

Conclui-se, portanto, que a modernidade foi atrelada a uma constante
necessidade de especialização do trabalho, forçando aqueles
desprovidos de habilidades técnicas exigidas pela industrialização a
submeterem-se ao subemprego para fins de sobreviverem. Este
fenômeno ocorreu com grande relevância no Brasil, como se
demonstrará a seguir.

Sobre a “ralé” brasileira e o trabalho infantil

Em seu rumo à modernização, o Brasil também desenvolveu seus
meios de produção, fator que gerou naturalmente a demanda crescente
de trabalho especializado, deixando cada vez mais à margem pessoas
sem qualificação.

Esta realidade é ainda mais grave no país, uma vez que a
industrialização nacional trilhou um caminho um pouco diferente de
países onde efetivamente ocorreu uma revolução burguesa e a
consequente decadência dos antigos poderes feudais.

Leciona Carlos Nelson Coutinho que no caso do Brasil os processos
de transição foram capitaneados pelas classes dominantes com fins
de preservar-se elementos arcaicos da velha ordem. Não houve
revoluções ou violentas contra-revoluções, mas ajustes, acordos e
conciliações com fins de as classes dominantes conservarem seu
protagonismo nos rumos nacionais (COUTINHO, 2001).

O latifúndio que marcava a antiga dominação da elite sobre o
trabalhador rural jamais fora pulverizado. Para Caio Prado, esta
permanência da velha ordem justifica a subsistência das desigualdades
que marcam o país até hoje. Já para Florestan Fernandes aponta,
além da questão agrária, a questão da dependência externa ao
imperialismo (COUTINHO, 2001).
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Independentemente do déficit social ocasionado por esta via alternativa
à modernidade trilhada pelo Brasil, o grau de desenvolvimento das
forças produtivas exigiu cada vez mais que os trabalhadores
contemporâneos possuam conhecimentos técnicos para poderem ser
aproveitados até suas últimas forças pelo mercado. Segundo Jessé
Souza, “É esse tipo de ‘incorporação de capital cultural’ que
caracteriza as classes trabalhadoras modernas (...)” (SOUZA, 2006,
p. 232).

Houve, portanto, uma modernização rumo ao capitalismo e às formas
de produção burguesa. Ocorre que esta manutenção da estrutura
tradicional de poder acabou por perpetuar as desigualdades.

Daí extrai-se a visão de que o Brasil de fato ingressou na modernidade,
porém mediante uma revolução burguesa diferente. Não se trata de
uma classe empreendedora cuja revolução alterou profundamente as
relações de poder como foram os burgueses na Inglaterra e na França,
mas sim daquilo que Gramsci classificava como uma revolução passiva
realizada pela elite dominante com fins de apenas modernizar (e
conservar) sua velha dominação, fenômeno observado pelo autor
italiano em seu país. Foi nas vestes dessa dualidade entre a
modernização e a conservação que o Brasil adentrou à modernidade
preservando as relações de poder tradicionais (COUTINHO, 2001).

No entanto, abaixo da classe trabalhadora, vislumbra-se no Brasil a
existência de uma classe definível como “ralé”. Trata-se de um extrato
social inferior à classe trabalhadora conceituado por Jessé Souza.
Este seguimento da população, abandonado social e politicamente,
pela falta ou baixíssima qualidade de sua educação, sequer pode ser
explorada pelo mercado produtivo, sendo obrigada a se sustentar
servindo às demais classes sociais por meio do subemprego ou de
labor perigoso, imoral ou braçal, sem quaisquer vínculos ou garantias
(SOUZA, 2011).
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Portanto, é possível definir a “ralé” como uma classe abaixo da classe
trabalhadora. A divisão do trabalho na modernidade oferece algum
esclarecimento em relação à exploração desta classe social brasileira
que, incapaz de incorporar conhecimento técnico, são obrigadas a
submeter-se às piores e mais desvalorizadas condições de trabalho.

A “ralé”, portanto, é condenada a exercer o subemprego, sendo
explorada pelas classes superiores, exercendo profissões como
lavadores de carro, chapas, labor doméstico, não qualificado, etc. Esta
classe não somente sofre com as privações econômicas, mas também
é cativa de um ciclo vicioso de violência, abuso sexual, baixa
autoestima, ausência de autocontrole e dificuldades de concentração,
entre outros sintomas da miséria (SOUZA, 2006).

Esta classe se percebe (e é percebida pelas demais classes) como
inferior, preguiçosa, incapaz, torpe, suja. Retoma-se, portanto, a noção
histórica do valor do trabalho, cuja modernidade concedeu o status de
virtude, o que agrava ainda mais o sofrimento dos miseráveis.

Não se trata apenas de ausência de conhecimentos técnicos ou
educação formal, mas sim de uma carência multifacetada
caracterizada por relações familiares disruptivas, escolas ruins,
ausência de exemplos próximos de sucesso, maior tendência ao abuso
de entorpecentes ou drogas lícitas, além de maior risco de exposição
à violência e, naturalmente, a necessidade de laborar em idade
inadequada para levantar alguma renda para sua família, sem nenhuma
regularização e gerando efeitos nocivos à sua formação física e
psicológica (SOUZA, 2006).

Neste ponto, é igualmente cediço o vínculo entre pobreza e trabalho
infantil. No Brasil, estima-se que 54% dos menores de 17 anos que
laboram são de famílias com renda per capita inferior ao salário
mínimo. (KLIKSBERG, 2001).
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Ocorre que limitar o fenômeno do trabalho infantil à privação
econômica é cegar-se diante da existência de diversos mitos arraigados
na cultura brasileira relacionados ao trabalho da criança e do
adolescente. Conforme registra o Plano Nacional de Prevenção ao
Trabalho Infantil, até a década de 1980, no Brasil existia um consenso
em torno do entendimento de que o trabalho era um fator positivo
para crianças pobres. Esta noção era inclusive compartilhada entre
as camadas mais ricas e mais pobres da população (CONAETI, 2011).

A publicação do ECA em 1990 foi um marco da mobilização social de
sua época e buscava combater a percepção das virtudes do trabalho
(irregular) realizado por menor. Ocorre que tal percepção ainda
permeia o cotidiano nacional e o senso comum, que tende a reproduzir
os mesmos mitos de que o trabalho realizado pelo menor é um fator
positivo para aqueles que vivem em condição de pobreza e risco social,
pois estariam ajudando na economia da família e aprendendo um ofício.

Conforme demonstrado alhures, a visão moderna do trabalho interpreta
estar sem trabalho “como anormalidade (...) causa da pobreza e da
miséria, da privação e da depravação”. Ao trabalho atribui-se desde
as primeiras maquinações da modernidade o papel de carrear o
aperfeiçoamento moral e a elevação geral da ética de toda a sociedade
(BAUMAN, 2001, p. 158).

É crucial, portanto, que a sociedade brasileira não se rebaixe à falácia
de que seria melhor uma criança trabalhar irregularmente a não
trabalhar, ou de que a criança de família pobre deva trabalhar para
auxiliar na economia da família. Quando uma família é incapaz de
prover o próprio sustento, recai sob o Estado a obrigação de auxiliar
a unidade familiar: este não é um encargo atribuível à criança, que
deve ter o seu direito de viver sua infância preservado (MEDEIROS,
2013).
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Portanto, em que pese a modernização dos padrões de consumo e o
desenvolvimento capitalista nacional, o Brasil permanece
subdesenvolvido na esfera social (e em diversas outras). No escopo
da presente pesquisa, tem-se a exploração do trabalho da criança e
do adolescente, especialmente nas regiões mais pobres do país.
Diante desse quadro, vários programas de erradicação do trabalho
infantil foram criados com fins suprimir a exploração do trabalho do
menor.

Da aprendizagem como ingresso à classe trabalhadora

Diante do quadro acima, extrai-se que uma das maiores virtudes do
instituto da aprendizagem é resgatar o menor carente de uma situação
de trabalho de risco e conceder-lhe uma oportunidade de adquirir
habilidades e experiências necessárias para ser inserido no mercado
de trabalho.

O resultado disso é a inserção formal do menor carente no mercado
de trabalho. Não raramente, este menor torna-se o primeiro membro
da família que possui um vínculo empregatício formal, o que representa
um imenso ganho social para todo o seu círculo familiar sem a
necessidade de assistência social.

Portanto, além de garantir a observância aos direitos trabalhistas do
aprendiz, a legislação vigente garante que o labor realizado seja
condizente com o estágio de desenvolvimento caso trate-se de um
menor. Dentre as restrições ao trabalho do aprendiz estão todas as
restrições presentes na Constituição, na própria CLT e no Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Desta forma, mesmo os menores provenientes das mais baixas faixas
sociais conseguem incorporar conhecimentos úteis ao trabalho, estando
finalmente apta a ser absorvida pelo mercado formal.
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No Brasil, a aprendizagem é atualmente prevista nos arts. 424 e
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja
regulamentação atual é regida pela Lei 10.097/2010. Sobre o instituto,
leciona Vólia Bomfim que nestes contratos de trabalho o empregador
deve ensinar ao aprendiz uma profissão, além de pagar salário-hora,
assinar sua Carteira de Trabalho e garantir-lhe demais direitos
trabalhistas2. Este tipo de contrato possibilita que o menor obtenha
“formação técnico-profissional metódica, compatível com o
desenvolvimento físico, moral e psicológico” (BOMFIM, 2014, p. 577).

A CLT também determina que as empresas são obrigadas a contratar
um mínimo de aprendizes, conforme determina o art. 429 da CLT3.
Determina-se às empresas de médio e grande porte devem
resguardar no mínimo 5% (e no máximo 15%) de suas vagas de
emprego para aprendizes. Todas as demais organizações que exerçam
atividades que necessitem de capacitação  podem contratar aprendizes,
porém não há imposição legal.

O descumprimento da cota mínima pelas empresas acarreta em Auto
de Infração expedido pelo Ministério do Trabalho (MTE). Em caso
de reincidência, tais empresas podem até mesmo sofrer o ajuizamento

2 “Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por
escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao
maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de aprendizagem,
formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico,
moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias
a essa formação.”

“§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho
e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso não haja concluído
o ensino fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a
orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.”

3 Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular
nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente
a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores
existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.
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de Ação Civil Pública por parte do Ministério Público do Trabalho
(MPT)4.

Com fins de estimular a contratação desses aprendizes, algumas
vantagens são oferecidas aos empregadores. A mais expressiva delas
é prevista na Lei 8.036/90, que regulamenta o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS). Em um contrato de trabalho comum, a
alíquota a ser depositada pelo empregador é de 8% da remuneração
de seu empregado em sua conta do FGTS. No caso do aprendiz, por
força do Art. 15, § 7o da referida lei, esta alíquota é reduzida para
2%.

A recusa empresarial em cumprir com as normas da aprendizagem
não surpreende: em 1817, Robert OWEN (apud POLANYI, 2000)
já alertava que a difusão das manufaturas geraria um novo caráter
em seus habitantes que formaria um princípio bastante desfavorável
à felicidade individual ou geral (acumulação e concentração de renda),
a não ser que suas tendências naturais fossem contrabalançadas
pela interferência e direção legislativa.

Esta dependência de ação governamental para reequilibrar as relações
de trabalho é histórica e advém da hipossuficiência do valor do trabalho
face ao poderio econômico dos industriais (MARX, 1969).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, é possível verificar que a classe definida como
“ralé” por Jessé Souza figura como vítima de paradigmas estabelecidos

4 TRT-3 - RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA : RO 01202201311103007
0001202-10.2013.5.03.0111 disponível em http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/
122830866/recurso-ordinario-trabalhista-ro-1202201311103007-0001202-
1020135030111/inteiro-teor-122830876 acesso em 06/11/2016 às 11h43.
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na era moderna, tanto no que tange à organização da produção e
divisão do trabalho quanto em relação à moderna percepção de
trabalho como virtude maior.

Impedida de conquistar um posto de trabalho regular pela ausência
de capacidades, a “ralé” submete-se ao subemprego desde sua tenra
idade e resta taxada como débil e preguiçosa, sendo responsabilizada
por sua própria miséria em razão de não exercer suficientemente o
trabalho, virtude cuja era moderna elevou ao status de mais divino e
libertador agir humano.

A percepção moderna do trabalho como virtude suprema fomenta o
desprezo sofrido pelas classes que não possuam conhecimentos úteis
para servirem ao mercado de trabalho formal. Também esclarece a
permanência no coletivo brasileiro da noção de que o trabalho, ainda
que braçal, irregular e informal, seja sempre algo positivo para o menor
carente, que aprende o valor e a moral do labor, além de ajudar no
sustento de sua família.

Ocorre que tais falácias não podem ser admitidas. Os prejuízos sofridos
na formação do menor que é obrigado a laborar prematuramente são
gravosos e duradouros. Também dificilmente o menor neste contexto
estará exercendo o trabalho reservado à classe trabalhadora, mas
sim estará restrito ao subemprego destinado aos membros da “ralé”.

Dentre as várias medidas voltadas à quebra do ciclo de miséria do
jovem advindo de famílias da “ralé”, figura-se com destaque a
aprendizagem, que apesar de incorporar a valoração do trabalho como
virtude, prepara o jovem para exercer funções que demandam
conhecimento técnico e garante a continuidade de sua educação
formal, sob pena de eliminação do programa.

Trata-se de uma oportunidade para que o indivíduo se liberte do ciclo
de miséria vivido e, de posse de conhecimentos que possam ser úteis



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

110 Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

à produção competitiva, suba da “ralé” para a classe trabalhadora.
Trata-se, portanto, de um instituto que efetivamente fomenta a
ascensão social.

Ocorre que, não obstante suas incontestáveis virtudes, é essencial
atentar-se para a realidade de que a aprendizagem fomenta uma
libertação comedida, posto que o instituto concede ao menor carente
a oportunidade de deixar de servir às demais classes sociais para ter
seu labor absorvido formalmente pelos detentores dos meios de
produção.
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BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA  – BPC:
ANÁLISE DO REQUISITO DA MISERABILIDADE

FRENTE O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO

Valquíria Gomes de Moura1

Marcelo Brito2

RESUMO

O presente trabalho é resultado de um estudo que teve como objetivo
analisar o Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC)
quanto aos critérios estabelecidos para sua concessão, expondo o
panorama legislativo quanto a Lei 8.742/93, a organização prática do
direito a Assistência Social e a interferência na consecução do direito
ao BPC. Considerando que os métodos de aplicação tornam a
concessão morosa, seletiva e burocrática, haja vista que na ceara da
Administração Pública vale apenas o critério objetivo da lei, ainda
que controverso sua constitucionalidade e eficiência para aferição da

1  Acadêmica do nono período do curso de Direito da Faculdade de Direito Santo Agosti-
nho; email quiragomes@hotmail.com

2  Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros (2007) e Mestrado
em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros (2016).
Advogado, Professor na Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES e na
Faculdade de Direito Santo Agostinho/FADISA; email marcelo.brito@fasa.edu.br.
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miserabilidade. Analisa-se, assim, a participação ativa do judiciário
pelo processo de Judicialização a fim de desburocratizar a concessão
do benefício através de análise do caso concreto. Tendo como enfoque
essencial a dignidade humana frente aos desafios para afirmação do
BPC como um instrumento de concretização dos direitos fundamentais
sociais. Para o desenvolvimento desse trabalho foram feitas pesquisa
bibliográfica e documental, utilizando-se de revisão de literatura,
apontando posicionamentos doutrinários e análise da legislação
oportuna. Destaca-se que o método de procedimento adotado foi o
comparativo, e de abordagem o método dedutivo sedimentado na
análise dos meios de aplicação interpretativa da Administração pública
e dos Tribunais quanto ao benefício assistencial, bem como, comparar
o sedimentado no texto constitucional.

Palavras-Chave: Benefício de Prestação Continuada. Miserabilidade.
Judicialização.

ABSTRACT

The present study is the result of a study that had the objective of
analyzing the Benefit of Continuing Care (BPC) regarding the criteria
established for its concession, exposing the legislative panorama
regarding Law 8,742 / 93, the practical organization of the right to
Social Assistance and interference in the achievement of the right to
BPC. Considering that the methods of application make the concession
morose, selective and bureaucratic, since in the public administration
database it is worth only the objective criterion of the law, although
controversial its constitutionality and efficiency to measure the
miserability. The active participation of the judiciary in the Judicialization
process is thus analyzed in order to debure the bureaucracy of granting
the benefit through an analysis of the specific case. With a fundamental
focus on human dignity in the face of the challenges for affirming the
BPC as an instrument for the realization of fundamental social rights.
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For the development of this work were done bibliographic and
documentary research using literature review, pointing out doctrinal
positions and analysis of timely legislation. It is worth noting that the
procedure used was the comparative method and the deductive method
was used in the analysis of the means of the interpretative application
of the Public Administration and of the Courts in relation to the welfare
benefit, as well as to compare the sediment in the constitutional text.

Keywords: Continuous Benefit Benefit. Miserableness. Judiciary.

1 INTRODUÇÃO

O objeto do presente trabalho é o estudo doutrinário e jurisprudencial
do requisito da miserabilidade como critério de acesso ao Benefício
de Prestação Continuada, tendo em vista a atuação da Administração
Pública, e a participação do Judiciário na aplicabilidade do benefício,
a fim de equilibrar o texto constitucional frente à prática administrativa.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui um instrumento
da assistência social, criado a fim de atender idosos e pessoas com
deficiência com renda per capita inferior a ¼ (um quarto) de salário
mínimo mensal, que não tenham condições, e nem seus familiares, de
prover meios para sua própria subsistência. Para os efeitos legais
compreendem-se como pessoas com deficiência aquelas com
limitações físicas ou psíquicas, de longo prazo, e idosos acima de 65
anos.

A lei 8.742/93, sendo objetiva em delimitar a renda inferior a ¼ (um
quarto) de salário mínimo, permitia que a Administração Pública
limitasse o alcance constitucional da assistência social, sendo como
único critério válido para aferir a miserabilidade. Além disso, pela
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estrutura de concessão do BPC dadas pelo Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS), princípios como a seletividade e
burocratização começaram a surgir em coalizão aos princípios
democráticos.

Por conseguinte, essa visão centralizadora passou a ser contraditada
pelos Tribunais Superiores, bem como juízes de primeira instância, já
que enfrentavam no dia a dia o conflito legal do requisito da
miserabilidade ao caso concreto.

Nesse contexto, destaca-se uma maior participação do judiciário na
efetivação dos direitos sociais pelo processo de judicialização, no qual
se busca relativizar o conceito de miserabilidade, a fim de garantir a
sua aplicação. Todavia, a crise legislativa que envolve o direito
assistencial, e devido às variadas discussões jurídicas que o
compreende, embora com atitude flexibilizatória em razão de justiça
social, torna sua concessão quase objeto de vários debates um impasse.

Analisar o direito ao BPC viabiliza a compreensão da eficiência da
Assistência Social no Brasil e sua real sintonia com os princípios
constitucionais, contribuindo para a definição de políticas públicas
adequadas quanto ao tema, que se tornará relevante nos próximos
anos. Assim, este estudo tem como objetivo a análise dos argumentos
atualmente utilizados pela Administração Pública e o Poder Judiciário
brasileiro para deferir ou indeferir o Benefício de Prestação Continuada,
tendo por base o requisito da miserabilidade.

2 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO BENEFÍCIO
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA  DA LEI 8.742/93

A Assistência Social está inserida, como também o Benefício
Assistencial de Prestação Continuada (BPC), no contexto protetivo
da seguridade social, no qual é definida como o “conjunto integrado



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

117Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas
a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social”
(IBRAHIM, 2010, p. 5). Por conseguinte, parte de três acepções,
saúde, previdência e assistência social, cada qual com ditames
diversos, sendo que dentre esses três subsistemas apenas a previdência
social é contributivo. Portanto, a saúde e a assistência social
independem de contribuição por parte do beneficiário, funcionando
como complemento ao regime de previdência para a consecução da
dignidade humana (IBRAHIM, 2010).

A Lei nº 8.742 – LOAS, no art. 20, estabelece a denominação do
Benefício de Prestação Continuada, como um benefício que garante
uma renda mensal de 1 (um) salário-mínimo ao idoso com 65 anos de
idade (ou superior) e ao deficiente que não tenha condições de prover
a sua subsistência ou de tê-la provida por sua família, cujo cálculo da
renda mensal do grupo familiar seja inferior ¼ do salário mínimo
(BRASIL, 1993).

Para a legislação, a pessoa com deficiência é aquela que esteja
incapacitada para vida independente e para o trabalho (BRASIL,
1993). Assim, em razão das dificuldades de colocação no mercado
de trabalho e de integração na vida da comunidade, a Constituição da
República Federativa do Brasil (CRFB/88) buscou dar proteção às
pessoas com deficiências físicas e psíquicas, e com isso preferiu não
tratar de incapacidade para o trabalho, mas, sim, de ausência de meios
de prover à própria manutenção ou tela provida pela família (SANTOS,
2016). Nesse sentido, para a concessão do benefício, será necessário
realizar uma prévia avaliação da deficiência e do grau de impedimento,
tanto a avaliação médica como também a social, por médicos peritos
e assistentes sociais do INSS (MARTINS, 2014).

Em que pese à avaliação médica, se considerada a qualificação das
funções do corpo, como as sensoriais da visão, funções mentais, voz,
fala, as atividades e participação no âmbito medicinal, que são a
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aprendizagem, as tarefas e exigências, comunicação, mobilidade, por
exemplo, (IBRAHIM, 2010), analisando em conjunto, paralelo com a
avaliação social.

2.1 Aplicação do Benefício de Prestação Continuada

A partir disso, ressalta-se que quanto à concessão e manutenção do
referido benefício é de atribuição do INSS, visto que foi com a Lei nº
8.742/93 no seu art. 12, I – LOAS dispôs que competirá a União
regular a sua concessão e manutenção, bem como o financiamento e
a responsabilidade por sua operacionalização. Ainda sob a justificativa
da autarquia federal já possuir estrutura própria espalhada por todo
país, em condição de atender à clientela assistida, não havendo
necessidade da manutenção em paralelo de outra estrutura
(IBRAHIM, 2010).

Embora o BPC tenha igual andamento das demais prestações, mas
com particularidades próprias, está imbuído pelos elementos da
alimentariedade e assistencialidade inerente a esse direito. Assim,
diante do caso concreto deve haver uma análise singela e célere,
aplicando-se o in dubio pro misero com bastante propriedade. Desta
forma, por ser o BPC um instrumento de inclusão social, um meio de
assistência e aplicação de políticas públicas, desponta a necessidade
de ponderação por parte do poder público e um olhar essencialmente
democrático, capaz de tornar efetiva a proteção dos grupos vulneráveis
(MARTINEZ, 2013).

No entanto, visualiza-se que o BPC teve uma trajetória inicial “apartada
da assistência social e desarticulada das demais ações, experimentando
um distanciamento do ponto de vista da condução da política, sem
visibilidade e sem sua apropriação” (NOGUEIRA, 2011, p. 30). Nas
práticas diárias do INSS, bem como dos próprios beneficiários e pela
sociedade em geral, tem-se descaracterizado o BPC do seu real
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fundamento, garantir assistência, está atrelado a elementos dos quais
o mesmo não faz parte. Já que o acesso a esse benefício é submetido
à forte burocracia, treinada para funcionar sob a lógica da seletividade
de meios comprobatórios (NOGUEIRA, 2011).

Por consequência, percebe-se o enfraquecimento da finalidade do
benefício, de acordo o modo regulado no texto constitucional, criando
vários obstáculos ao seu acesso e ferindo substancialmente o princípio
da dignidade da pessoa humana, visto que passa a alijar a garantia da
Assistência Social aos necessitados, burocratizando um direito
(COSTA, 2011).

Todavia, diante da aplicação do benefício, ainda na análise dos
requisitos, salienta-se que a avaliação social apresenta como uma
das principais metas do plano estratégico de ação do INSS, causando
sérios controles sobre a atuação do perito social e, consequentemente,
sobre o direito do requerente (REIS, 2011). A partir daí, tem-se de
forma secundária a possibilidade de arguição do benefício na via
judicial. É a partir do indeferimento, com ou sem recurso administrativo,
que se recorre ao poder Judiciário.

3 O REQUISITO DA MISERABILIDADE DO
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA  DA LEI
8.742/93

Ressalta-se, que as políticas públicas sociais, a fim de respeitar a
Constituição, são estruturadas para garantir as necessidades básicas
dos cidadãos e não apenas o mínimo social, elementos
consubstanciados no art.1º da Lei 8.742/93, a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 1993). Apesar do art. 203, V
da CRFB/88 não ter estabelecido nem o termo necessidades básicas
ou mínimo social, diante da hipossuficiência do beneficiário e suas
condições de pobreza, a LOAS, pelo contrário, traçou esses contornos
(SILVA, 2011).



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

120 Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

Preleciona o art. 20, §3º da LOAS, que para fins de concessão do
benefício BPC, faz-se necessário preencher o requisito da
miserabilidade, ou também chamado de vulnerabilidade social. Assim,
considera-se incapaz de prover a manutenção, o idoso com 65 anos
de idade (ou superior) e o deficiente que não tenha condições de
prover a sua subsistência ou de tê-la provida por sua família, cuja
renda mensal per capita do grupo familiar, seja inferior a ¼ (um quarto)
do salário mínimo (BRASIL, 1993).

Por conseguinte, por ser o BPC definido constitucionalmente como
um direito social, cabe ao Estado assegurá-lo a todos aqueles que
preencham os requisitos, dentre eles a renda per capita familiar de ¼
de salário mínimo. Assim, quando a LOAS exige a comprovação do
estado de miserabilidade pela renda mensal per capita familiar inferior
a ¼ de salário mínimo, institui um critério objetivo de aferição da
carência (AMADO, 2017).

De todos os elementos exigíveis para o BPC, “o de mais difícil
caracterização é a pobreza. O próprio campo da mensuração da
pobreza oferece uma enorme variedade de abordagens, nem sempre
com resultados congruentes” (VENTURINI, 2016, p. 14).

Nesse sentido, embora o benefício assistencial seja um direito expresso
e definido na LOAS, há ainda fortes limitações quanto aplicação do
BPC, seja por sua seletividade, burocratização, dissociação da
assistência por parte da autarquia federal. E nesse rumo, o requisito
da miserabilidade como uma exigência legal, torna-se um importante
elemento nesta realidade, já que:

Os critérios para aferição do requisito econômico são polêmicos e
segundo orientação do STJ o magistrado não está sujeito a um sistema
de tarifação legal de provas, motivo pelo qual a delimitação do valor
da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do requerente (CASTRO, 2017,
p. 575).
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Diante disso, há uma percepção quanto à negativa do direito na via
administrativa por falta de enquadramento legal do requisito da
miserabilidade de ¼ de salário mínimo, que muitas vezes se torna
uma análise subjetiva, limitadora e defasada, alijando o acesso aos
direitos sociais. Assim ao analisar o grupo familiar na identificação
dos padrões de vida, de renda, o assistente social deverá ir além de
meras informações sobre a composição da renda familiar do
interessado e da descrição de suas condições de vida. É necessário
que avalie principalmente o grau de dificuldade de integração social,
a comunidade, as relações interpessoais, pois não apenas os valores
são importantes para o enquadramento legal, mas há outros elementos
determinantes para identificação da vulnerabilidade, e como referido,
o conceito de pobreza é amplo, e depende da condição social, do
contexto social no qual se está inserido (SANTOS, 2016). Percebe-
se assistência social como direito fundamental não devendo, portanto,
ser restringido a ponto de limitar sua aplicação violando seus preceitos
constitucionais.

3.2 O entendimento jurisprudencial acerca do requisito da
miserabilidade e o posicionamento da Administração
Pública

Houve a discussão da inconstitucionalidade do critério de ¼ do salário
mínimo no Recurso Extraordinário 567.985/MT no qual o Supremo
Tribunal Federal “reconheceu a existência de repercussão geral (...),
reconhecendo a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da referida
lei, sem pronúncia de nulidade” (SANTOS, 2016, p. 151), uma decisão
incidental, pois não pronunciou a nulidade do dispositivo, persistindo
seus efeitos.

Em virtude disso, a Administração Pública tem-se alinhado a essa
lacuna deixada pelo STF, visto que o indeferimento administrativo do
pedido do BPC, em regra se dá pelo fato dos requerentes possuírem
uma renda familiar per capita que ultrapassa o limite fixado na
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Lei8.742/93, ou seja, não se enquadram nos termos de miserável para
ser concedido o benefício assistencial. Assim, indeferem o pedido
fundado no elemento objetivo descrito no § 3º do art. 20, justificando
que a renda familiar é superior ao permitido legalmente (BRUMANA,
2006).

A doutrina atenta a este critério a luz da Constituição, alerta que nada
menciona sobre valores, e a LOAS ao estabelecer um elemento
objetivo de renda de ¼ do salário mínimo está limitando o acesso ao
direito ao benefício constitucionalmente assegurado, e assim, ferindo
a dignidade humana (NOBRE, 2011). Nessa linha, Santos (2016) é
incisivo em defender que o § 3º do art. 20 é manifestamente
inconstitucional, constituindo uma afronta material ao assegurado no
texto constitucional. Além disso, fixar em ¼ do salário mínimo como
um dos elementos determinantes para concessão de um direito, torna-
se um fator discriminante para aferição da necessidade (SANTOS,
2016).

Outrossim, a restrição econômica extrema estabelecido pelo requisito
contribui para o desenvolvimento das desigualdades sociais e
exclusões, e assim, seguindo caminho contrário ao objetivo da
Constituição, contrapondo aos ensinamentos nela expressos
(JUNIOR, 2011). É certo que para o INSS não basta viver em pobreza,
é preciso que haja uma renda inferior ao exigido na LOAS
(BRUMANA, 2006). Destarte, deixa clara a carência de unanimidade
dos entendimentos, além de que foram longas discussões, mas que,
inegavelmente faz ainda permear o problema, ainda mais pela falta
de razoabilidade por parte da autarquia federal:

(...) Por isso, deve haver a sua flexibilização em situações que sejam
claramente visível a condição de necessitado ou de extrema pobreza
da pessoa com deficiência ou do idoso, que, no entanto, quando do
cálculo da renda per capita familiar desse indivíduo, o valor seja
superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo (LOPES, 2014, p. 57).
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Em suma, por todos os apontamentos tratados na LOAS e na
Constituição Federal de 1988 defende-se a assistência social como
direito fundamental não devendo, portanto, ser restringido a ponto de
limitar sua aplicação violando seus preceitos constitucionais.

3.3 O processo de Judicialização como implicação
decorrente das divergências de entendimentos acerca do
requisito da miserabilidade

Em que pese o fenômeno da Judicialização, o atual controle de
constitucionalidade torna determinante, haja vista que abre a
possibilidade, por meio de sua estrutura, que outros órgãos do Judiciário
exerçam o controle de constitucionalidade das normas (BRASIL
NOTA Nº 03, 2016).

Por conseguinte, como já foi alvo de análise no presente trabalho, há
uma grande divergência entre o Poder Judiciário e a Administração
Pública quanto aplicação da Lei 8.742/93, no que se refere na
flexibilização do requisito da miserabilidade pela resistência da
autarquia federal em considerar os novos entendimentos
jurisprudenciais amplamente debatidos (LOPES, 2014). No entanto,
apesar disso, os interessados na concessão do benefício, ainda com
renda superior, continuaram levando ao judiciário a demanda, e
questionando a constitucionalidade do requisito já que não houve
revogação nem alteração do dispositivo da lei, e por suas condições
ambientais, sociais, físicas ou mentais, vivem em situação de
vulnerabilidade social, incapazes de prover seu sustento (WANG e
col. 2015).

Por meio do processo de Judicialização o BPC insere ao Judiciário a
função de “decidir, de um lado, sem ‘usurpar’ as funções usualmente
atribuídas ao Executivo e ao Legislativo por razões de legitimidade
democrática e capacidade institucional e, de outro, sem ‘abdicar’ de



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

124 Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

sua função de controlador desses outros poderes na concretização
de direitos”. E todo esse debate marcou a aplicação de diferentes
interpretações (WANG e col. 2015, p. 03). Assim, tornou frequente o
posicionamento interventivo do Judiciário, especificamente, os Juízes
Federais, fundamentando na necessidade de sensibilização e
democratização interpretativa, entendendo que não se pode ficar
omissa diante dos descasos dos Poderes Executivo e Legislativo.
Reafirmando que a Judicialização não busca criar medidas quanto
aos direitos sociais pelo zelo ao princípio da separação dos poderes,
mas tão só, torná-los efetivos diante das políticas públicas existentes,
mas com seus impasses administrativos não atingem seu fim
(VENTURINI, 2016).

À vista disso, é preciso trazer a assistência para o enfoque do núcleo
essencial da dignidade humana, destacando os desafios para afirmação
do BPC como um instrumento de concretização dos direitos
fundamentais sociais.

4 FORMULAÇÃO DE UM CONCEIT O ADEQUADO DE
MISERABILIDADE

O aplicador da norma à vista de realizar uma interpretação que preze
pelo desenvolvimento do direito à luz da dignidade humana, deve pautar
sua interpretação no que se trata de direitos fundamentais como BPC,
no mínimo existencial, na incapacidade de exercer atividade laboral e
na inviabilidade de sustento próprio (TAVARES, 2009).

Nesse sentido, caberia a formulação de um conceito adequado de
miserabilidade a conter no dispositivo legal, de modo que “modificasse
o critério da “renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário
mínimo” como requisito para o preenchimento da miserabilidade, para
uma “análise precisa e criteriosa das condições sociais avaliadas em
cada caso concreto” (COLONHEIS, 2011, p. 16-17). Assim, é preciso
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enquadrar a miserabilidade dentro de um conceito relativo de miséria,
no qual o indivíduo é privado nas diversas esferas da vida, seja no
contexto econômico ligado ao poder aquisitivo, quanto o sociocultural.
A condição de pobreza é estabelecida de acordo à privação das
capacidades básicas e não somente pelo enquadramento de sua renda
ao previsto em um sistema normativo (SILVA, 2011).

Ademais, teria respaldo se houvesse uma alteração legislativa
significativa do dispositivo legal, alterando o critério da “renda per
capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo” como requisito
para o preenchimento da miserabilidade, “análise precisa e criteriosa
das condições sociais avaliadas em cada caso concreto”
(COLONHEIS, 2011, p. 17).

E com isso, estruture um conceito de miserabilidade adequado já que
na realidade a “renda mensal per capta superior a ¼ (um quarto) do
salário-mínimo não inviabiliza, por si só, a concessão do benefício; e o
segundo, a renda mensal per capta é inferior a ¼ (um quarto) do
salário-mínimo não é suficiente, por si só, para determinar a concessão
do benefício” (AGUIAR, 2017, p. s/p). Diante disso, deve haver uma
reformulação coerente, ampliando o benefício para atender o seu fim
útil.

5 CONCLUSÃO

Pelo exposto neste trabalho, considerando a legislação e os
apontamentos doutrinários pertinentes à concessão do BPC, verifica-
se uma desarrazoada seletividade e burocratização do direito
assistencial. Desta forma, emerge a participação do Judiciário neste
cenário, uma vez que, diante do indeferimento administrativo os
requerentes detêm a via judicial como única alternativa de assegurar
o benefício, ainda que no posicionamento administrativo a renda não
se enquadraria para concessão do benefício, haja vista, que na visão



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

126 Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

da autarquia federal o critério renda de ¼ (um quarto) de salário
mínimo, é absoluto e único meio de aferição da miserabilidade. No
qual, além de ser inconstitucional, pois limita o alcance constitucional
do BPC, cabendo principalmente, neste caso, solucionar essa afronta
ao texto constitucional, e não apenas declarar sua inconstitucionalidade
sem retirar a incidência da norma, como fez o STF.

A maneira como o BPC é hoje aplicado compõe clara afronta aos
direitos fundamentais, haja vista que Constituição de 1988 trouxe
mudanças em todo segmento da sociedade brasileira, à medida que
criou um perfil calcado no respeito à cidadania, na igualdade de
condições e oportunidades e na participação de todas as camadas
populares, visto que, não se queria mais uma infinidade de políticas
sociais não efetivadas, como meros dependentes da benevolência
estatal, mas como seres detentores de direito na proteção das camadas
mais vulneráveis.

Portanto, é inegável a extensa contribuição social que o Benefício de
Prestação Continuada detém, no desenvolvimento humano, social,
promovendo a inclusão social e garantindo a concretização dos direitos
fundamentais que não se limitam àqueles dispostos no art. 5º da CRFB/
88.

Diante da importância que compreende o benefício assistencial, emerge
a inevitabilidade de realizar-se sim, uma reformulação legislativa,
contudo não a restringir, mas adequar ao texto constitucional do art.
203, V, da CRFB/88 e a realidade fática do BPC, sobretudo,
consubstanciando na atual constitucionalização do Direito, haja vista
que as normas infraconstitucionais e os novos entendimentos nas várias
estruturas do Direito, como a Administração Pública e o Judiciário,
devem circular ao redor da Constituição Federal.
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LIVRE MANIFEST AÇÃO DO PENSAMENTO E
EXPRESSÃO: A CONSTRUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
PÁTRIA  PARA CONSOLIDAÇÃO DA  DIGNIDADE DA

PESSOA HUMANA

Paulline Ribeiro Barros1

RESUMO

A liberdade de pensamento e expressão é consagrada nacional e
internacionalmente por meio de documentos que reconhecem sua
importância para o exercício de outros direitos fundamentais bem
como a construção das democracias. Entretanto, dada à complexidade
da vida em sociedade em razão dos múltiplos meios de comunicação
tornou-se necessário o debate quanto às limitações a essas liberdades,
uma vez que seu exercício tem sido invocado para a prática de
manifestações discriminatórias, que propagam o ódio e incitam a
violência contra minorias e indivíduos a elas pertencentes. Por meio
de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, pelo método de abordagem
dedutivo, responder à seguinte indagação: utilizando como paradigma
o fundamento da dignidade da pessoa humana presente no

1 Graduada em direito pelo Instituto Educacional Santo Agostinho em 2016. Estudante.
paullineribeirobarros@gmail.com
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ordenamento jurídico pátrio, o direito de exercício das liberdades de
pensamento e livre expressão e, em contrapartida, o uso dessas
liberdades para a propagação do discurso de ódio, quais os limites
podem ser apontados para o exercício desses direitos considerando a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Pretende-se com este
trabalho analisar dois casos levados à apreciação do Supremo Tribunal
Federal, para observar os limites construídos jurisprudencialmente às
manifestações de ódio. Observa-se pela análise dos casos em tela
que a jurisprudência daquele Tribunal coíbe, resguardando as liberdades
individuais, as condutas que se desviem dos ideais democráticos,
contrárias à pluralidade, tais como o discurso de ódio e suas práticas.
Nesse sentido, pode-se afirmar que há consonância entre o
entendimento firmado na Corte com as disposições constitucionais
que consagram a pluralidade, o respeito à diversidade e às liberdades.

Palavras-chave: Liberdade de Pensamento e Expressão. Discurso
de Ódio. Dignidade da Pessoa Humana.

FREE MANIFEST ATION OF THOUGHT  AND
EXPRESSION: THE CONSTRUCTION OF THE

JURISPRUDENCE HOMELAND FOR THE
CONSOLIDATION OF THE DIGNITY  OF THE HUMAN

PERSON

ABSTRACT

Freedom of thought and expression is enshrined nationally and
internationally through documents that recognize its importance for
the exercise of other fundamental rights as well as for the construction
of democracies. However, given the complexity of life in society as a
result of the multiple means of communication, it became necessary
to debate the limitations of these freedoms, since their exercise has
been invoked for the practice of discriminatory manifestations, which
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propagate hatred and incite violence against minorities and individuals
belonging to them. By means of a bibliographical and jurisprudential
research, by the method of deductive approach, answer the following
question: using as a paradigm the foundation of the dignity of the
human being present in the legal order of the country, the right to
exercise the freedoms of thought and free expression and, in return ,
the use of these freedoms for the propagation of the hate speech,
what limits can be pointed to the exercise of these rights considering
the jurisprudence of the Federal Supreme Court? The purpose of this
paper is to analyze two cases brought before the Federal Supreme
Court, to observe the limits built jurisprudentially to manifestations of
hate. It can be seen from the analysis of the cases on canvas that the
jurisprudence of that Court rules, safeguarding individual freedoms,
conduct that deviate from democratic ideals, contrary to plurality, such
as hate speech and its practices. In this sense, it can be said that
there is harmony between the understanding established in the Court
with the constitutional provisions that consecrate plurality, respect for
diversity and freedoms.

Keyworks: Freedom of Thought and Expression. Hate speech.
Dignity of Human Person.

INTRODUÇÃO

Consagrados em documentos internacionais de proteção aos direitos
humanos e protegidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 (CRFB/88), o direito ao livre pensamento e à liberdade
de expressão constituem base primordial à construção dos ideais de
uma sociedade que se reconheça democrática e defensora do
pluralismo político.
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A defesa de tais liberdades tem caráter histórico e fora influenciada
por fatores políticos, econômicos, jurídicos e sociais que culminaram
na necessidade de proteger os indivíduos de práticas que colocassem
em risco sua liberdade, incolumidade física e psíquica, bem como
estabelecesse parâmetros às ações estatais.

Há, nesse sentido, diferentes percepções dos limites estabelecidos
para o exercício daquelas liberdades, de modo que em alguns países
os tribunais tendem à ampliação deste direito, enquanto em outros,
como a Alemanha, há previsão legal para punir manifestações
antissemitas e aquelas que neguem o holocausto. Assim sendo, faz-
se necessário observar o tratamento dado pelo constituinte ao exercício
dessas liberdades e os limites estabelecidos à sua fruição, bem como
a responsabilização dos atores no que concerne à sua utilização como
justificativa para a reprodução do discurso de ódio e suas práticas.

Nesse sentido, nos limites que permeiam este trabalho, por meio de
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, pelo método de abordagem
dedutivo, pretende-se responder à seguinte indagação: utilizando como
paradigma o fundamento da dignidade da pessoa humana presente
no ordenamento jurídico pátrio, o direito de exercício das liberdades
de pensamento e livre expressão e, em contrapartida, o uso dessas
liberdades para a propagação do discurso de ódio, quais os limites
podem ser apontados para o exercício desses direitos considerando a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)?

Busca-se pelo Julgamento do Habeas Corpus (HC) 82.424 e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4815 através dos votos
considerados imprescindíveis às decisões, observar os limites
jurisprudenciais impostos ao direito de liberdade de pensamento e
expressão e o entendimento do STF quanto às manifestações do
discurso de ódio no Brasil e suas implicações jurídicas.
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1 Liberdade de Manifestação do Pensamento e Expressão e
os limites de seu exercício

Caracterizados pelo comportamento absenteísta do Estado, ou direitos
de liberdade, ou direitos de primeira geração, como os direitos à vida,
à igualdade formal, à segurança, à propriedade privada, e à liberdade
de locomoção, exigiram do Estado prestações negativas que visavam
justamente à proteção dos indivíduos de seu arbítrio (BULOS, 2011).

Apesar de seu surgimento estar atrelado à esfera individual onde se
desconsideram as desigualdades ou não se questionam os ideais dessa
liberdade, não se pode olvidar a sua importância para o exercício dos
direitos individuais e sua contribuição para a construção de um Estado
Democrático de Direito (MENDES; BRANCO, 2017).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH)
afirma o direito à liberdade de expressão quando estabelece em seu
art. 19 que todos têm direito à liberdade de opinião e de expressão, “o
que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de
procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras,
informações e ideias por qualquer meio de expressão” (ONU, 1948).

No mesmo sentido a Convenção Americana de Direitos Humanos de
1969 (CADH) seguindo a orientação da DUDH registra a importância
de tal direito em seu art. 13 sendo clara ao vedar a censura prévia,
excetuados os casos em que haja necessidade de regular o acesso
aos espetáculos para proteção da moral e inocência de jovens e
crianças.

Ainda estabelece a possível responsabilização pelos excessos que
possam ser cometidos no exercício do direito à liberdade de pensamento
e expressão, uma vez que deve sua manifestação estar em
consonância com o respeito às reputações e aos direitos de outrem,
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devendo ainda assegurar a proteção da segurança nacional, da saúde,
moral e ordem públicas. Afirma no art. 13.5 que deve haver previsão
legal que coíba propagandas que incitem a guerra ou propagem o
ódio – seja ele racial, religioso ou nacional – a discriminação, a
hostilidade, o crime ou instigue a violência.

Quanto à consagração da liberdade de expressão no ordenamento
jurídico pátrio, mesmo com previsão tanto na Constituição do Império
quanto do Estado Novo, sua efetividade deu-se apenas na Constituição
Federal de 1988 (FERNANDES; AZEVEDO, 2017).

A CRFB/88 consagrou em seu texto um rol de direitos e garantias
fundamentais onde se incluem a liberdade de pensamento, com
vedação ao anonimato e a liberdade de expressão da atividade de
comunicação, artística, intelectual e científica independente de censura
prévia ou licença (art. 5°, IV, IX).

Nesse sentido, tem-se que a liberdade de pensamento pode ser
entendida como a forma primeira de sua exteriorização compreendida
da forma mais ampla, uma vez que só há conhecimento do conteúdo
intelectual quando externado às pessoas, seja por meio de interlocução
direta, indireta, individual ou coletiva. Dela advém o direito à liberdade
de opinião, denominada liberdade primária, vez que seu exercício é
indispensável para a manifestação das outras espécies de comunicação
(DA SILVA, 2014).

Coaduna com o direito à liberdade de manifestação do pensamento o
art. 220 da CRFB/88 quando dispõe que “a manifestação de
pensamento, sob qualquer forma, processo ou veiculação, não sofrerá
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição, vedada
qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística”.

Entretanto, a liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta,
ao contrário, é condicionada à identificação daquele que a exteriorizou
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e caso haja excessos, quem se entender lesado pela manifestação de
outrem pode recorrer ao direito de resposta, inclusive com a
consequente indenização (art. 5°, V; X CRFB/88).

Do mesmo modo, o direito à liberdade de expressão, gênero do qual a
manifestação de pensamento é espécie, é tido como imprescindível
ao Estado Democrático, pois através de sua efetividade garante-se o
exercício de outros direitos fundamentais.

A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não
houver colisão de direitos fundamentais e com outros valores
constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção,
comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre
qualquer pessoa, envolvendo interesse público ou não, de importância
e de valor, ou não [...] No direito de expressão cabe, segundo a visão
generalizada, toda mensagem, tudo o que se pode comunicar [...]
juízos, propagandas de ideias e notícias sobre fatos. A liberdade de
expressão, contudo, não abrange a violência (MENDES; BRANCO,
2017, p. 264).

Assim sendo, pode-se afirmar, pela natureza dos direitos fundamentais
e pela sua relatividade, que o direito à liberdade de expressão e de
pensamento encontra limites à sua atuação, e não coaduna com
práticas ilícitas. Entretanto, necessário observar que,

A limitação deve surgir para desenvolver o direito fundamental ou
outros direitos fundamentais, previstos constitucionalmente em caso
de colisão. Certo é que a restrição (limitação) não pode ser tal que,
ao invés de desenvolver (dar mais efetividade), prejudique o direito
fundamental (ou os direitos em questão), amesquinhando-os de tal
forma (de tal monta) que torne o ato (do legislador ou do
administrador) inconstitucional (FERNANDES, 2014, p. 337 – grifo
do autor).

Destarte, o exercício dos direitos e garantias fundamentais deve ter
sua manifestação intimamente ligada às ações que propiciem os ideais
responsáveis por tornar efetiva a dignidade da pessoa humana, pois
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sua construção depende da manifestação desses direitos, tanto quanto
esses direitos, para que se efetivem necessitam deste valor fundante.
Outra não deve ser a conotação, pois:

Verifica-se ser de tal forma indissociável a relação entre a dignidade da
pessoa e os direitos fundamentais que mesmo nas ordens normativas
onde a dignidade ainda não mereceu referência expressa, não se poderá
– apenas a partir desse dado – concluir que já não se faça presente, na
condição de informador de toda ordem jurídica, desde que nela estejam
reconhecidos e assegurados os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana. Com efeito, sendo correta a premissa de que os
direitos fundamentais constituem – ainda que com intensidade variável
– explicitações da dignidade da pessoa, por via de consequência e, ao
menos em princípio [...] em cada direito fundamental se faz presente
um conteúdo ou, pelo menos, alguma projeção da dignidade da pessoa
(SARLET, 2011, p. 101).

O conhecimento dos limites à liberdade de pensamento e expressão é
importante para que seu exercício se dê através da manifestação de
opiniões que se revistam de caráter dialógico, capaz de gerar
discussões que fortaleçam o ideal democrático bem como propiciem
a efetividade de outros direitos fundamentais também intrínsecos à
dignidade humana.

Entretanto, percebe-se que a defesa dessas liberdades tem servido,
por ocasião da complexidade das relações sociais atuais, de justificativa
para excessos cometidos através de manifestações do discurso de
ódio e suas práticas.

2 O Discurso de Ódio e a Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal

O discurso de ódio, muitas vezes apontado como simples manifestação
de pensamento ou expressão, caracteriza-se, de outra forma, pelo
menosprezo aos ideais democráticos e plurais que asseguram o debate
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entre as diferenças ideológicas, uma vez que suas manifestações
desrespeitam a esfera de direitos de indivíduos e grupos minoritários.

Ele é o discurso que exprime uma ideia de ódio, desprezo ou
intolerância contra determinados grupos, menosprezando-os,
desqualificando-os ou inferiorizando-os pelo simples fato de
pertencerem àquele grupo, motivado por preconceitos ligados à etnia,
religião, gênero, deficiência, orientação sexual, nacionalidade,
naturalidade, dentre outros (POTIGUAR, 2015, p. 18).

A expressão hate speech, traduzida livremente para a língua
portuguesa como “discurso de ódio”, remonta ao período posterior a
Segunda Grande Guerra, em razão do genocídio que culminou na
morte de milhões de pessoas pelo regime nazista ao pregar a
supremacia da raça ariana e instigar o preconceito, a discriminação,
o ódio às diferenças culturais, políticas e ideológicas (FERNANDES;
AZEVEDO, 2017).

Em virtude de diversos acontecimentos onde a crença nas diferenças
como algo que inferioriza determinados grupos ou indivíduos resultou
em danos irreparáveis à humanidade, documentos internacionais de
proteção aos direitos humanos manifestam-se no sentido de combater
práticas e manifestações de ódio, direcionados a grupos minoritários.

A Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial afirma em seu art. 4°, condenar as
propagandas ou organizações que divulguem ideias ou teorias de
supremacia de determinada raça ou cor em relação às outras, bem
como incitem ou defendam qualquer forma de ódio ou de discriminação
em virtude do pertencimento a uma raça. E de igual modo, os estado
signatários comprometem-se a impor medidas positivas capazes de
extinguir atos discriminatórios ou qualquer forma de discriminação
(BRASIL, 1969).
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No Brasil, apesar de ainda não haver legislação específica2, o
arcabouço jurídico aponta os caminhos para o combate às formas de
discriminação, constituindo objetivos fundamentais da República,
consoante art. 3°, I a IV da CRFB/88 erradicar a pobreza e a
marginalização, construir uma sociedade justa, igualitária e livre,
garantir o desenvolvimento social e “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação”.

Rege-se internacionalmente repudiando o racismo, prevendo sua
imprescritibilidade e dispondo no art. 5°, XLII que deve a lei punir
qualquer discriminação que atente contra os direitos e liberdades
fundamentais, afirmando seu caráter plural, comprometendo-se a
eliminar as formas de exclusão presentes na sociedade brasileira
(SARMENTO, 2006).

Destarte, a harmonização dos direitos e garantias fundamentais tem
assumido caráter emblemático, exigindo do Estado comportamento
positivo a fim de que seja assegurado o convívio de diferentes
manifestações, sem, contudo ferir a autonomia individual ou propagar
ideias contrárias à dignidade da pessoa humana.

No que diz respeito à análise do STF sobre os limites que diferem a
liberdade de pensamento e expressão daquilo que a doutrina vem
afirmando ser propagação do discurso de ódio, há dois casos que
merecem atenção, uma vez que o objeto das ações guarda íntima
relação com o que propõe este trabalho. Passa-se à análise do HC
82424/RS ou “Caso Ellwanger” de 2003 e da ADI 4815/DF de 2015,
conhecida como ADI das biografias não autorizadas, abordando os

2 Há Projeto de Lei n° 5872 de 2014, de autoria da Deputada Maria do Rosário que
pretende criminalizar condutas identificadas como discursos ou práticas de ódio no
Brasil.
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principais votos e contornos dados à colisão entre os direitos
fundamentais em questão.

2.1 O Habeas Corpus n° 82424/RS: entre a liberdade de
expressão e o discurso de ódio

O Habeas Corpus de n° 82.424/RS foi impetrado no Supremo Tribunal
Federal a favor do paciente Siegfried Ellwanger, editor e escritor,
condenado em instância recursal por escrever, editar e publicar livros
com conteúdo antissemita, na forma do art. 20 da Lei 7716/89 que
prevê pena de reclusão de dois a cinco ano e multa a quem “praticar,
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional”.

O julgamento que indeferiu o pedido de concessão do HC por oito
votos contra três favoráveis debruçou-se sobre dois pontos
controvertidos: a defesa alegava tratar-se de crime comum, cuja
prescrição já havia acontecido, pois a denúncia fora recebida doze
anos depois do cometimento do crime, pedindo assim o afastamento
da imputação pelo crime de racismo e, portanto sua imprescritibilidade
como prevê o art. 5°, XLII da CRFB/88, por não considerar a
existência de uma “raça” judaica. A segunda questão levantada dizia
respeito ao exercício do direito à liberdade de expressão que
fundamentada a publicação das obras pelas quais o paciente havia
sido condenado a dois anos de reclusão (STF, 2003).

A Procuradoria Geral da República manifestou pelo indeferimento do
habeas corpus por considerar que a prática do crime de racismo, tal
qual descreve o art. 20 da Lei 7716/89 deve ser entendida como
aquela cuja discriminação se dê em virtude da raça, cor, etnia, religião
e nacionalidade, entendimento também manifestado pelo amicus
curiae.
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Não foi o entendimento firmado pelo relator do caso, ministro Moreira
Alves que se manifestou no sentido de que o crime de racismo, como
estabelecido pela Constituição Federal de 1988 regulado pela lei 7716/
98 deve reger-se pela construção histórica do Brasil, bem como guiar-
se pela vontade do Constituinte, no sentido de que aqueles dispositivos
são normas de proteção contra atos de racismo e discriminação contra
negros, não se estendendo ao povo judeu, considerando-se o judaísmo
como uma religião, e não como uma raça, afastando assim a prática
do crime de racismo, devendo, neste contexto realizar interpretação
restritiva do termo. Votou ao final pelo deferimento do habeas corpus
(STF, 2003).

O Ministro Maurício Correa abriu divergência indagando o alcance
do termo racismo (art. 5°, XLII) em face de sua restrita conceituação.
Segundo o seu entendimento, o racismo deve ser interpretado à luz
do sentido teleológico, a fim de coibir todas as formas de discriminação,
não se atendo unicamente ao entendimento restrito e ultrapassado do
conceito de raça, mas antes com a finalidade insculpida na Constituição
Federal no que concerne à igualdade entre os indivíduos, “sobretudo
(sic) levando-se em conta a pluralidade de conceituação do termo,
entendido não só à luz do seu sentido vernacular, mas também do que
resulta de sua valoração antropológica e de seus aspetos sociológicos”
(STF, 2003).

No que respeita à sua manifestação quanto ao direito de exercício da
liberdade de expressão, há que se destacar seu entendimento acerca
dos limites a que está sujeito, de forma a garantir os meios à dignidade
da pessoa humana, uma vez, no caso em tela não há ocorrência de
violação àquela liberdade, pois:

Atos discriminatórios de qualquer natureza ficaram expressamente
vedados, com alentado relevo para a questão racial, o que impõe
certos temperamentos quando possível contrapor-se (sic) a uma
norma fundamental a outra (art. 220, caput in fine). A aparente colisão
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de direitos essenciais encontra solução no próprio texto constitucional.
A previsão de liberdade de expressão não assegura o ‘direito à incitação
do racismo’, até porque um direito individual não pode servir de
salvaguarda para práticas ilícitas (BRASIL, 2003 – Destaque original).

O ministro Gilmar Mendes manifestou-se no sentido de indeferimento
do habeas corpus por considerar prática racista a publicação das
obras de conteúdo antissemita e quanto à discussão acerca da liberdade
de expressão levantada pela defesa a fim de afastar a incidência do
crime de racismo, é de fundamental importância tese esposada em
seu voto no sentido de que a decisão pela condenação do paciente
por incitação ao racismo,

Atende, por fim, ao requisito da proporcionalidade em sentido estrito.
Nesse plano, é necessário aferir a existência de proporção entre o
objetivo perseguido, qual seja, a preservação dos valores
inerentes a uma sociedade pluralista, da dignidade humana, e
o ônus imposto à liberdade de expressão do paciente. Não se
contesta, por certo, a proteção pelo constituinte à liberdade de
expressão. Não se pode negar, outrossim, o seu significado inexcedível
para o sistema democrático. Todavia, é inegável que essa liberdade
não alcança a intolerância racial e o estímulo à violência (BRASIL,
2003 – grifo posto).

O ministro Marco Aurélio Melo ao analisar o confronto entre os direitos
fundamentais em questão pronunciou-se de forma diversa afirmando
desproporção das medidas adotadas na condenação do paciente, bem
como na censura às publicações, uma vez, segundo ele, no Brasil
obras de cunho antissemita não propagariam o ódio por não
encontrarem ambiente propício e sua circulação não seria capaz de
causá-lo. Argumentou que a liberdade de expressão deve ser protegida
ainda que contrária à maioria e seu exercício não pode ser obstado
pelo uso excessivo do politicamente correto. Afirmou:

Garantir a expressão apenas das ideias dominantes, das politicamente
corretas ou daquelas que acompanham o pensamento oficial significa
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viabilizar unicamente a difusão da mentalidade já estabelecida, o que
implica desrespeito ao direito de se pensar autonomamente. Em última
análise, a liberdade de expressão torna-se realmente uma trincheira do
cidadão contra o Estado quando aquele está a divulgar ideias
controversas, radicais, minoritárias, desproporcionais, uma vez que
essas ideias somente são assim consideradas quando comparadas
com o pensamento da maioria (BRASIL, 2003).

Manifestou-se pela não imputação ao crime de racismo, uma vez que
a vontade de constituinte quanto à imprescritibilidade, segundo seu
entendimento, dá-se em virtude de atos racistas praticados contra
negros, portanto tratando-se de crime comum, prescritível. Apesar
disso, aponta o caráter relativo da liberdade de expressão e afirma
que em casos excepcionais pode haver restrições ao seu exercício,
através da ponderação dos direitos conflituosos, resguardada a
proporcionalidade. Favorável à concessão também o ministro Ayres
Brito.

A igualdade entre os indivíduo é fundamento do Estado Democrático
e a proporcionalidade entre direitos que neste caso concreto cuidou
de privilegiar a dignidade da pessoa humana, deve sempre permear a
harmonização dos direitos fundamentais. A liberdade de expressão
quando lançada para manifestações discriminatórias é contrária aos
ditames constitucionais. Foi este o entendimento dos ministros Cesar
Peluzo, Ellen Gracie, Nelson Jobim e Carlos Veloso que votaram pelo
indeferimento do habeas corpus.

2.2 Ação Direita de Constitucionalidade 4815 e a Posição
Preferencial da Liberdade de Expressão

A ação proposta arguia a inconstitucionalidade dos art. 20 e 21 do
Código Civil por violarem o direito à liberdade de expressão e
informação. A decisão dá interpretação conforme a Constituição aos
dispositivos, harmonizando as liberdades constitucionais e os direitos
de personalidade, como o direito à honra e à vida privada.
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O pleno do STF votou à unanimidade, pela inconstitucionalidade dos
referidos dispositivos, sem redução de texto, permitindo a publicação
de biografias sem exigência de autorização prévia e a possibilidade
do biografado recorrer, quando houver sido violado em seus direitos
de personalidade, valendo-se de “diversos mecanismos reparatórios
como o direito de resposta, a retirada de circulação da obra e a
indenização pecuniária, além da proteção contra crimes como a calúnia,
injúria ou difamação” (BANDEIRA, 2015, p. 136).

Os votos proferidos pelos ministros foram fundamentados, em linhas
gerais pela proteção à liberdade de expressão, observada sua
importância para a construção de um Estado Democrático de Direito,
levando-se em conta os anos em que a censura guiou o exercício
destas liberdades e amordaçou a pluralidade de ideias no Brasil.
Pontuaram ainda, que sua manifestação encontra restrições no
arcabouço constitucional, mas que não advém da censura prévia ou
licença, ao contrário, permite a responsabilização ou indenização
ulterior caso haja violação dos direitos de outrem, caso dos direitos de
personalidade em debate.

O ministro Celso de Melo ao votar favoravelmente à declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, asseverou que o
direito à liberdade e expressão constitucionalmente protegido, não
contempla a propagação do ódio público contra indivíduos ou grupos,
seja de ordem social ou confessional (STF, 2015).

A construção do voto do ministro Luís Roberto Barroso merece análise,
na medida em que defendeu a posição preferencial da liberdade de
expressão nas democracias, apresentando para isso três razões: a
primeira de caráter histórico relembra os anos de ditadura e a censura
em obras literárias, musicais, televisivas e publicações jornalísticas; a
segunda razão dá-se em virtude da liberdade de expressão ser
pressuposto ao exercício de outros direitos fundamentais e a terceira
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deve-se ao compromisso com desenvolvimento social, o conhecimento
da história e o saber das futuras gerações (BRASIL, 2015).

Segundo leciona, a liberdade de expressão tem primazia quando
realizada a ponderação para dirimir conflitos entre direitos
fundamentais, devendo-se atentar aos atos que lhes impuserem
restrição, sejam administrativos, judiciais ou legais e, se de caráter
particular, especial suspeição nas medidas adotadas para restringi-la.

O ministro afirmou que a redação dos dispositivos questionados é
eivada de inconstitucionalidade porque os direitos de personalidade
tal como foram previstos, preterem o direito à liberdade de expressão
infraconstitucionalmente e desrespeitam sua posição preferencial.
Entretanto afirma não haver hierarquia entre normas constitucionais
e não vê aquela liberdade como absoluta, mas defende que “a regra
absolutamente geral é a do controle posterior. Em casos
excepcionalíssimos, extremos, teratológicos e justificados por um
exame de proporcionalidade que considere a posição preferencial”
(BRASIL, 2015).

Assim sendo, a decisão do Supremo pela declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados dando-lhes
interpretação conforme está em consonância com a Constituição na
medida em que protege a liberdade de expressão dos arbítrios privados.

3 CONCLUSÃO

Através da análise dos votos proferidos pelos ministros do Supremo
Tribunal Federal nos dois julgamentos abarcados por este trabalho,
buscava-se apreciar os limites jurisprudenciais que informam o
exercício dos direitos de pensamento e expressão no Brasil e seu
tratamento no que tange aos discursos de ódio. A colisão entre normas
fundamentais e a ponderação realizada em ambos os casos torna-se
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importante em razão dos contornos atribuídos à publicação de obras
e, portanto, ao direito de liberdade de expressão da manifestação
intelectual, mas que divergiam quanto ao conteúdo.

À primeira atribui-se, conforme a maioria dos votos, caráter
preconceituoso, capaz de incitar o ódio, imputando ao paciente a prática
de racismo em razão das obras publicadas consideradas antissemitas;
à segunda deu-se o entendimento de que o respeito aos direitos de
personalidade também protegidos constitucionalmente, não permitem,
seja dada proteção tal que desobedeça aos ditames constitucionais
que asseguram não haver censura prévia ao exercício daquelas
liberdades, portanto, decidindo pela não exigência de autorização prévia
para a publicação das biografias.

 Nesse sentido, ingerência maior no que respeita ao exercício do direito
à liberdade de pensamento e expressão deve ser analisada de forma
a assegurar a participação social ativa dos indivíduos, maior criticidade
das atividades do Estado e contribuição para a formação de uma
democracia plural, aberta, com respeito à diversidade de ideias e
compromissada com a defesa do valor axiológico fundante, a dignidade
da pessoa humana. Pois se é verdade que a liberdade de pensamento
e expressão é forma primeira de proteção dos demais direitos
fundamentais, não se olvida que sua manifestação só é possível com
o respeito aos ditames que a consagrem como valor informativo de
todo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, pode-se afirmar que a construção jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal encontra-se em consonância com o disposto
Constitucional na medida em que resguarda a liberdade de pensamento
e expressão, sem esquecer as limitações que a permeiam, e
combatendo as manifestações contrárias à democracia e à plenitude
dos direitos e garantias fundamentais, portanto combatendo o discurso
de ódio e suas práticas.
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MORTE DIGNA: UM ESTUDO DA  BIOÉTICA  DENTRO
DO CONTEXTO DE NOVOS DIREITOS

Bianca Scarlet de Souza Cruz1

RESUMO

Os novos direitos são vistos como novas situações sociais que
merecem 1considerações e uma tutela por parte do ordenamento.
Dentro desse contexto, tem-se a bioética que estuda as relações entre
paciente e equipe médica, buscando compreender qual a forma de
garantir a dignidade humana no momento da morte do ser humano,
chamada de morte digna. Dessa forma, o objetivo do trabalho é
compreender do que se trata a morte digna e qual sua relação com o
biodireito. A metodologia usada foi o método histórico e o resultado
alcançado consiste na conceituação dos termos eutanásia, ortotanásia
e distanásia. Destarte compreender o conceito e o contexto da morte
digna é de suma importância para questionar os direitos amparados
pela legislação e a aceitação deles na sociedade para que se procure
sempre evoluir como ser humano e como sociedade detentora de
direitos que busca o bem estar do cidadão.

1  Acadêmica do 9º período matutino do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho,
email: biascarletsc@gmail.com
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Palavras-chave: Novos direitos. Morte digna. Bioética.

WORTHY  DEATH: A STUDY OF BIOETHICS INSIDE
THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS

ABSTRACT

The new rights have been see inglike new social situations wich
desserve considerations and a guardianship by the planning. Within
this context we  have the goodness that  study there  lation between
patients and the medical team, seeking to understand how to ensure
the human dignity a this moment of death, callof worthy death. In this
way the objective of the work is to understand what is worthy death
and what is its relation with the right. The methodology used was the
historical method and the result achieved consists in the
conceptualization of the terms euthanasia, ortotanásia and distanásia.
In order to understand the concept and context of a dignified death, it
is extremely important to question the rights protected by  the legislation
and their acceptance in society, so that one always seeks to evolve as
a human being and as a rights-holder society that seeks the well-
being of the citizen.

Keyword:  new rights, worthydeath, goodness.

INTRODUÇÃO

O estudo da bioética é tratado dentro do tema “novos direitos”, e se
relaciona com questões morais e éticas presentes na sociedade em
relação a atitudes de profissionais da área da saúde. É um tema de
extrema importância por se tratar de questões cotidianas e por
relacionar direitos fundamentais entre suas discussões, uma vez que
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o direito à vida é amplamente tutelado pelo Estado Democrático de
Direito que tem como principal fundamento a dignidade humana,
princípio também retratado dentro do campo de atuação da bioética,
visto que a proteção do ser humano é o fundamento da dignidade.

A bioética é um termo compreendido dentro das questões do biodireito,
que surgiu na década de 1970 através de um médico oncologista,
segundo Diniz (2017), chamado Van Rensselder Potter, responsável
por iniciar os estudos a respeito da evolução humana dentro de
aspectos éticos desse avanço. Apesar de não ser um direito codificado,
possui princípios próprios, o que no entendimento dos autores usados
na bibliografia do presente trabalho foi um grande passo para o assunto
ser visto com mais seriedade e que a ele fosse dado uma importância
maior, visto que são através desses preceitos principiológicos que as
questões poderão ser resolvidas quando surgirem na relação paciente
e profissional da saúde. Apesar de não haver codificação sobre a
morte, existem disposições sobre a vida, previstas constitucionalmente
e tutelado civilmente e penalmente. Segundo Diniz (2017) a tutela
civil está prevista no art. 2º do CC/02 onde está resguardado o direito
do nascituro, além de prever a responsabilidade pelo dano a vida de
outrem, e a tutela penal está concentrada no artigo 121 e 122 que
trata sobre homicídio e suicídio.

A bioética, portanto seria um ambiente de discussão para efetivação
de direitos humanos em novas problemáticas sociais que surjam do
âmbito da saúde, na distribuição de cuidados de maneira universal,
para que as pessoas sejam tratadas com igualdade nas situações que
venham a ocorrer.

O biodireito por sua vez se trata da normatização dessas questões
que a bioética apresenta, inserindo-as no contexto jurídico e no alcance
do Poder Judiciário, conforme entendimento de Séguin (2005).

Para análise do presente artigo o foco da bioética e do biodireito é o
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direito das pessoas em morrer com dignidade, princípios norteadores
do Estado Democrático de Direito que interferem nessa questão, quais
métodos podem ser usados, suas definições, o que o ordenamento
jurídico brasileiro proíbe e se esse mesmo ordenamento chega a se
preocupar especificamente sobre essas questões.

Diante disso, tem-se a análise da eutanásia, ortotanásia, e distanásia
por Andrade (2013), Biondo, Secco e Silva (2009), Oliveira (2010) e
Séguin (2005) elencados nas referências. A eutanásia se trata de
uma prática proibida no Brasil, é prevista no código de ética médica,
e no artigo 15 do Código Civil, assim como para alguns autores, como
Séguin (2005), é compreendida no artigo 121 e 122 do código penal
ao ser considerado como uma modalidade de homicídio, caracterizado
pela compaixão e piedade, ou de auxílio ao suicídio, como ocorre em
alguns países onde criadores de uma máquina deixam a disposição do
paciente uma dose letal aplicada no organismo por meio de uma
injeção.

A ortotanásia é o procedimento que os autores supracitados julgam
adequado para o tratamento das pessoas que se encontram em estado
irreversível na doença. Caracterizado por procedimentos paliativos, e
pelo bem-estar do paciente visa amenizar as dores e aproximar a
família e o paciente da morte natural da condição humana.

Já a distanásia é considerada como um mau procedimento da equipe
médica que não visa prolongar a vida e sim a morte por meio de
atitudes inúteis que só causam sofrimento à família e ao paciente.

Diante disso pretende-se abordar os conceitos da eutanásia,
ortotanásia e distanásia dentro do conceito da morte digna, estudo da
bioética e em consequência dos novos direitos. A problemática está
envolvida na relação da morte digna com os conceitos éticos e morais
da sociedade, e o objetivo está em demonstrar os conceitos
supracitados e o campo de atuação da bioética como um novo direito.
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O tema se justifica na necessidade da dignidade humana ser sempre
observada para evolução da ciência e da tecnologia, uma vez que a
relação entre equipe médica, paciente e família deve ser pautada no
respeito.

1 BIODIREIT O E BIOÉTICA  COMO ANÁLISE DOS
NOVOS DIREITOS

Os novos direitos, na concepção de Oliveira (2010), são aqueles direitos
que surgiram devido aos novos anseios sociais e que assim são
materializados, uma vez que com o passar dos anos o número de
direitos tutelados aumentou, bem como os direitos antes já protegidos
se ampliaram e o homem passou a ser visto em sua singularidade em
diversas fases merecedoras de atenção, como criança, idoso, doente,
entre outros. Como direitos de quarta geração, assim entendidos por
Oliveira (2010, p. 1), o principal direito aqui elencado se trata da
bioética.

Examinando a evolução histórica dos direitos dos homens, podemos
situá-los, segundo alguns doutrinadores, em dimensões, a saber: a
primeira dimensão, a qual corresponde os direitos civis e políticos,
essencialmente ligados às liberdades individuais; a segunda dimensão,
que abrange os direitos sociais, culturais e econômicos, assentados
sobre a igualdade; a terceira dimensão, consubstanciada nos direitos
metaindividuais, coletivos e difusos, vinculados à solidariedade; a
quarta dimensão, que diz respeito aos “novos direitos” referentes à
biotecnologia, bioética e engenharia genética, conectados diretamente
à questão da vida humana; e, a quinta dimensão, relativa aos “novos
direitos” advindos da tecnologia da informação, ciberespaço e realidade
virtual.

Os conceitos de biodireito e bioética se misturam no decorrer do estudo
acerca desse tema, entretanto Séguin (2005, p.35) esclarece que a
correlação dessas duas conceituações é um paralelo a conceituação
de direitos humanos e direitos fundamentais, de forma que quando os
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direitos humanos são inseridos no texto constitucional eles se
transformam em direitos fundamentais, e diante disso pode-se perceber
que a distinção entre bioética e biodireito segue o mesmo ponto de
vista, uma vez que “A Bioética quando sai do campo axiológico e é
positivada no ordenamento jurídico transmuda-se em Biodireito.”.

Para Séguin (2005), a bioética é composta por três elementos,
chamados de problemas conceituais, ou metafísicos; que estão
relacionados a questões como imortalidade da alma e Deus em análise
dos conceitos de pessoa, morte, vida, tempo, entre outras; problemas
empíricos, também chamados de científicos, e problemas valorativos
que dizem respeito à ética. Em virtude disso, Séguin (2005, p. 37)
explana que “Inegavelmente este Novo Direito incorpora uma função
social das atividades da saúde, que deixa de ser regida pela ética
profissional, é positivada e submetida ao Poder Judiciário”. Dessa
forma o autor supracitado reconhece que esse novo direito surgiu em
decorrência da desproporção que há entre o direito e a tecnologia,
construindo problemas que o ordenamento jurídico não consegue
resolver acerca dos avanços da saúde.

Já Diniz (2017, p. 36) elucida que “a bioética seria, então, um conjunto
de reflexões filosóficas e morais sobre a vida em geral e sobre as
práticas médicas em particular”.

1.1 Ética versus moral

Séguin (2005) diferencia ética de moral, esclarecendo que enquanto
o primeiro é gênero, o segundo se trata de espécie, de forma que a
moral será o objeto da ciência, que é a ética, ou seja, a ética é ciência
que estuda o comportamento moral das pessoas. Apesar de essa
ciência ser comumente instituída como preceito das relações em
sociedade é muito difícil de aplicá-la efetivamente. Na mesma linha
de pensamento, Silva (2002, p.106) entende que “a ética somente
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existe no singular, porque nunca está pronta e acabada, enquanto a
moral está sempre no plural, porque corresponde as manifestações
históricas da ética”.

A ética para Silva (2002) possui relação direta com o amor, por ser
através desse sentimento que se fundamenta as relações sociais. É
através desse amor, que segundo Silva (2002) se estabelece a ética
do amor, fundada no querer bem do outro, olhar para a pessoa e
enxerga-la em sua singularidade para que a mesma seja tratada com
respeito, cuidado e responsabilidade. Já para Séguin(2005, p.39), a
ética “está entrelaçada com a felicidade humana”, de forma que Séguin
(2005, p.39-40) complementa seu raciocínio da seguinte forma:

Aristóteles asseverou ser ela a busca da felicidade, e como esta jamais
pode ser obtida permanentemente, mas apenas desejada, pois ambas
são instantâneas. Kant achava que a igualdade entre os homens era
fundamental para o desenvolvimento de uma ética universal. A ética
evolui com a problematização dos fundamentos e do valor das leis,
que são muitos, mas sempre provisórios, posto que elaborados para
atender situação circunstancial que é modificada com a complexidade
da vida moderna e todo o aparato do desenvolvimento tecnológico.

Séguin (2005, p.40) esclarece que foi através dessa composição entre
ética e ciência que surgiu a bioética “como uma ética da vida,
integrando a cultura humanística à técnico-científica das ciências
naturais”.

1.2 Conceituações de bioética e biodireito

Segundo Diniz (2017), a bioética surgiu por volta da década de 70,
através de Van Rensselder Potter, oncologista responsável pela criação
do termo bioética, também considerado como ciência da sobrevivência,
devido a uma preocupação com os reflexos que a evolução da ciência
causava no comportamento das pessoas. Entretanto, segundo Diniz
(2017, p. 34) esse sentido aplicado à terminologia não é mais adequada
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para a sociedade atual, tendo sido substituído pelo sentido de ser a
bioética a “ética das ciências da vida”, consideração fundada por
André Hellegers em 1971, sendo assim a autora entende se tratar de
uma ética voltada para questões biomédicas.

Para Séguin (2005), as situações abordadas pela bioética sempre
envolvem um debate entre quem deve ser protegido pela atuação do
profissional da saúde. No caso da eutanásia, por exemplo, a dúvida é
estabelecida em quem deve ter sua dor aliviada diante da situação, a
família ou o paciente.

Segundo Séguin (2005), a bioética surgiu como uma nova disciplina
que busca elevar a qualidade de vida dos seres humanos, recorrendo
para isso às ciências biológicas. Ainda de acordo com o mesmo autor,
a bioética é uma disciplina que conta com três princípios, sendo eles o
princípio da autonomia, relacionada às pessoas como seres autônomos
que devem ser tratadas com respeito; o princípio da beneficência,
relacionado ao fato de que em relação à sociedade e, principalmente,
ao paciente o bem deve ser promovido; e, por fim, o princípio da
justiça que se remete a valores fundamentais como liberdade e
igualdade para a construção de uma sociedade mais justa.

Para Diniz (2017), os princípios surgiram no final da década de 70 e
início da década de 80, sendo eles quatro princípios. Para a autora, o
princípio da autonomia faz relação ao respeito que o profissional da
área da saúde deve ter pelo paciente ou pelo seu representante, de
forma que Diniz tenta (2017, p. 39) esclarecer que sempre deve ser
reconhecido “o domínio do paciente sobre a própria vida (corpo e
mente) e respeito à sua intimidade, restringindo, com isso, a intromissão
alheia no mundo daquele que está submetido a um tratamento.
Considera-se o paciente capaz de autogovernar-se.”. Dessa forma,
a autonomia está na capacidade do paciente de tomar suas próprias
decisões e ter a ação do profissional da saúde vinculada a suas
manifestações com base no respeito.
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Quanto ao princípio da beneficência, Diniz (2017) entende que ele diz
respeito ao bem estar do paciente, de forma que deve se evitar sempre
que possível qualquer dano a pessoa em tratamento. Sobre o princípio
da justiça, Diniz (2017, p. 40) expressa dizendo que “requer a
imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, no que atina à
prática médica pelos profissionais da saúde, pois os iguais deverão
ser tratados igualmente”. O quarto princípio elencado por Diniz (2017,
p.40) é denominado princípio da não maleficência e se remete a um
dever de não causar dano intencional, derivando da ética médica
primum non nocere.

Séguin (2005, p.44) complementa dizendo que:

A bioética tem como objetivo garantir que sejam efetuadas, dentro de
padrões éticos e de respeito à dignidade humana, todas as intervenções
médicas, desde as exercidas no processo inicial da vida, como a
fecundação in vitro, até as que culminam com a extinção da pessoa. A
bioética procura respostas morais a interrogações técnicas da medicina
e da biologia, com um cunho educativo, de garantia ao acesso à
informação e à sensibilização do público em geral para estas questões.
Caberá ao BIODIREITO impor condutas e sanções pelo seu
descumprimento.

Para Silva (2002), o princípio da dignidade da pessoa humana é a
principal justificativa da aplicação da justiça na sociedade, uma vez
que essa dignidade é tão natural quanto o próprio ser humano. Esse
entendimento é facilmente percebido pelas palavras de Silva (2002,
p.191):

O ser humano, detendo a qualidade de pessoa, é portador de dignidade
ética e titular de direitos inatos, inalienáveis e imprescritíveis, a que o
Estado deve respeito, por serem os meios naturais para o reto
cumprimento do próprio fim estatal. Assim, a dignidade da pessoa
humana não é uma criação do direito, público ou privado, pois é um
dado preexistente a toda experiência especulativa, como a própria
pessoa humana.
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Diniz (2017) acompanha o mesmo pensamento ao elucidar que a
dignidade humana como fundamento do Estado democrático de direito
deve ser observada e respeitada mediante qualquer avanço tecnológico
ou científico.

De acordo Séguin (2005, p. 45), “a tarefa da bioética foi harmonizar
o uso das ciências biomédicas e suas tecnologias com os Direitos
Humanos, até que, com o ordenamento jurídico dessas situações,
surgisse o Biodireito”. Como o Biodireito é a regulação jurídica da
bioética, Séguin (2005) apresenta o Biodireito com cinco princípios:
dignidade, legalidade, consentimento livre e informado, cooperação
científica entre países e direito ao sigilo e a privacidade.

Segundo Séguin (2005, p.60), o Biodireito se liga aos Direitos Humanos,
uma vez que é necessário que os avanços científicos desenvolvam
benefícios à humanidade, uma vez que “é mister que seja evitada a
transformação do paciente apenas na sua doença, a perda da
identidade e sua coisificação”. Esse entendimento segue o pensamento
de que a saúde como um direito básico do ser humano é preservada
pela moral e pelo direito, que caminham juntos na preservação do
paciente. Diniz (2017) complementa esse pensamento ao esclarecer
que tanto a bioética como o biodireito não poderão tolerar conduta
que retire das pessoas sua dignidade e seu direito a ter uma vida
digna, de forma que não se admita que os mesmos sejam reduzidos à
categoria de coisas.

1.3 Direito à vida e morte com dignidade

O direito à vida é reconhecido como um direito fundamental previsto
no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, de forma que, segundo
Diniz (2017, p.49), o respeito a esse direito se trata de um dever
absoluto, evidente em sua natureza, uma vez que “a vida está acima
de qualquer lei e é incólume a atos dos Poderes Públicos, devendo
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ser protegida contra quem quer que seja, até mesmo contra seu próprio
titular, por ser irrenunciável e inviolável”.

Diante dos princípios da bioética e do direito à vida surge o principal
questionamento desse presente trabalho acadêmico: como o direito
se posiciona acerca da morte com dignidade?

Kubler-Ross apud Diniz (2018, p.539) apresenta em seus estudos
que “morrer com dignidade significa ter permissão para morrer com
seu caráter, com sua personalidade e com seu estilo.” Essa
problemática surge do direito a viver bem, não obstante se um paciente
em estado irreversível sofre de imensas dores e sofrimento não teria
ele direito a uma morte digna? Diniz (2017) lembra que o ordenamento
jurídico brasileiro proíbe, através do artigo 41 do Código de ética médica
do Brasil, que o profissional da saúde utilize qualquer meio que abrevie
a vida do paciente.

Em virtude disso entendem Biondo, Secco e Silva (2009) que:

A promoção à saúde e a bioética se unem pela defesa da vida e têm
como objetivo comum a melhoria da qualidade de vida e o respeito à
dignidade humana. O morrer com dignidade é consequência do viver
dignamente e não apenas o sobreviver sofrido. A vida deve ser vivida
com dignidade e o processo de morrer, o qual faz parte da vida
humana, também deve ocorrer de modo digno, assim se faz necessária
a exigência dos direitos a uma morte digna, incluindo a reflexão a
respeito do arsenal terapêutico excessivo.

Diante dos estudos da bioética, faz-se necessário entender os objetivos
da eutanásia, da ortotanásia e da distanásia.
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Figura 1: conceituação dos termos de análise da morte com dignidade

Fonte: Elaboração própria extraída de Biondo, Secco e Silva (2009).

A prática da Ortotanásia é vista pelos autores como uma conduta que
permite ao paciente e a família encarar a morte como algo natural da
vida, e é aplicado aos casos de situações irremediáveis onde, segundo
Andrade (2013), o médico costuma suspender o tratamento ou aplica
um paliativo em busca de diminuir as dores do paciente, sendo assim
um processo realmente sustentado na morte digna, no direito à saúde,
entre outros. Séguin (2005) complementa esclarecendo que esse tipo
de procedimento é caracterizado por uma omissão de socorro. Diante
disso Andrade (2013, p. 2743) expõe:

É oportuno destacar que a aplicabilidade da ortotanásia é permitida
em diversos países, e no Brasil, implicitamente, é tutelada através de
princípios jurídicos, consubstanciados em princípios éticos e morais.
Entretanto, em virtude da insegurança jurídica propiciada pela ausência
de legislação específica, conduz à permanência da prática distanásica.

Já em relação à eutanásia, Andrade (2013) esclarece que ela tem
encontrado fundamento no princípio da autonomia da bioética, onde o
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paciente deve ser respeitado por suas escolhas, mas que para muitos
é apenas um procedimento que se aproxima do homicídio. Da mesma
forma entende Séguin (2005) ao elucidar ser um homicídio cometido
pela equipe médica devido a um relevante valor moral, de modo que
para o autor se distingue do auxílio ao suicídio por se tratar de um ato
comissivo e não omissivo. Dessa forma, Oliveria (2010, p.2) explana
que:

A eutanásia consiste em ato de produzir morte fácil e sem sofrimento
de indivíduo portador de moléstia incurável. Já a ortotanásia pode ser
compreendida como a suspensão de meios medicamentosos ou
artificiais de vida de um paciente em coma irreversível e considerado
em ‘morte encefálica’, quando há grave comprometimento da
coordenação da vida vegetativa e da vida de relação. Sobre a ortotanásia
a Resolução n.º 1805 do Conselho Federal de Medicina admite que
seja permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e
tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de
enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de
seu representante legal. Neste caso, o paciente deve receber os cuidados
paliativos que consistem em medicação para aliviar os sinais e sintomas
da doença; essa conduta leva em conta os limites do ser humano, a
compreensão de que a morte é um processo, o fim de um ciclo. Outro
conceito que merece atenção é o da distanásia que pode ser entendida
como tratamento insistente, desnecessário e prolongado de um
paciente terminal, que não apenas é insalvável, mas também submetido
a tratamento fútil (inapropriado, não indicado, inútil, ineficaz).

Séguin (2005, p.276) complementa o raciocínio ao explanar que:

A eutanásia camuflada em morte natural é mais comum do que se
imagina, pela cumplicidade entre a equipe de saúde, que pratica o ato,
e a família que anseia pela morte do doente, vista como um descanso
e um alívio.

Diante do exposto, ambos os autores reconhecem a ausência de uma
legislação que trate sobre o tem de maneira mais específica, assim
como a necessidade de se estabelecer regras nesse sentido. Diniz
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(2017) ressalta que o grande desafio do século XXI é compreender a
bioética e o biodireito em novo patamar, além de uma concepção
filosófica, devendo ser mais discutida para a boa evolução da saúde
dos seres humanos e da preservação de sua dignidade.

CONCLUSÃO

Através desse trabalho fica claro que os estudos sobre a bioética
precisam ser mais aprofundados e trabalhados no meio acadêmico
para que as pessoas possam compreender que a busca por uma vida
melhor deve possuir um caráter multidisciplinar, que envolve várias
áreas acadêmicas, buscando um mesmo fim que é a proteção do ser
humano diante do avanço científico e tecnológico. É de suma
importância que o Direito estude as questões sobre a morte digna,
pois assim como deve ser tutelado o início da vida humana, o mesmo
deve ser feito sobre o seu fim, sem ferir a dignidade humana, mas
encontrando um equilíbrio entre a liberdade do ser humano em fazer
escolhas, o respeito da sociedade em relação a essa manifestação de
vontade e o posicionamento jurídico e ético para que as atitudes
médicas não sejam feitas de forma negligente.
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O OCIDENTE DO CORPO E DA ALMA: UMA
DICOT OMIA  PLATÔNICA  NA OBRA DE JESSÉ SOUZA

Dimas Ribeiro Sales1

RESUMO

A filosofia platônica apresenta ao mundo ocidental a dicotomia entre
corpo e alma. O primeiro está na dimensão das paixões, mundo
sensível. A segunda, no reino das coisas que são, mundo inteligível.
Esta perspectiva teórica influenciou toda ciência do ocidente desde o
pensamento medievo à sociologia moderna. Segundo Souza (2015)
esse dualismo, apropriado por uma elite, serve através dos homens
da ciência, para afirmar suas próprias posições e justificar
ideologicamente as diferenças entre as nações identificadas como as
que estão mais na dimensão corpórea como é o caso dos países latino
americanos, das que estão identificadas na dimensão da alma, alguns
países da Europa e o continente norte Americano.

Palavras-chave: Corpo. Alma. Ciência.

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento social – PPGDS/
Unimontes. E-mail: dimassales@hotmail.com
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ABSTRACT

Platonic philosophy presents the dichotomy between body and soul to
the Western world. The first is in the dimension of the passions, the
sensible world. The second, in there alm of things that are, the intelligible
world. This theoretical perspective influenced all Western science
from medieval thought to modern sociology. According to Souza (2015),
this dualism, appropriated by an elite, serves through the men of
science, to affirm their own positions and to justify ideologically the
differences among the nations identified as those that are more in the
corpo real dimension as is the case of Latin American countries
,ofwhichthey are identified in the dimension of the soul, some countries
of Europe and the North American continent.

Keywords: Body, Soul, Science

INTRODUÇÃO

As referências mormente aceitas sobre a origem do pensamento
ocidental remontam ao período clássico da filosofia grega na
antiguidade e, de lá para cá, seja para criticá-los ou corroborá-los,
tais pensadores desse período se fazem presentes na
contemporaneidade como é o caso de Platão, grande influenciador
do pensamento cristão e correntes da modernidade como o do
racionalismo iniciado por Descartes e sua dúvida metódica a partir do
cógito ergo sum no século XVI.

É também na modernidade que a sociologia emerge como uma ciência
e todo esse legado do mundo filosófico a acompanhará em demasia,
até por que todos os grandes clássicos da sociologia também eram
filósofos. Partindo de uma interpretação a luz de Souza (2015),
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entendendo que neste solo de surgimento da sociologia clássica a
sociedade já se via presa a determinadas perspectivas cientifico
filosóficas, por sua vez, enraizadas no cotidiano; um forte exemplodisso
é o dualismo corpo e alma, precipuamente oriundos do pensamento
platônico e eternizado pelo pensamento filosófico da idade média.

No intuito de buscar realizar um breve aprofundamento sobre este
apontamento presente na obra de Jesse Souza, a saber, sobre a
estrutura ideológica de dominação construída em bases científicas a
partir do dualismo corpo e alma para justificar a existência de um
racismo culturalista científico, é que se tem nesse artigo, no primeiro
tópico, intitulado: um continente entre dois mundos, uma visada de
fundamentar na obra do próprio Platão os conceitos de corpo e alma,
assunto por ele desenvolvido de forma precípua no Fedon,ou tratado
da alma.

O segundo tópico intitulado: um importante antecedente histórico,
o intuito é trazer o cristianismo enquanto ponte do pensamento platônico
para vida ocidental de maneira atemporal no sentido de que é o
cristianismo, ainda que segundo seus preceitos, quem eterniza Platão
na cultura ocidental. Após o elencar das bases filosóficas, já apontando
elementos também trazidos por Souza (2015), caminha-se para o
terceiro tópico: a hegemonia weberiana, no qual o propósito é indicar
que embora a proposta em tela seja elencar os aspectos do pensamento
platônico na obra de Souza (2015), não há como negar que este é um
tema marginal, embora relevante para o autor cuja a matriz hegemônica
de análise é weberiana.

Por fim, como seria de muita pretensão o esgotamento de algo de
tamanha abrangência nessas poucas páginas, e isso está longe de ser
nosso intento, realiza-se ao final algumas considerações nas quais se
optou por não as intitular de considerações finais, pois, esta produção
toma apenas um elemento conceitual dentre os tantos outros abordados
pelo autor, que podemser objetos de análise num outro momento.
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Um continente entre dois mundos

A cultura de um povo está sempre atrelada a uma forma ou referência
basilar de pensamento. Neste sentido não há como negar as influências
intelectuais que predominam no ocidente desde a demarcação histórica
da Grécia antiga em seu período clássico da filosofia até os tempos
hodiernos. Grande referência desse período é Arístocles de Atenas,
mundialmente conhecido como Platão.

Considerado o primeiro grande idealista ocidental, Platão, é responsável
pela estrutura dicotômica entre um mundo sensível e um mundo
inteligível. O primeiro denomina o relegado mundo das coisas perecíveis
onde repousa a vulnerabilidade, as paixões carnais, tudo que está no
âmbito da corporeidade física. O segundo é o campo da perfeição,
das ideias, o lugar de onde tudo emana e onde tudo é. Assim, o homem,
nessa estrutura, é compreendido em duas dimensões distintas, a saber,
a do corpo e a da alma, estando o corpo preso ao mundo sensível e a
alma, habitante do mundo das ideias, mundo das coisas que são.

O corpo por estar atrelado às paixões é sempre limitador do homem
no que diz respeito a sua condição de ser pensante, ou seja, quanto
mais controle sobre o corpo e seus impulsos, mais próximo do homem
ideal, o filósofo. Estes homens estão imersos ao desafio diário que é
lidar com essas limitações do mundo sensível, pois, “ao verem sua
alma presa ao corpo [...] ao reconhecerem que a filosofia vem se
apossar de sua alma nesse estado, consolam-na suavemente[...]
fazendo-a ver que os olhos do corpo estão repletos de ilusões”
(PLATÃO, 2000, P.149).

Para se utilizar de uma máxima medieva, o corpo é sempre um cárcere
para a alma, aprisionando-a no mundo das inverdades, das ilusões;
portanto, a alma deve guiar-se por si mesma buscando a essência das
coisas, nisso implica sua liberdade e a alma livre não se opõe a si
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mesma. Assim, a “alma do verdadeiro filósofo, convencida de que
não se deve opor-se à sua liberdade, renuncia tanto quanto lhe é
possível às voluptuosidades, aos desejos, às tristezas, aos medos”
(PLATÃO, 2000, p.149). Segundo o pensador em questão, a alma
deve fazer esse exercício sempre, pois, os sentidos enganam e a não
negação destes sentidos leva o homem a não verdade, o pior dos
males que podem assolar sua vida plena.

Platão parte da perspectiva de que no estado de tristeza ou alegria,
por exemplo, a alma pode “convencer-se de que aquilo que proporciona
prazer ou tristeza é verdadeiro e real mesmo que absolutamente não
seja” (PLATÃO, 2000, p.149-150). Reforça-se, portanto, a tese de
que quanto mais controle sobre as condições corpóreas, mais livre,
mais pura2 é a alma. Como só os filósofos, ainda que seres corpóreos,
sejam os privilegiados de tal feito, ficam os demaisrelegados à
dimensão do mundo sensível.

Indagado por Sócrates se pensa como o povo, dirá Cebes: “de maneira
alguma” (PLATÃO, 2000, p.150). Eis um ponto chave para se pensar
Platão e seus rebatimentos nas ciências sociais3,pois, na teoria em
tela o povo não é partícipe do autocontrole, da racionalidade, está
vinculado sempre ao mundo sensível, mundo que está sobre a
dominação do corpo, seus instintos e paixões. Ao contrário, o filósofo,
“mantendo todas as suas paixões em perfeito equilíbrio, tendo sempre
a razão por guia, observa sem parar o que é verdadeiro, divino, imutável
e se encontra acima das crenças vulgares” (idem).

2 Platão está apontando para uma libertação da alma após a morte do corpo. Assim,
enquanto a alma não estiver totalmente pura, livre das dimensões do corpo, ela estará
sempre presa ao mundo sensível.

3 Que também já o direcionamento ao propósito deste artigo, ou seja, apontar os elemen-
tos da filosofia de Platão na obra: a tolice da inteligência brasileira de Jessé de Souza.
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O filosofo é aquele que sai do mundo da ignorância. Sobre isso,
“imagina a maneira como segue o estado de nossa natureza
relativamente à instrução e à ignorância” (PLATÃO, 2000, p.225).
Platão menciona esta observação inicial de Sócrates no livro VII de
‘a república’ para indicar que, constituído como o administrador da
Polis, portador do conhecimento, o filósofo é aquele que sai da caverna,
do mundo das sombras, justamente por seu estado de nobreza e
capacidade de enxergar para além das aparências, libertando-se por
isso, do mundo das sombras. Sua missão é retornar à caverna e trazer
aos demais para a luz.

Nesses breves apontamentos sobre o pensamento platônico, em
síntese, está posto que o conhecimento aponta para o grau de
importância do filósofo e o eleva a uma condição de superioridade
em relação aos demais membros da sociedade, que esta sociedade
está dividida em dois mundos, a saber, sensível e inteligível onde no
primeiro estão todas as coisas da matéria, da imprecisão gnosiológica,
ao passo que no segundo, está a perfeição, a essência da alma humana,
o terreno das coisas que são.

Platão, como todo grande pensador, escreve em e para um contexto
histórico específico, no caso em tela, o da Atenas de seu tempo.
Fazendo jus ao propósito do filósofo, o conhecimento eterniza. É esta
condição atemporal que traz o legado deste pensador ao presente,
transcendendo, assim, seu tempo histórico que data aproximadamente
428 - 348 antes da era cristã.

Um importante antecedente histórico

Não é à toa que se termina o tópico anterior em menção a era cristã,
pois, se há um caractere de atemporalidade na filosofia platônica de
forma que esta esteja ainda hoje a influenciar o mundo ocidental,
esse é sem dúvidas o débito de Platão para com o cristianismo. Será
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com o cristianismo que o pensamento platônico ganhará força ao
influenciar fortemente as obras dos pensadores medievais, de forma
especial Santo Agostinho que através de Plotino teve acesso a doutrina
do pensador grego. Como pontua Taylor (2013),

a partir de então, para Agostinho, a oposição cristã entre espírito e
carne devia ser compreendida com o auxílio da distinção platônica
entre o corporal e o não corporal (TAYLOR, 2013, p. 169).

Através deste pensador patrístico a perspectiva platônica de um mundo
do corpo e um da alma4 toma proporções globais em toda a vida
social do ocidente e, neste sentido, como em Platão a realidade está
guiada por uma ordem racional, também “a lei eterna de Deus implica
ordem” (TAYLOR, 2013, p. 170), ou seja, o imperativo da razão na
realidade social como a ideia de bem, um ideal a ser seguido, porém,
agora, ordenado à divindade.

Se em Platão o filósofo, que está mais ligado ao mundo da perfeição
é responsável por trazer ou aproximar os demais ao máximo dessa
perspectiva de purificação e autodomínio, em Santo Agostinho, serão
os santos padres esses mediadores, pois, estão mais próximos da
razão,ordem divina das coisas.

Esta ordem é pensada por Santo Agostinho no ambiente teológico da
idade média e em sua perspectiva, este ordenamento racional aponta
para a transcendência de forma retilínea; para a Deus, ser que está
nos céus, mundo da perfeição do qual a humanidade é participe numa
perspectiva criacionista, pois, “as coisas criadas recebem sua forma
de Deus, por meio da participação nas ideias dele” (TAYLOR, 2013,
p. 170), sua condição de existência.

4 É importante mencionar que Santo Agostinho utiliza na maioria dos casos o termo
espírito ao invés de alma, no entanto, continuar-se-á, neste artigo, com o uso termo
alma, por ser mais fidedigno ao pensamento de Platão.
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Na antítese desta ordem está o mundo dos homens, do corpo, dos
desejos e das paixões, mas este, precisa ser purificado em prol de
algo maior na eternidade, no mundo divino. Como esse corpo, físico e
social, distancia o homem desse ideal, desse ordem das coisas, ele
precisa ser sacrificado cotidianamente através do autodomínio, ação
racional que se expressa através do livre arbítrio5, dádiva divina
humana, uma forma conscienciosa de uso da razão guiada para o
bem, mas, que também pode ser usada para o mal.

É, assim, imperativa a questão do controle de si mesmo, a justa medida
entre as forças interiores e exteriores, estando, pois, a alma atrelada
ao interior e o corpo ao exterior. Nos termos do bispo de Hipona:
“dirigi-me então a mim mesmo, e me perguntei: E tu, quem és? E
respondi: um homem. Tenho a minha disposição um corpo e uma
alma, o primeiro é exterior e a outra é interior (AGOSTINHO, 2002,
p. 272).

Razão e fé se mesclam teologicamente, dessa forma, ciência e religião
estabelecem princípios cognitivos e morais de conduta social. Tem-
se em Santo Agostinho o que seria a mola tensora da idade média que
é o diálogo entre fé e razão6. No decorrer da história, desse envolto
entre ciência e religião, restará à ciência a tarefa de explicar o contexto
histórico posterior, a saber, a modernidade. Isso em certa medida já o
reconhece Souza (2015) ao inferir que “a ciência herda o prestígio da
religião no contexto pré-moderno e assume, em boa parte, pelo menos,
o papel de explicar o mundo moderno”.

A partir dos apontamentos acima tem-se a tônica de que se origina
toda uma ideologia de base platônico cristianizada que perpassará

5 Para um maior aprofundamento ver a obra: o livre arbítrio na qual Santo Agostinho
tratará da temática.

6 Embora essa temática tenha mais força na filosofia de Santo Tomás de Aquino, também
conhecida por filosofia tomista.
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toda a cultura ocidental superando o tempo histórico medievo, a
modernidade, estando ainda vivo, na contemporaneidade7, o aspecto
atemporal que tomou o pensamento platônico graças ao cristianismo.
O dualismo corpo e alma, ganha, em cada contexto histórico e conforme
as conveniências da ideologia dominante vigente uma teleologia, ou
seja, a ciência, o conhecimento, utilizado como forma de exercício do
poder, ou de sua legitimação social.

É desta perspectiva que se chega ao propósito de elencar alguns dos
elementos da filosofia de Platão presentes na crítica de Jessé Souza
em “A tolice da inteligência brasileira”, de maneira específica na
primeira parte da obra, nos seus três primeiros capítulos. Sigamos a
partir de então os passos desse grande sociólogo brasileiro na direção
ora traçada nestes escritos.

A hegemonia weberiana

Antes de qualquer avanço preliminar é necessária a advertência de
que embora se esteja buscando elementos da filosofia platônica no já
referido recorte da obra de Souza (2015) é preciso pontuar que nessa
obra o autor faz uma crítica a clássicos do pensamento sociológico
brasileiro como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, no
entanto, trata-se de uma crítica aqui compreendida em dois aspectos,
a saber, uma referente ao escopo da obra que é apontar as origens da
ciência social do Brasil enquanto legitimadora e justificadora de uma
ideologia dominante através de um “racismo velado do culturalismo
científico” (SOUZA, 2015, p.22) e ao mesmo tempo, por outro lado,
uma crítica epistemológica referente aforma como esses pensadores
se apropriaram de um clássico da sociologia ocidental, Max Weber,

7  Segue-se aqui, a perspectiva dos que ainda veem os tempos hodiernos como de abrangência
da modernidade, como é o caso de Giddens (1991).
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com certeza uma das maiores influências teóricas da sociologia
brasileira8.

Tomando conjuntamente essas duas perspectivas Souza (2015), ainda
que reconhecendo a importância do legado de Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda, parte do pressuposto,  de romper com a ideia
da existência de “vacas sagradas9” na universidade, no meio científico,
pois, é justamente do endeusamento criado entorno dessas figuras da
ciência, em seus termos, os “especialistas legítimos”10, que temos, se
nos vale a interpretação, o que no estudo da lógica denomina-se
argumento de autoridade, donde o poder de convencimento centra-se
mais no status quode quem profere a argumentação do que mesmo
na validade ou veracidade dos termos proferidos.

Neste sentido, o cientista, por falar do púlpito da ciência, é na
modernidade o ser do convencimento muito mais que do conhecimento
por reproduzir os interesses e privilégios de uma elite social, como no
caso brasileiro. Deste modo, “a reprodução de todos os privilégios
injustos no tempo depende do convencimento e não da violência”
(SOUZA, 2015, p.10). Trata-se de uma construção social temporal
que por vezes se deu através de uma dominação pautada na violência
física, mas que com a modernidade migrou para o campo simbólico, e
numa perspectiva bem weberiana, “perpetrada com o consentimento
mudo dos excluídos dos privilégios” (Idem).

8 Souza (2015) aponta Weber como o mais importante intelectual do ocidente moderno
juntamente com Karl Marx.

9  Souza (2015) refere-se diretamente a Sérgio Buarque de Holanda ao utilizar a expressão
“vacas sagradas”, no entanto, notar-se-á que essa crítica é extensa a vários doutos da
intelectualidade brasileira.

10 Souza (2015) cita também outros nomes do pensamento social brasileiro como Roberto
da Mata, Fernando Henrique Cardoso dentre outrosque por força do recorte feito da
obra para a análise aqui proposta não serão tratados nesse texto.
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A presente marca de Weber no pensamento de Souza (2015) é tão
explicita que em outra passagem, dirá sobre essa temática:

todas as sociedades têm seus profetas de boa ventura – que Max
Weber percebia desde o judaísmo antigo, os quais vendem o mundo
que efetivamente existe como o melhor dos mundos possíveis – e eles
são, numa sociedade profundamente conservadora e desigual como a
brasileira, a imensa maioria (SOUZA, 2012, p. 20).

Toda essa crítica de nosso autor aos intelectuais brasileiros reforça a
tese de que “a dominação [...] é um caso especial do poder” (WEBER,
2004, p.187) e se a matriz teórica é em sua maior influência Max
Weber, Souza (2015) parte do entendimento de que houve por parte
desses referidos intelectuais uma apropriação teleológica bem
específica, distanciada do aspecto crítico da obra de Weber, no sentido
de lhes conferir prestigio pela ocupação social com a ciência.

A centralidade e origem do problema está no fato de Weber haver
construído um legado que aponta, de um lado, para as origens do
liberalismo a partir do protestantismo ascético fundante da concepção
de sujeito moderno, disciplinado, cuja vocação maior é a acumulação
capitalista, e de outro, o que não é de se estranhar em um clássico da
sociologia, a visão crítica sobre as mudanças que este ambiente
moderno, liberal, causara no ambiente social, as mudanças
paradigmáticas que distanciam o homem protestante pautado em uma
conduta ética dos demais, inclusive, de suas próprias gerações futuras
que se encontram numa realidade secular bem distante dos valores
ascéticos originários na ética protestante.

Retomando o debate acerca da influência platônica, há de se notar
que dela, Souza (2015) também fala a partir do legado de Weber,
enquanto referencial teórico da modernidade e, um exemplo claro é a
questão do culturalismo científico, ou versão culturalista do racismo
científico, em sua forma obscura. Trata-se da ideia separatista entre
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as nações intelectualmente entendidas como superiores, em relação
as que estão numa escala de inferioridade do ponto de vista
gnosiológico.

Uma dicotomia engenhada para demarcar de forma hierárquica, de
maneira semelhante à formacomo Platão categoriza o mundo inteligível
(das ideias, dimensão da alma) do mundo sensível (dimensão imanente
vulnerável ao crivo do desejo e das paixões), ou, o exterior do interior
expostos em Santo Agostinho. Do que se pode dizer, em sua versão
moderna, uma dicotomia “simultaneamente na dimensão cognitiva e
moral, ou seja, as sociedades avançadas – e por extensão seus
membros – são percebidos como mais racionais, isto é, o dado
cognitivo, assim com moralmente superiores, o dado moral” (SOUZA,
2015, p. 23).

É neste campo da razão, da alma, que geograficamente estão situadas
as parcelas privilegiadas do ocidente, a saber, uma parte da Europa e
do continente norte americano. Do outro lado, estão os
geograficamente inferiores, as demais regiões cujo o universo está
na dimensão corpórea. Neste sentido, Souza (2015) fala de forma
especial das sociedades latino americanas “percebidas por todas as
versões hegemônicas desse culturalismo como afetivas e passionais
e, consequentemente, corruptas (SOUZA, 2015, p.23). Em termos
platônicos, os primeiros estão mais à dimensão do mundo inteligível e
estes últimos, do mundo sensível.

Algumas considerações

Tomando como referência Platão, cujo pensamento é o ponto de
partida sobre o que foi escrito neste artigo até agora, desde seu tempo
a ciência é pensada por grupos que sempre tiveram o ofício especial
do acesso e construção do conhecimento. A partir deles e para eles,
em sua maioria membros de uma aristocracia, uma instituição religiosa
ou de uma burguesia moderna.
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Essa visada de uma ciência na mão de determinados grupos sociais é
algo, pelo menos ao que se tem registro, de um fenômeno ocorrido
também no caso brasileiro. Souza (2015) integra um ponto de vista
que é o de questionar a construção, ou pelo menos a maneira como
fora construída, a ciência na sociedade brasileira. Para nosso sociólogo,
o pensamento platônico, ou sua influência, é vislumbrada de forma
negativa não enquanto formulação teórica em si, mas, enquanto
apropriação tendenciosa de autojustificação de um racismo culturalista
científico dentro das categorizações já apresentadas11.

Este fenômeno cognitivo ideológico marca a vida social ao longo do
tempo como o próprio Souza (2012) e (2015) menciona ao pontuar
que desde as conversas nos bares até os mais doutos ambientes,
sempre há um pano de fundo marcado pelo pensamento de nomes
que se eternizaram na ciência. A institucionalização do saber, vindo
dessas referências se tornam verdade, e questioná-los, é algo
ininteligível ou mesmo inaceitável, por parte da grande maioria dos
que estão sobre o manto da ciência. Urge, assim, a necessidade do
rompimento, claro que devidamente fundamentado, pois, só se
questiona a ciência com ciência.

O fator limite para essa proposição trazida por Souza (2015) é
justamente o momento de precarização pelo qual o mundo da ciência
brasileira atravessa, bem à vista, a crise na universidade já evidenciada
em Santos (2011). Cada vez mais, a estrutura de ensino no cenário
capitalista, caminha firme nos rumos do tecnicismo e, neste contexto,
ficando as ciências sociais, de maneira geral, a margem dos propósitos
de importância do grande capital.

11 Não se percebe em A Tolice da Inteligência Brasileira uma crítica direta ao racionalismo
oriundo do pensamento de Platão, mas, um ponto de vista sobre o alcance de tal
filosofia na cultura do ocidente.
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Logo, a percepção de bases gnosiológicas como as de Platão,
institucionalizadas como pano de fundo de um arcabouço teórico
milenar presente na sociedade,e a influenciar todas as instancias da
vida cotidiana é, por sua vez, reproduzida e legitimada dentro das
conveniências de uma ciência elitista que zela por seus privilégios.
Esta ciênciacaminha para se tornar, mais acirradamente, ofeito de
um grupocada vez mais, minoritário e sem voz. A criticidade passa a
não ser bem vista havendo assim a institucionalização do banal e
supérfluo, característicos do mundo moderno.

Ademais, há em Souza (2015) o marco hegemônico da sociologia de
Max Weber, sendo, portanto, a observação sobre a questão do dualismo
platônico apenas uma constatação teórica de sua forma cristianizada
a partir de Santo Agostinho. Pelo que se evidencia ao recorte analisado
da obra, é a partir de Charles Taylor que Souza (2015) menciona esse
tema em tela.

Portanto, o que se pode dizer é que é inegável que esta influência
cristianizada do dualismo corpo e alma tenha sido, e seja, utilizada
para discriminar o centro da periferia cultural do ocidente como aponta
nosso autor. No entanto, na obra em questão, essa observação é
apenas elemento para o entendimento dos desdobramentos de maior
peso em seu arcabouço teórico mais relevante que é, expressamente,
Max Weber.

 Discutiu-se nas linhas acima apenas um elemento teórico-conceitual,
numa tentativa de remontar sinteticamente suas bases, de uma obra
que apresenta diversos campos de análise. Afinal, a tolice da
inteligência brasileira é, também, a crítica de um sociólogo a
sacralização da ciência historicamente dada. Souza (2015) emerge
como um desconstrutor que aponta para a necessidade de reconstruir
as bases da ciência social brasileira em sua matriz weberiana.
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PATRIMÔNIO CUL TURAL  IMA TERIAL: LEGISLAÇÃO,
EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS DE REGISTROS
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RESUMO

O presente artigo apresenta resultados parciais de um projeto de
pesquisa e extensão em andamento no âmbito da Faculdade de Direito
Santo Agostinho, em parceria com a Promotoria de Justiça de
Turmalina/MG. Partindo-se da premissa de que é preciso garantir o
pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura,
é objetivo geral desse artigo apresentar os resultados parciais do
projeto, especialmente no que tange ao levantamento bibliográfico do
referencial teórico e fundamentos jurídicos relativos ao reconhecimento,
registro e proteção do patrimônio cultural imaterial. São objetivos
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específicos expor, numa perspectiva histórica, a evolução dos
fundamentos legais para proteção dos bens culturais imateriais no
Brasil, relacionando-os com suas fontes internacionais, narrar
experiências de proteção de bens culturais imateriais nos níveis federal
e estadual e, por fim, apresentar perspectivas de registro, junto às
municipalidades, de bens culturais imateriais no âmbito da mesorregião
Norte, Estado de Minas Gerais. Para a elaboração do estudo, utilizou-
se de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório. Por fim, concluiu-
se que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe, constitucional e
infraconstitucionalmente, de mecanismos que garantem a cultura como
meio de desenvolvimento e protegem o patrimônio cultural imaterial,
sendo fundamental o papel do ente municipal, mormente em regiões
de múltiplas manifestações culturais, como a mesorregião Norte de
Minas.

Palavras-Chave: Patrimônio cultural imaterial. Legislação. Registro.

INTANGIBLE CUL TURAL  HERIT AGE: LEGISLA TION,
EXPERIENCES AND PERSPECTIVES OF REGISTRIES

ABSTRACT

This article presents partial results of an ongoing research and extention
project within the scope of the the Faculdade de Direito Santo
Agostinho, in a partnership with the Prosecutor´s Office of Turmalina/
MG. Based on the premisse that it is necessary to guarantee the full
exercise of cultural rights and the access to cultural sources, it is the
general objective of this article to present the partial results of the
Project, especially regarding the bibliographical survey of the theoretical
references and legal bases related to recognition, registration and
protection on intangible cultural heritage. Specific objetives are to
present, in a historical perspective, the evolution of legal foudations
for the protection of intangible cultural assets in Brazil, relating them
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to their international sources, to narrate experiences of protection of
intangible cultural assets at the federal and state levels and, finally, to
present prospects for the registration of intangible cultural goods within
the northen mesoregion of the State of Minas Gerais. For the
elaboration of the study we used an exploratory bibliographic research.
Finally, it was concluded that the Brazilian legal system has,
constitutionally and infraconstitutionally, mechanisms that guarantee
culture as a means of development and protect the intangible cultural
heritage, being fundamental the role of the municipal entity, especially
in regions of multiple cultural manifestations, such as the northern
mesoregion of Minas Gerais.

Keywords: Imaterial cultural heritage. Legislation. Registry.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta resultados parciais de um projeto de
pesquisa e extensão em andamento no âmbito das Faculdades Santo
Agostinho, em parceria com a Promotoria de Justiça de Turmalina/
MG para instrução de registro de bem cultural imaterial. Concebido
para se desenvolver em três fases4, o projeto encontra-se em sua

4  Fase 1 – Apresentação e Compreensão do referencial teórico. Objetivo: Apresentar aos
discentes o referencial teórico acerca da legislação e do bem cultural imaterial cerâmica
popular artesanal de Turmalina/MG, Vale do Jequitinhonha. Fase 2 – Trabalho de
Campo. Objetivos: Discutir com a comunidade e a municipalidade a relevância do
registro do bem cultural; Definir quem serão os proponentes do registro; Descrever o
bem cultural imaterial cerâmica popular artesanal. Fase 3 – Apresentação dos resulta-
dos/Protocolo do pedido de registro do bem cultural imaterial. Objetivos: Discutir com
a comunidade e a municipalidade o resultado da descrição do bem cultural imaterial
cerâmica popular artesanal de Turmalina/MG. Protocolizar o pedido de registro do bem
cultural imaterial cerâmica popular artesanal de Turmalina/MG no Livro de Registro
das Formas de expressão do município.
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segunda etapa. Iniciado em setembro de 2017, a primeira etapa foi
cumprida ao longo de aproximadamente noventa dias, em encontros
semanais com a presença dos membros, docentes e discentes. A
previsão de encerramento é o final do primeiro semestre de 2018.

Há, basicamente, duas justificativas para a realização do projeto. A
primeira é em relação ao objeto de estudo, patrimônio cultural imaterial,
bem constitucionalmente protegido, essencial para o desenvolvimento
humano. A segunda diz respeito aos participantes do projeto, pois a
instrução de um processo de registro de bem cultural imaterial oferece
ao discente uma experiência de prática jurídica singular, para além
das formas de práticas jurídicas mais comuns, que normalmente
ocorrem no âmbito do contencioso judicial.

Nesse sentido, é objetivo geral desse artigo apresentar os resultados
parciais do projeto, especialmente no que tange ao levantamento
bibliográfico do referencial teórico e fundamentos jurídicos relativos
ao reconhecimento, registro e proteção do patrimônio cultural imaterial.
São objetivos específicos expor, numa perspectiva histórica, a evolução
dos fundamentos legais para proteção dos bens culturais imateriais
no Brasil, relacionando-os com suas fontes internacionais, narrar
experiências de proteção de bens culturais imateriais nos níveis federal
e estadual e, por fim, apresentar perspectivas de registro, junto às
municipalidades, de bens culturais imateriais no âmbito da mesorregião
Norte, do Estado de Minas Gerais.

Para a elaboração do estudo, utilizou-se de pesquisa bibliográfica de
caráter exploratório. O material pesquisado é composto de normas
internacionais, nacionais, livros, artigos científicos. A organização deste
artigo é feita com base no conceito de patrimônio cultural imaterial. A
partir da seção seguinte será apresentada a conceituação de patrimônio
cultural imaterial, exemplos de registro com uma breve análise de
resultados e, por fim, perspectivas de registro do patrimônio cultural
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imaterial, junto a municípios da mesorregião Norte de Minas Gerais.
Por fim, a última seção apresenta algumas considerações sobre os
efeitos da incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro de normas
de proteção ao patrimônio cultural imaterial, bem como o registro do
patrimônio cultural imaterial como fundamental para o exercício dos
direitos culturais e o acesso às fontes de cultura.

2 PATRIMÔNIO CUL TURAL  IMA TERIAL

2.1 Fundamentos legais da proteção do patrimônio cultural
imaterial no Brasil

Foi a partir do reconhecimento do caráter econômico, social, cultural
e político do processo de desenvolvimento que a Assembleia das
Nações Unidas aprovou a Resolução 41/128 de 04 de dezembro de
1986, conhecida como Declaração sobre direito ao Desenvolvimento.
Em seus termos há a previsão de que o direito ao desenvolvimento é
um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos
os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico,
social, cultural e político, sendo a pessoa humana o beneficiário ativo
e participante desse processo (ONU, 1986).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 também
reconheceu a complexidade do processo de desenvolvimento na
medida em que além de assegurar aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país direitos e garantias fundamentais (direitos individuais,
coletivos, sociais e políticos, arts. 5.º e 6.º) garantiu também a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura
nacional, através do apoio e incentivo da valorização e a difusão das
manifestações culturais – art. 215 (BRASIL, 1988).

Para nossa Constituição Federal, constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
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individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de
criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas,
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico. E cabe ao Poder Público, com
a colaboração da comunidade, sua proteção por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de
acautelamento (BRASIL, 1988).

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial,
adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, promulgada no âmbito
do ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n.º 5.753 de 12 de
abril de 2006 define Patrimônio Cultural Imaterial como sendo as
práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes
são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos
em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de
sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e
contribuindo assim para promover o respeito a diversidade cultural e
à criatividade humana (UNESCO, 2003; BRASIL, 2006).

Já a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais, adotada em 20 de outubro de 2005 em Paris,
promulgada no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto
n.º 6.177 de 1.º de Agosto de 2007, define Diversidade Cultural como
sendo a multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e
sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas
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entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se
manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais se expressa,
se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade
mediante a variedade das expressões culturais, mas também através
dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição
das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias
empregados (UNESCO, 2005; BRASIL, 2007).

Tendo como um de seus princípios a valorização da cultura como
vetor de desenvolvimento sustentável – art. 1.º, inciso IV da Lei 12.343
de 02 de Dezembro de 2010, o Plano Nacional de Cultura, válido até
2020, dispõe, como estratégias e ações para promoção e proteção
das artes e expressões culturais o mapeamento, o registro, a
salvaguarda e a difusão das diversas expressões da diversidade
brasileira, sobretudo aquelas correspondentes ao patrimônio imaterial,
às paisagens tradicionais e aos lugares de importância histórica e
simbólica para a nação brasileira (BRASIL, 2010).

Conforme o exposto, pode-se considerar que a visão de
desenvolvimento que coloca o ser humano como beneficiário e ativo
participante do processo está presente na Constituição de 1988, pois,
a proteção do patrimônio cultural por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de
acautelamento, como forma de se garantir o pleno exercício dos direitos
culturais e o acesso às fontes de cultura, deve ser promovida pelo
Poder Público, com a colaboração da comunidade.

2.2 Experiências de registro de bens culturais imateriais:
nível federal e estadual

O tópico anterior mostrou que o patrimônio cultural brasileiro, segundo
a norma constitucional, é composto de bens materiais e imateriais. É
importante esclarecer que, no Brasil, a primeira constituição a prever
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a proteção do patrimônio cultural foi a Constituição de 1937 ao dispor
que os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as
paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozavam
da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos
municípios, sendo que os atentados contra eles cometidos eram
equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional (BRASIL,
1937).

Nota-se que a primeira norma constitucional brasileira a tratar da
proteção do patrimônio cultural mencionava apenas os bens culturais
materiais. A proteção dos bens imateriais, conforme também foi
mencionado no tópico anterior, é recente. A previsão constitucional é
de 1988, mas a estruturação do arcabouço jurídico passou a acontecer
somente a partir do início do século XXI. O Decreto 3551/00 que
instituiu a forma de registro dos bens de natureza imaterial dispõe:

Art. 1.º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro.
§1.º Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos
e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
II -  Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e
festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade,
do entretenimento e de outras práticas da vida social;
III -  Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV -  Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados,
feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e
reproduzem práticas culturais coletivas.
§2.º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência
a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a
memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.
§3.º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de
bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural
brasileiro e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo
primeiro deste artigo (BRASIL, 2000).
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Fonseca (2003, p. 62) ao comentar o desenvolvimento da legislação
de proteção ao patrimônio cultural imaterial esclarece que:

No Brasil, a publicação do Decreto 3.551/2000, insere-se numa
trajetória a que se vinculam figuram emblemáticas de Mário de
Andrade e de Aloísio de Magalhães, mas em que se incluem também
as sociedades folcloristas, os movimentos negros e de defesa dos
direitos dos indígenas, as reivindicações dos grupos descendentes de
imigrantes das mais variadas procedências, enfim, os “excluídos”, até
então, da “cena” do patrimônio cultural brasileiro, montada a partir
de 1937. Contribuem, ainda, para essa reorientação não só o interesse
de universidades e institutos de pesquisa em mapear, documentar e
analisar diferentes manifestações da cultura brasileira, como também
a multiplicação de órgãos estaduais e federais de cultura, que se
empenham em construir, via patrimônio, a “identidade cultural” das
regiões em que estão situados.

No que tange à competência legislativa, dispõe o artigo 24, VII da
Constituição Federal de 1988 que a competência para proteção do
patrimônio cultural, material ou imaterial, é concorrente, ou seja, é
franqueada a todos os entes da federação. Sobre a competência
material, tratada no artigo 23 da Constituição, há previsão de ser
comum proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos

Quando se conjuga a reorientação das políticas de proteção do
patrimônio cultural, não mais centradas somente no patrimônio
material, mas agora estruturada para a proteção do patrimônio
imaterial, com o dever-poder de proteção e a competência legislativa
concorrente e material comum, abre-se muitas oportunidades para
que a diversidade cultural do Brasil seja salvaguardada, a partir de
todos os entes da federação. Para ilustrar, serão apresentados alguns
exemplos de bens culturais imateriais já registrados fazendo-se, quando
possível, algumas considerações sobre o impacto do registro junto às
comunidades e populações.
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O primeiro a ser mencionado é o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras.
A moqueca capixaba é um prato típico do Espírito Santo, no sudeste
do Brasil, mas sua peculiaridade não se encontra somente na receita,
mas também pelo fato de preparada unicamente nas panelas de barro
confeccionadas por artesãs do bairro de Goiabeira na cidade de Vitória/
ES. Esse foi o primeiro registro de um bem cultural imaterial
concretizado pelo Iphan, no ano de 2002, inaugurando-se assim o
livro dos Saberes. O Iphan, após o processo de registro do ofício das
paneleiras adotou medidas de salvaguarda desse bem cultural imaterial,
fazendo o acompanhamento dos processos e atividades tradicionais e
observando as intervenções quanto às condições de produção,
comercialização e produção das panelas de barro (IPHAN, 2006).

Já no âmbito do Estado de Minas Gerais, a norma que regulamenta o
registro dos bens culturais imateriais é o Decreto 42.505/02. Assim
como a norma federal, os bens poderão ser inscritos em um dos quatro
livros, dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos
lugares. Como exemplo de bens culturais imateriais registros realizados
em Minas Gerais pode-se citar a Festa de Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos de Chapada do Norte e a Comunidade dos Arturos,
em Contagem.

 A Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ocorre
no segundo domingo do mês de outubro desde o século XVIII, reunindo
milhares de pessoas na cidade de Chapada do Norte, município do
médio Jequitinhonha. Já a Comunidade dos Arturos, localizada em
Contagem/MG é uma comunidade familiar, com descendência negra,
onde seus moradores provém do casal Arthur Camilo Silvério e
Carmelinda Maria da Silva, precursores das expressões culturais que
são mantidas no cotidiano do grupo, como batuque, congado,
candomblé, o reinado entre outros. A Comunidade dos Arturos foi
inscrita no livro de registro de lugares. (IEPHA-MG, 2013, 2014).



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

193Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

Apresentados alguns exemplos de registro de bens culturais imateriais
no nível federal e estadual, a seguir serão elencados uma série de
bens culturais imateriais inventariados na mesorregião do Norte de
Minas Gerais.

2.3 Patrimônio cultural imaterial da mesorregião do Norte de
Minas Gerais: perspectivas de registro junto aos
municípios

Conforme já exposto, o inventário é um dos instrumentos de
salvaguarda, previsto no parágrafo primeiro do artigo 216 da
Constituição Federal. Tem por característica relacionar e descrever
de forma sucinta as informações mais importantes sobre o bem cultural
(SIRVISKAS, 2016).

O conteúdo deste tópico será baseado na publicação Inventário
Cultural do Rio São Francisco, elaborado pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico, IEPHA, de Minas Gerais, em
parceria com o Núcleo de História Regional da Universidade Estadual
de Montes Claros, UNIMONTES e com o apoio do Ministério Público
de Minas Gerais – MPMG.

O mapa abaixo apresenta a área abarcada pelo referido estudo:
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Mapa 01 – Municípios abarcados pelo Inventário

Legenda: A área marcada no mapa, abrangida pelo inventário, refere-se aos municípios
de Manga, São João das Missões, Matias Cardoso, Itacarambi, Jaíba, Januária, Pedras
de Maria da Cruz, São Francisco, Pintópolis, Icaraí de Minas, Ubaí, São Romão,
Ponto Chique, Ibiaí, Buritizeiro, Pirapora e Várzea da Palma.
Mapa adaptado pelos autores a partir de IEPHA (2015).

Como resultado, foram inventariados 76 (setenta e seis) bens culturais
imateriais, divididos entre saberes e ofícios, formas de expressão,
celebrações e ritos e lugares. O quadro 01 apresenta os bens
inventariados, relacionando-os aos municípios e aos livros para registro.
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Quadro 01 – Relação dos Bens Culturais Imateriais Inventariados
(continua)
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Quadro elaborado pelos autores a partir de IEPHA (2015)

Os dados presentes no quadro 01 mostram uma grande quantidade e
diversidade de bens culturais imateriais existentes em alguns municípios
da mesorregião do Norte de Minas. Entretanto, o inventário é apenas
um dos instrumentos de proteção previstos pela Constituição.

O registro, a exemplo do que foi apresentado no tópico anterior, é
instrumento que tem como objetivo uma descrição mais
pormenorizada, etnográfica, com vistas à garantir a continuidade
histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade
e a formação da sociedade brasileira.

3 CONCLUSÃO

O presente artigo tratou do conceito de patrimônio cultural imaterial.
Ficou demonstrado que, embora exista, desde 1988, previsão
constitucional de proteção do patrimônio cultural imaterial, foi somente
a partir do início do século XXI que o instituto do registro foi
regulamentado no âmbito federal, através do Decreto 3.551/00.

Ficou claro também que o Brasil dispõe hoje de um arcabouço jurídico
capaz de oferecer proteção ao patrimônio cultural imaterial, posto ter
incorporado ao seu ordenamento jurídico tanto as normas de proteção

(continuação)

Quadro 01 – Relação dos Bens Culturais Imateriais Inventariados
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ao patrimônio cultural imaterial, como as normas de proteção à
diversidade cultural.

Por fim, o Inventário Cultural do Rio São Francisco mostrou a
quantidade e a diversidade do patrimônio cultural imaterial do Norte
de Minas. Partindo-se da premissa de que é preciso garantir o pleno
exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura é
fundamental o registro do patrimônio cultural imaterial norte-mineiro.

Para tanto, há que se ressaltar que a competência legislativa para a
proteção do patrimônio cultural imaterial é concorrente e a
competência material é comum. Nesse sentido, cabe aos municípios
legislarem em favor da proteção do patrimônio cultural imaterial,
fazendo constar em seus ordenamentos, regramentos sobre o instituto
do registro, de modo a propiciar à coletividade a possibilidade de
promover e proteger a cultura brasileira.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:
A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL

Cyntia Mirella Cangussu Fernandes Sales1

RESUMO

A consciência de que a saúde é um direito no Brasil levou tempo para
ser sedimentada na sociedade brasileira. Da descoberta até a Constituição
da República Federativa do Brasil (CRFB/88) a população brasileira
sobreviveu sem assistência à saúde por parte do Estado. Dessa forma,
o presente estudo tem por objetivo demonstrar a evolução da construção
do direito à saúde dos brasileiros e, por conseguinte a implementação
do Sistema Único de Saúde – (SUS). O presente estudo utilizou-se de
pesquisa bibliográfica utilizando-se do método de abordagem dedutivo.
As epidemias mundiais motivaram as primeiras ações do Estado
brasileiro voltadas à saúde da população, com a aplicação de vacinas e
os movimentos sanitaristas no início da República. Posteriormente, cuidou
o Estado da saúde do trabalhador que tivesse registro em carteira, por
meio da Previdência Social. Finalmente com a CRFB/88, a saúde foi
proclamada como um direito do cidadão e dever do Estado, o que
culminou na instituição do SUS e ampliação do acesso à saúde a toda

1 Professora de Direito Civil das Faculdades Santo Agostinho. Mestranda em Sociedade,
Ambiente e Território programa da UFMG. cyntia.mirella@hotmail.com
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população.  Assim, verifica-se que a implantação do SUS foi o marco
na construção do direito à saúde no país, mas muito ainda precisa ser
feito para que o direito se consolide na integralidade e universalidade
apregoada pela CRFB/88.

Palavras-chave: Direito à Saúde. Sistema Único de Saúde.
Construção

ABSTRACT

In Brazil, acknowledging that the access to a proper health care system
is a right was a long process to the Brazilian society. Since it’s
discovery till the creation of the Constitution of the Republic in 1988,
the Brazilian population survived the absence of the State’s assistance
concerning medical care. This particular study intends to enlight the
demonstration of the evolution of the thought of medical care as a
right, and the implementation of a public health care system (Sistema
Único de Saúde-SUS). These paper is bibliographycal analysis and a
deductive methodology. The worldwide epidemics served as a
motivation to the first measures of the Brazilian State concerning
public health, such as vaccines and sanitation services in the beginning
of the Republicanism. Later, the State was responsible for creating
measures that took care of the health of the workers who had their
employment card through the social welfare system. With the 1998
Contitution, health was finally conceived as a right to the brazilian
citizen and a State’s duty that reflected in the creation of the public
health care system (SUS) and made possible the access to more
people to a proper medical assistance. In that way, it’s possible to
verify that the conception of health as a right had as it’s ground the
implementation of the public health care system (SUS), but there’s
still a lot to be done to accomplish the integrity of this right predicted
by the 1998 Constitution.

Keywords: Right to health. Public Health Care System. Construction.
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INTRODUÇÃO

As políticas públicas de saúde no Brasil caminharam a passos lentos.
Avançou desde a mais completa inexistência no período colonial,
passando pela criação de mecanismos isolados na contenção de
epidemias, as quais traziam graves consequências econômicas ao país
no início da República, até a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS) como se apresenta na atualidade.

A instituição do Departamento Nacional de Saúde, em 1920, foi
considerada pelos estudiosos como o marco inicial para que a saúde
pública fosse elevada ao grau de política de Estado, com importância
com que merece ser tratada.

Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 –
(CRFB/88), foi instituído o SUS, sistema que tem por finalidade
fornecer assistência integral e universal a saúde dos brasileiros. A
partir daí o Estado se comprometeu a fornecer os meios necessários
para a promoção e manutenção da saúde da população, uma vez que
a CRFB/88 apregoa que a saúde é um direito de todos e um dever do
Estado.

O presente trabalho visa demonstrar a evolução da construção do
direito à saúde dos brasileiros e, por conseguinte a implementação do
SUS, mediante a análise dos precedentes históricos que contribuíram
para a mudança de paradigma e conscientização da população e do
Estado em relação ao tema, por meio de pesquisa bibliográfica com a
utilização do método de abordagem dedutivo.
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Saúde no Brasil antes do SUS2

A falta de política pública de saúde efetiva no início do século XX
deixava o Brasil a mercê das epidemias mundiais, o que afetava
diversos setores e aspectos da vida dos brasileiros. A necessidade
econômica levou à elaboração de planos de combate às enfermidades
endêmicas, visto que a não intervenção estatal colocava em risco,
além de outros fatores, o comércio externo do país.  Ante o risco de
contaminação de seus tripulantes, os navios internacionais se
recusavam a atracar nos portos brasileiros, resultando em prejuízos
econômicos incalculáveis para o país.

Além disso, a falta de políticas voltadas à promoção da saúde dos
brasileiros reduzia acentuadamente o período de vida produtiva e útil
da população, tendo, por conseguinte, uma considerável diminuição
da mão de obra disponível.

A intervenção contínua do Estado brasileiro no combate as
enfermidades, a partir desse período, levou ao estabelecimento de
medidas, ainda que incipientes, para a fixação de uma política pública
de saúde no país. Medidas como higiene pública, retirada de mendigos
e animais dos locais públicos, bem como as vistorias regulares às
casas para fiscalização e retirada do que fosse prejudicial à
higienização, contrariava a população e fazia com que não aderissem
às medidas instituídas pelo governo, como noticiam Mota e Braick
(2002), levando inclusive ao movimento denominado como a ‘Revolta
das Vacinas’ (1906).

A atenção às epidemias, notadamente, a peste bubônica em 1899,
concentrou os olhares para a necessidade do desenvolvimento de

2 O item em questão fora todo construído com base nas informações trazidas pelo
Conselho Nacional de Secretário da Saúde – CONASS – Sistema único de Saúde –
Coleção para entender a gestão do SUS/2011. Vol I.  2011. Coordenador René Santos.
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pesquisas voltadas ao combate dessas enfermidades. Criou-se no país,
a partir de 1900, dois grandes e respeitados centros de pesquisas
públicos que perduram até os dias atuais, conhecidos na atualidade
como a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ3 e o Instituto Butantan4.

Nesse contexto, destacaram-se na definição dos rumos da saúde
pública do Brasil, dentre tantos outros, os médicos, Oswaldo Cruz,
Carlos Chagas, Adolpho Lutz, Arthur Neiva e Vital Brasil.

Durante a Primeira República ou República Velha, período que se
estendeu da proclamação da República em 15 de novembro de 1889
até 1930, algumas conquistas relativas à saúde foram evidenciadas.
Dentre elas destaca-se a criação, em 1920, do Departamento Nacional
de Saúde Pública, e segundo os estudiosos, foi a partir daí constituída
a base do Sistema Nacional de Saúde, caracterizado pela concentração
e verticalização das ações no governo central.

Em 1923, fora publicado o Decreto n° 4.682, denominado de Lei Eloi
Chaves, resultado da luta de alguns trabalhadores, que até então se
reuniam em associações para cuidar dos problemas de invalidez, saúde
e morte do grupo de pessoas integrantes daquela instituição específica.
Com a lei em referência, se tem instituída no país, a primeira medida
oficial de proteção social, a qual estendeu os benefícios, inicialmente
concedidos somente aos ferroviários, aos demais trabalhadores5.

3 Fundação Pública vinculada ao Ministério da Saúde que tem por finalidade a promoção
da saúde e o desenvolvimento social da população, mediante a geração e difusão do
conhecimento científico e tecnológico. http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/
funda%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 15 mar. 2018.

4 Instituto vinculado à Secretaria de Saúde de São Paulo, centro de pesquisa biomédica,
responsável por 93/% dos soros e vacinas produzidos no Brasil.  http://
www.butantan.gov.br/home/quem_somos.php. Acesso em 20 março 2018.

5 http://www.previdencia.gov.br/vejaNoticia.php?id=36881 Acesso em 05 mar. 2018.
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No primeiro governo Vargas, em 1930, se tem o marco para o
reconhecimento dos direitos sociais no Brasil, dentre eles o direito à
saúde fora destacado. Nesse período foram estabelecidas regras para
uma nova política pública de saúde as quais permaneceram até a
configuração do novo sistema, implementado pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, vigente até os dias atuais.

Vargas, em 1939 homologou a Consolidação das Leis Trabalho, a
CLT, e estendeu a todos os trabalhadores urbanos formalizados os
benefícios da Previdência Social, inclusive os pertinentes à saúde do
trabalhador. Nessa época, até os anos 50, as ações de saúde não
eram consideradas como prioritárias pelo governo, assim os técnicos
da previdência não dispensavam à saúde a importância devida e, por
conseguinte, o tema não integrava as ações regulares da Previdência
Social.

A saúde, nesse momento, era colocada em segundo plano, tanto por
parte do Estado como também pelos próprios usuários do sistema,
visto que, nem mesmo os trabalhadores, incluíam essa proposição
nas suas pautas de reivindicações regulares.

Com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, deu-se
início a um sistema de saúde centralizado e verticalizado, no qual
foram implementadas campanhas e ações sanitárias. Criou-se nesse
período, o Ministério da Saúde, órgão essencial para as conquistas
que estariam por vir.

No regime militar, vigente no país de 1964 a 1984, o Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS) passou a gerir as pensões,
aposentadorias e a assistência médica de todos os trabalhadores
formalizados. Porém o número de excluídos desse sistema era muito
grande, pois a cobertura da proteção era destinada somente aos
trabalhadores urbanos com registro na Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS).
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Os demais trabalhadores, rurais ou os que prestavam serviços na
informalidade, sem o correspondente registro na CTPS, não se
beneficiaram das novas regras, e se mantiveram excluídos da proteção
disponibilizada pelos militares e deveriam continuar contando com a
sorte de serem atendidos pelas Santas Casas de caridade, como
acentuam Mota e Braick (2002).

Em 1975 o sistema entrou em declínio. Dentre os inúmeros fatores,
destaca-se, a alta taxa de desemprego que assolava o país, devido à
crise econômica em que se encontrava o regime militar, o que reduziu,
substancialmente, o número de pessoas que contribuíam com a
Previdência Social.

Outro fator importante para a derrocada do sistema de saúde então
implantado foi ter se dedicado prioritariamente a medicina curativa e
não à preventiva, resultando em epidemias e endemias incontroláveis
no país, e, por conseguinte, no alto custo da assistência médico-
hospitalar que atendia a poucos.

Diante desse quadro, surgem os Departamentos de Medicina
Preventiva, com a missão de conhecer a saúde da população brasileira
e promover ações sanitárias eficazes para a reversão da situação
acima destacada. Com o novo departamento, tornou-se obrigatória a
inclusão, nas grades de ensino das faculdades de medicina, o estudo
da medicina preventiva.

O governo Geisel (1974 – 1979), ainda militar, que já sinalizava com
uma abertura política, permitiu a apresentação de propostas,
provenientes do movimento sanitarista, destinadas a melhoria da saúde
da população mais carente. Até então, os governantes militares não
se ocupavam da saúde coletiva. A atenção era voltada para saúde
individual, concentrada em procedimentos médico-hospitalares de alto
custo e alta complexidade.
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Com a Nova República em 1985, o movimento sanitarista já estava
mais fortalecido. Evidenciou-se na 8° Conferência Nacional de Saúde,
a necessidade de criação de um novo sistema de saúde pública
desmembrado da Previdência Social que passaria a tratar
exclusivamente das questões de seguridade social. Nessa conferência
foi aprovada a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir daí o Ministério da Saúde passou a se ocupar das ações de
saúde coletiva. Prevenindo doenças, mediante campanhas de
vacinação e controle de endemias. Enquanto a Previdência Social, no
que concerne à saúde, restringiu suas ações ao tratamento médico-
hospitalar dos trabalhadores formalizados.

Até que as regras de constituição e implementação do novo sistema
fossem amadurecidas, criou-se o SUDS, Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde, sistema de transição, que viabilizou a
transferência de recursos federais para os Estados, desvinculando
também as verbas da Previdência Social.

Com esse novo ideal, a CRFB/88, nos artigos de números 196 a 200,
determinou a criação do SUS, reconhecendo que a promoção da saúde
é um direito de todos e dever do Estado, o qual deve ser promovido
de formal integral e igual, a toda a população do país, de forma conjunta,
por todos os entes da Federação, através de políticas públicas que
visem a reduzir os riscos de enfermidades bem como a instituição de
iniciativas aptas a implementar a recuperação e proteção dos
enfermos.

Sistema Único de Saúde – SUS

Antes de iniciar a discussão acerca do Sistema Único de Saúde no
Brasil, cumpre fixar o entendimento acerca do significado do termo
saúde. Assim, muito se discutiu acerca do conceito de saúde. No
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século XVII, em conformidade com pensamento de Descartes, como
destacado por Dallari (2008), saúde foi conceituada simplesmente,
como a ausência de doença. Entretanto, na atualidade, tem-se buscado
a ampliação desse conceito, no intento de abarcar toda situação de
equilíbrio e bem-estar do ser humano, essenciais a manutenção de
uma vida digna.

Fernandes (2011, p. 478) dispõe que o conceito de saúde mais aceito
é o estabelecido no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial
de Saúde, a qual determina, que saúde é o “estado completo de bem-
estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou
enfermidades.” Com essa nova perspectiva, o ser humano passa a
ser observado na integralidade de suas necessidades, com foco na
promoção do mais completo estado de sanidade.

Com o objetivo de proteção e promoção integral da saúde, já imbuído
desse pensamento, da necessidade de manutenção do completo bem-
estar do ser humano, a CRFB/88, apregoa em seu artigo 196:

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 igualitário às ações e serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação.

Depreende-se do dispositivo acima em destaque que o direito à saúde
não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também na
disponibilização por parte do Estado de meios que possam prevenir e
combater doenças, através de políticas sociais e econômicas de todos
os seus entes governamentais de forma conjunta.

Silva (1994) afirma que, pela relevância pública, as ações e serviços
de saúde ficam a cargo do poder público, a quem cabe regulamentar,
fiscalizar e controlar. Nesse sentido, Carvalho (2001) acentua, que o
Estado não tem o dever de distribuir saúde, mas de promover a sua
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proteção através de políticas sociais e econômicas que facultem à
população o acesso à proteção desse direito.

Carvalho (2001, p. 601) destaca que com essa intenção, a CRFB/88
criou um:

sistema único de saúde integrado por uma rede pública regionalizada
e hierarquizada, descentralizado, com direção única em cada esfera do
governo, devendo oferecer atendimento de qualidade a toda a população
e priorizar as atividades preventivas.

Em síntese à forma de estruturação e ação do SUS, o Conselho
Nacional de Secretários da Saúde – CONASS, consignou, no trabalho
realizado a fim de divulgar o Sistema Único de Saúde entre a população
brasileira,  que:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das
ações e de serviços de saúde sob gestão pública. Está organizado em
redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território
nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS não é,
porém, uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos
básicos de cidadania. Insere-se no contexto das políticas públicas de
seguridade social, que abrangem, além da Saúde, a Previdência e a
Assistência Social. (SANTOS, 2011, p. 24).

Silva Neto (2009) lembra que o Sistema Único de Saúde – SUS foi
criado mediante de recursos provenientes da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, com essa conjugação de recursos se pretendia
proporcionar à população acesso igualitário e universal nas ações e
serviços de saúde, sem que nenhuma parte da população ficasse à
margem do novo sistema, como acontecia outrora no país.

A norma constitucional foi regulamentada pela Lei n° 8.080/90,
denominada de Lei Orgânica da Saúde, a qual dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
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organização e o funcionamento dos serviços a ela correspondentes.
Essa lei regula em todo o território nacional as ações e os serviços de
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou
privado.

Dentre outras regras importantes, para o bom funcionamento do
Sistema Único de Saúde, destaca-se também a Lei n ° 8.142/90, a
qual dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS,
bem como sobre as transferências de recursos financeiros destinados
à saúde, entre as três esferas governamentais.

Fernandes (2011, p. 1046) informa que a Lei n° 8.689/93 determina
para o SUS três diretrizes básicas: “(1) a descentralização, com direção
única em cada esfera de governo; (2) o atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; e a (3) participação da comunidade.”

Ainda conforme os ensinamentos de Fernandes (2011), é da
competência do SUS: (1) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos
e substâncias de  interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e
outros insumos; (2) executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; (3) ordenar a
formação de recursos humanos na área de saúde; (4) participar da
formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
(5) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento cientifico
e tecnológico; (6) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano; (7) participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substancias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos, e (8) colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.
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Reforçando as ações e serviços de competência do SUS, o Ministério
da Saúde em seu site oficial, divulgando da missão do Sistema Único
de Saúde, sustenta que, ele é um dos maiores sistemas públicos de
saúde do mundo. Dispõe que suas ações abrangem desde o simples
atendimento ambulatorial, até os procedimentos da mais alta
complexidade, como por exemplo, o transplante de órgãos. Com a
disponibilização desses serviços, o sistema único garante aos brasileiros
o  acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Além disso, o SUS oferece consultas, exames e internações, quando
necessário. No informe, o Ministério da Saúde destaca ainda, que o
sistema se ocupa também, da promoção de campanhas de vacinação
e ações de prevenção e de vigilância sanitária, como fiscalização de
alimentos e registro de medicamentos.

Para bem atender a população e colocar em prática o princípio da
universalidade, o SUS não restringe suas ações a utilização dos serviços
públicos, poderá, em algumas circunstâncias, conforme as regras
estabelecidas na CRFB/88, promover o atendimento da população
através das empresas privadas que tenham por atividade a promoção
da saúde.

Conforme determina o artigo 199 da CRFB/88, a iniciativa privada
poderá participar do SUS de forma complementar, seguindo suas
diretrizes, mediante contrato ou convênio de direito público. Entretanto,
para a implementação dessas convenções, será dada preferência para
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Lembra o CONASS que:

Pelo princípio da universalidade, todos os brasileiros têm direito aos
serviços do SUS, e esse acesso universal, em nenhuma circunstância,
pode ser restringido. O SUS deve ofertar, a todos os brasileiros, um
conjunto de serviços sanitária e socialmente necessários, com base
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em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e por meio de amplo
movimento de discussão que envolva os gestores de saúde na
Comissão Intergestores Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde.
(SANTOS, 2011. p. 28).

Além do tratamento e prevenção das enfermidades, na busca pelo
acesso integral e universal a saúde, dentre as medidas adotadas pelo
SUS para a promoção da saúde dos brasileiros está a distribuição
gratuita de medicamentos indicados ao tratamento ou contenção de
enfermidades específicas.

Como destacado no item anterior, antes da criação do SUS, que conta
atualmente com mais de vinte anos, a saúde não era considerada um
direito social. O modelo de saúde adotado no Brasil até então dividia
os brasileiros em três categorias: os que podiam pagar pelos serviços
de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública por serem
segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira
assinada); e os que não possuíam direito algum no que diz respeito à
saúde. 

A criação do SUS propiciou a busca pela redução da desigualdade
social estabelecida no país no que concerne à saúde. Buscou-se, desta
feita, oferecer atendimento igualitário a população, independentemente
de sua condição social, com o estabelecimento de cuidados específicos
que levem à promoção da saúde integral de todos os brasileiros, os
quais a partir daí passaram a integrar  a uma única categoria, qual
seja, a de cidadão brasileiro, detentor da mais ampla proteção do
Estado.

A instituição do Sistema Único de Saúde propiciou também aos
brasileiros, condição de perceber a saúde como um direito de todos.
E quando o Estado se exime de facultar o exercício pleno desse direito
o cidadão brasileiro é capaz de criar mecanismos que lhes habilitem a
exigir do Estado o cumprimento.
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Considerações finais

A saúde no Brasil era privilegio de poucos. A maioria da população só
teria acesso ao tratamento médico quando podia pagar por ela ou,
contando com a sorte, eram acolhidos pelas casas de caridade. Quadro
persistente por longo período na história do país.

Ao longo da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho,
o acesso à saúde não era sequer cogitado por eles pela falta de
consciência de que o direito à saúde poderia ser mais uma conquista
das muitas lutas que travaram para a melhoria da condição de vida no
Brasil.

Entretanto essa realidade começou a ser alterada com a CRFB/88 a
qual proclamou a saúde como um direito de todos e dever do Estado.
A partir daí o brasileiro se conscientizou de que a saúde é um direito
da população, e que o Estado deve facultar meios para o seu exercício
pleno.

Ainda que não seja o ideal, o SUS garante ao brasileiro e ao estrangeiro,
fixado ou de passagem pelo pais,  a possibilidade de um tratamento
igualitário, o que não se observa em diversos países inclusive os
vizinhos. Com esse sistema o Brasil atende até mesmo a saúde dos
refugiados que aqui se instalam, como tem sido amplamente divulgado
pela impressa nacional com relação aos venezuelanos fixados no país
desde a crise econômica e social experimentada pelo país vizinho.

A criação do SUS foi um marco na construção desse direito, conferindo
o acesso a meios que promovam a saúde da população brasileira.
Desde a instituição do Sistema Único de Saúde muitas conquistas
foram vivenciadas, mas muito ainda precisa ser feito para que a saúde
integral e universal seja implementada no Brasil em conformidade
com as disposições constitucionais.
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TRIBUT AÇÃO SOBRE MEDICAMENT OS: DIREIT O À
SAÚDE, MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA

PESSOA HUMANA

Gabriel Souto Dias1

Hélen Cristiany Pimenta de Oliveira2

RESUMO

A imposição tributária desarrazoada abala garantias e direitos
fundamentais, por isso o ônus tributário deve sempre receber controle
do legislador. Sobre este viés, o presente artigo tem por objetivo analisar
a tributação incidente sobre os remédios: produtos essenciais,
considerando o direito à saúde sob a perspectiva do Mínimo Existencial
e da Dignidade da Pessoa Humana. Buscando viabilizar o acesso aos
medicamentos, o Estado através de várias políticas tributárias, já
conseguiu aprovar diversas leis isentivas e imunizatórias sobre tais
produtos, entretanto o peso dos tributos continua muito alto. Segundo

1  Acadêmico do Quarto Período do Curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho. E-
mail: gabrielboc2009@hotmail.com.

2  Advogada;Mestra em Desenvolvimento Social, pela UNIMONTES; Especialista em
Direito Tributário, pela UNISUL e em Docência e Metodologia do Ensino Jurídico,
pelas Faculdades Santo Agostinho; Professora do Curso de Direito das Faculdades Santo
Agostinho. E-mail: hellenc@fasa.edu.br.
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3  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/07/peso-dos-impostos-nos-remedios-
no-brasil-provoca-debate.html. Acesso em: 18 abr. 2018.

o IBPT3(Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias) a carga tributária
dos remédios gira em torno de 30%, ao contrário do que é praticado
em outros países da América Latina, e até entre os outros países do
Brics - Rússia, Índia, China e África do Sul. Apesar de vários
programas do governo, como a farmácia popular, ainda é sentido
grande dificuldade no acesso aos medicamentos. É uma realidade
vivida por muitos brasileiros, sobretudo quando se trata do acesso às
garantias fundamentais, como à saúde. Com base nisso, conclui-se
que as propostas de Emenda à Constituição nº 115, de 2011, de autoria
do Senador Paulo Bauer (PSDB/SC), que proíbe a incidência de
impostos sobre medicamentos de uso humano, e a Proposta de Emenda
à Constituição n° 2, de 2015, que acrescenta a alínea “d” ao inciso III
do art. 150 da Constituição Federal, tornando imunes à tributação os
medicamentos destinados ao uso humano, pretendem reduzir parte
da carga tributária que incide sobre a população mais pobre, o que
resulta na facilitação do acesso aos medicamentos, imprescindíveis
para subsistência, propiciando uma vida digna a todos. Sendo assim,
o presente estudo objetiva analisar o conteúdo das PECs e as possíveis
alterações socioeconômicas e jurídicas trazidas pela sua aprovação.
Para tanto, como metodologia, se utiliza de pesquisa bibliográfica,
buscando um melhor entendimento acerca da temática.

Palavras-chave: Tributação sobre medicamentos. Saúde. Mínimo
Existencial e Dignidade da pessoa humana.

TAXATION ON MEDICINES: RIGHT  TO HEALTH,
MINIMUM EXISTENCE AND DIGNITY  OF HUMAN

PERSON.

ABSTRACT
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Introduction: The unreasonable tax levy undermines guarantees and
fundamental rights, so this tax burden must be controlled by the
legislator. On this bias, this article aims to analyze the taxation on
medicines: essential products, considering the right to health from the
perspective of the Minimum Existence and the Dignity of the Human
Person. Justification: Seeking to make the access to medicines
viable, the State through various tax policies, has already been able to
approve several exemptions and immunization laws on these products,
however the weight of taxes remains very high. According to the
Brazilian Institute of Tax Research (IBPT), the tax burden on drugs
is around 30%, contrary to what is practiced in other Latin American
countries, and even among the other BRIC countries - Russia, India,
China and South Africa. Despite several government programs, like
the popular pharmacy, there is still great difficulty in accessing
medicines. It is a reality experienced by many Brazilians, especially
when it comes to access to fundamental guarantees, such as health.
Based on this, it is concluded that the Emendto the Constitution nº
115, of 2011, authored by Senator Paulo Bauer (PSDB / SC), which
prohibits the incidence of taxes on medicinal products for human use,
and the Proposal of Amendment to the Constitution n ° 2 , of 2015,
which adds the letter “d” to subsection III of art. 150 of the Federal
Constitution, making medicines destined for human use immune to
taxation, they intend to reduce part of the tax burden on the poorest
population, which results in facilitating access to medicines, essential
for subsistence, providing a dignified life for all. To do so, as a
methodology, we use bibliographical research, seeking a better
understanding about the subject.

Keywords: Taxation on medicines. Health. Minimum Existence and
Dignity of the human person.
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1 INTRODUÇÃO

Inicialmente deve-se compreender que a relação entre o dever
fundamental de pagar tributos e os direitos fundamentais deve estar
calcada no principio da solidariedade fiscal. Portanto, todas as
alterações legislativas devem se conduzir neste sentido. As propostas
de emenda à Constituição (PEC 115/2011)4e PEC 2/20155 têm o
condão de acabar, de modo gradativo, com a incidência de impostos
sobre os medicamentos de uso humano, acrescentando
respectivamente as alínea “e” ao inciso VI e “d” ao inciso III do art.
150 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/
88). Tais alterações às limitações ao poder de tributar trarão
significativas mudanças no que tange a proibição de tributação de
medicamentos. Essa ideia, a priori, poderia ser tomada como algo
nobre e em certo ponto desejado por muitos, dada a necessidade de
políticas públicas que venham a melhorar a vida dos cidadãos, todavia,
faz-se necessária uma análise mais cuidadosa, uma vez que é através
dos tributos, principalmente os incidentes sobre o consumo, que o
Estado angaria fundos para a execução de suas atividades, efetivar
suas políticas públicas e custear despesas gerais, mantendo, assim, o
bom funcionamento estatal e a ordem econômica.

A tributação revela extrema importância, tanto para o Estado, quanto
para os próprios contribuintes, até porque, para que o Estado consiga
atender aos anseios populares e executar políticas públicas, é
necessário que haja uma arrecadação eficiente. Em contrapartida,
essa arrecadação não se faz, nem poderá ser feita de modo

4 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/103473. Acesso em: 12
abr. 2018.

5 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119628. Acesso em: 18
abr. 2018.
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descontrolado, devendo-se respeitar diretrizes constitucionais, de modo
a evitar arbitrariedades.  Para tanto, o legislador constituinte inseriu
no próprio texto normativo, alguns limites ao poder de tributar, sob os
mais variados motivos. Neste contexto, as propostas de Emendas
Constitucionais aqui analisadas, ao propor modificação (reduções) da
carga tributária sobre os medicamentos se mostram como dispositivos
garantidores do mínimo existencial como saúde e vida digna.

Nessa discussão que se pretende, é relevante destacar alguns pontos
que se encontram relacionados ao tema proposto, como o direito à
saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana, e o mínimo
existencial, sendo todos constitucionalmente previstos, mas que ainda
há divergência em seus entendimentos, e, por consequência, em suas
aplicações.

2 A TRIBUT AÇÃO SOBRE MEDICAMENT OS E AS
PROPOSTAS DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS

Segundo relatório recente da Anvisa6 (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) os principais tributos incidentes sobre os medicamentos são:
ICMS, IPI, Imposto de Importação e PIS/COFINS incidentes no setor,
desde intermediários de síntese até medicamentos acabados, passando
pelos fármacos. Todos os tributos que incidem de forma indireta, ou
seja, que estão embutidos nos preços dos produtos, classificam a
tributação brasileira como regressiva. Ainda segundo a Anvisa7, a
incidência destes principais tributos sobre os medicamentos pode
oscilar entre 0%, para produto da lista positiva com isenção de ICMS
e 31% sobre o Preço Fábrica, para produto da lista negativa com
19% de ICMS e 12% de PIS/COFINS. Os medicamentos de uso

6 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/406832/tributos_farmaceuticos.pdf/
89d8db43-2372-4e6a-8353-656ff0109824. Acesso em: 18 abr.2018.

7  Ibdem.
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humano, no que se refere a ICMS, têm incidência tributária mais alta
do que os produtos da cesta básica e tão alta quanto à maioria dos
produtos consumidos no país.

Segundo Buffon (2009, p. 212):

Talvez, no Brasil, uma das manifestações mais evidentes de desrespeito
à intributabilidade do mínimo existencial resida na tributação indireta,
a qual, de uma forma invisível e sorrateira, erode os parcos recursos
daqueles destituídos de capacidade contributiva.

Sendo assim, percebe-se que as indústrias farmacêuticas que
repassam o preço dos produtos e serviços (o custo) àquele que compra
o medicamento, o qual suportará todo o ônus tributário. Conforme
assevera Sabbag (2018, p.465):

No âmbito do imposto indireto, o ônus financeiro do tributo é
transferido ao consumidor final, por meio da repercussão econômica,
não ligando o ônus a um evento jurídico ou material e não dispondo
de um parâmetro direito para apurar a capacidade econômica do
contribuinte.

As alterações legislativas aqui analisadas, uma vez aprovadas poderão
permitir com a redução da carga tributária que a população tenha
acesso aos medicamentos necessários à saúde e a existência digna.
Portanto, tais alterações fomentarão a proteção e reconhecimento de
direitos já postuladas na ordem jurídica.

Inicialmente, faz-se necessário analisar o caminho legislativo
percorrido pelas propostas de alterações constitucionais por ora
analisadas. Varias discussões foram travadas no senado a respeito
da PEC 115/20118. A mesma já havia recebido parecer favorável, na

8  https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/01/31/plenario-pode-aprovar-fim-
de-impostos-sobre-medicamentos. Acesso em: 18 de Abril de 2018.
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forma de substitutivo, do relator na CCJ (Comissão de Conciliação e
Justiça), o falecido senador Luiz Henrique (PMDB-SC). Mas, durante
sua discussão e votação na comissão, acabou prevalecendo parecer
alternativo, contrário à iniciativa, sob argumento de
inconstitucionalidade, capitaneado pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-
PR). Pautada no entendimento de que a tributação é necessária, a
senadora9 arguiu que tal redução viria a impactar negativamente os
orçamentos, pois deixaria de ser arrecadada uma grande quantia para
os cofres públicos. Em maio de 2017, entretanto, a CCJ aprovou outra
PEC tratando do mesmo tema e prevendo que todos os medicamentos
de uso humano poderão ficar isentos de impostos, ou seja, dos tributos
desvinculados do financiamento de atividades específicas do setor
público. É a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 2/2015, do
senador Reguffe (sem partido-DF), que seguiu para exame em
Plenário, onde passará por discussão e votação, e caso sejam
aprovadas, as alterações constitucionais se constituirão num verdadeiro
mecanismo de avanço social, proporcionando melhoria na vida das
pessoas que dependem de medicamentos para subsistência, e mais
que isso, que dependem da intervenção do Estado para que isso
aconteça.

3 DIREIT O À SAÚDE E AO MÍNIMO EXISTENCIAL

Uma eventual aprovação das propostas viria a aperfeiçoar o acesso
à saúde a uma maior parcela da sociedade, que se encontra em
condições mais precárias, uma vez que se busca atender às
necessidades básicas de vida do ser humano, o que no caso em análise,
se encontra intrinsecamente relacionado à saúde, que por sua vez, se
situa no rol dos direitos sociais consagrados pela CRFB/88, previsto
no Capítulo II, do Título II. Curioso destacar que a atual Constituição

9 https://ibpt.com.br/noticia/2638/Mudanca-na-constituicao-pode-retirar-impostos-
sobre-medicamentos. Acesso em: 12 de Abril de 2018.
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é a primeira a trazer a saúde como um direito de todos, o que pode
ser relacionado com o fenômeno do Neoconstitucionalismo e a
consagração da dignidade da pessoa humana, após a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, no fim da Segunda Guerra Mundial.

No âmbito da tributação, o Estado não pode com um discurso
orçamentário (aumento de despesas) desenvolver uma política fiscal
desmedida. Segundo Torres (2005, p. 169-170):

A fiscalidade moderna se processa sob a ótica dos direitos
fundamentais. Em função disso passa a se fazer com fundamento no
principio da capacidade contributiva e no seu subprincípio da
progressividade, que ingressam nas Constituições da França e do
Brasil, entre outras, o que implica a proibição da incidência sobre a
parcela mínima necessária à existência humana digna, que, estando
além da capacidade econômica e constituindo reserva de liberdade,
limita o poder fiscal do Estado.

Essa função estatal, de buscar meios para facilitar o acesso aos
medicamentos por parte daqueles que necessitam é bem notado por
Fernandes (2017) como sendo uma responsabilidade solidária do
Estado para com o direito à saúde, já que se trata, como ora
mencionado, de um direito social, cabendo ao legislador buscar nas
políticas públicas os meios mais eficazes e menos danosos para ambas
as parte, a fim de garantir a sua execução.

Embora, diametralmente opostos, os direitos sociais, como o direito à
saúde, não podem ser dissociados da função arrecadatória exercida
pelo Estado, e quanto a isso, Mendes (2014, p. 1365) pontua: “Não há
Estado Social sem que haja também Estado Fiscal, são como duas
faces da mesma moeda”. Essa visão se justifica, como já mencionado,
pela necessidade de arrecadação por parte do Estado (enquanto análise
Fiscal), para que se executem as políticas e atenda às necessidades
públicas (enquanto análise Social), até porque todas essas ações geram
custos ao Estado, e por tal razão, o autor considera ser de suma
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importância a tributação, caracterizando-se como essencial à
Constituição, e aos direitos por ela assegurados, enquanto meios de
atendê-los.

No que se refere aos direitos sociais, o Estado, reconhece a
hipossuficiência das pessoas, e a partir daí, assegura-lhes condições
de existência mais decentes, de modo a melhorar a vida humana,
além de possibilitar ao próprio indivíduo a exigência de prestações
positivas do Estado, que contribuam com esse avanço, garantindo
assim, a sua existência digna, sempre visando o bem estar dos
indivíduos. Pois, conforme argui Sarlet apud Pezzi (2011, p.127) “A
inexistência de condições mínimas para uma existência digna pode
transformar uma pessoa em mero objeto, sujeito, portanto, a toda
espécie de arbítrios e de injustiças”.

O artigo 6º da CRFB/88 identifica os direitos sociais, e dentre eles,
encontra-se o direito à saúde. Tratando de maneira mais aprofundada,
o artigo 196 o coloca como direito de todos os indivíduos da sociedade
e dever do Estado, lhe sendo atribuída a competência de realização
de políticas públicas para garantir a saúde para todos, sendo claro o
artigo que essas políticas não se resumem somente nas políticas sociais,
devendo elas também ser de caráter econômico. Essa política de
cunho econômico é bem observada por Carvalho (2012) em suas
obras. Segundo Coelho (2004, p. 275): “No Brasil, o Estado tem o
dever inclinável de ofertar educação, saúde e segurança a todos os
pobres (...) e não a todos os brasileiros (os ricos têm acesso fácil).
Por aí começa a igualdade, tratando diferentemente os desiguais”.

Apesar de positivado o direito à saúde, Pezzi (2011,p. 128) disserta
que “A Constituição Brasileira de 1988 não proclama o mínimo
existencial de forma expressa, (...) e que na falta de dicção
constitucional, o mínimo existencial deve ser extraído do próprio
princípio da Dignidade Humana”.
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Portanto, em matéria de tributação o direito ao mínimo existencial
não deve ser tributado. Por isso, os medicamentos se enquadrariam
neste viés, visto que, não sendo tributados haveria redução no valor
do produto e o que repercutiria no incremento do consumo.

4 TRIBUT AÇÃO E DIGNIDADE DA  PESSOA HUMANA

Como visto, um dos pontos mais difíceis será garantir a não tributação
do mínimo existencial em um país de tributação regressiva. Nas
palavras de Buffon (2009, p. 214):

Ocorre que este ônus é indiscutivelmente insuportável para aqueles
que não possuem renda suficiente para prover suas necessidades
básicas. Como exigir, então, tributos de cidadãos que apenas
sobrevivem? (...) Esses subcidadãos, sem que eles próprios percebam,
transferem uma parte dos seus ínfimos rendimentos para o Estado,
pois ao adquirir produtos essenciais à sobrevivência arcam com o
ônus da carga tributária indireta (ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, etc).

Em linhas mais abrangentes, essa discussão relaciona-se com o
princípio da dignidade da pessoa humana, o que tomou um maior
significado, segundo Pezzi (2011) em um período pós Segunda-Guerra,
pelas atrocidades vividas nessa época, e necessidade de análise do
Direito sob uma óptica mais humanizada, o que, para o Senhor Ministro
Luís Roberto Barroso (2010, s/n)10, é um conceito valioso e
indispensável à argumentação jurídica em qualquer democracia,
afirmando ainda que tal princípio serviria tanto como justificação moral,
quanto como fundamento normativo para os direitos fundamentais,
dada sua importância valorativa quanto ao processo de criação,
interpretação e aplicação do ordenamento.

10 Disponível em: <https://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/
Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2018.
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Fernandes (2017, p. 310) complementa o entendimento ao colocar a
dignidade da pessoa humana como sendo uma meta-princípio,
afirmando que:

A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88) é erigida à
condição de meta-princípio. Por isso mesmo, esta irradia valores e
vetores de interpretação para todos os demais direitos fundamentais,
exigindo que a figura humana receba sempre um tratamento moral
condizente e igualitário, sempre tratando cada pessoa como fim em si
mesma, nunca como meio (coisas) para satisfação de outros interesses
ou de interesses de terceiros.

É notório que uma política no sentido que se busca alcançar com as
propostas de emenda seriam benéficas a todos, pois como bem
assevera o autor supracitado, a figura humana merece uma atenção
especial, assim também visto em uma análise kantiana acerca do
tema. Como complemento do entendimento, Sarlet (2011, p. 132) diz
que “nesta linha de raciocínio, sustenta-se, com razão, que a
concretização do programa normativo do princípio da dignidade da
pessoa humana incumbe aos órgãos estatais, especialmente, contudo,
ao legislador”. Com isso, busca-se demonstrar que a efetivação do
que fora garantido constitucionalmente, qual seja o acesso à saúde,
em muito se espera da ação positiva por parte do Estado em sua
tarefa legislativa, que pretende em princípio atender aos anseios
populares e amparar a sociedade nos pontos em que mais se fazem
essenciais.

Isso também implica numa garantia de isonomia real, retirando
obstáculos que venham a impossibilitar uma existência digna a alguns
por circunstâncias que fogem aos seus desejos, e tampouco poderia
ser mudado por vontade própria.

Esse princípio, tido como necessário para qualquer discussão, abrange
mais áreas do que se possa imaginar, sendo que nas precisas lições
de Carvalho (2012, p. 595):
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O princípio abrange não só os direitos individuais, mas também os de
natureza econômica, social e cultural, pois, no Estado Democrático
de Direito a liberdade não é apenas negativa, entendida como ausência
de constrangimentos, mas liberdade positiva, que consiste na remoção
de impedimentos (econômicos, sociais e políticos) que possam
embaraçar a plena realização da personalidade humana.

Com isso, Carvalho (2012), torna claro que as políticas voltadas às
questões financeiras, enquanto atividade positiva do legislador, no ponto
de vista econômico, também faz parte das que garantem a dignidade
da pessoa humana, pois poderia por meio delas, possibilitar o acesso
aos direitos para um grupo de pessoas, que até então estava restrito
pela situação financeira, mas que com tais ações positivas pelo Estado,
à exemplo das PECs apresentadas, as tornariam exequíveis. Tal
entendimento também é depreendido pela leitura do artigo 170 da
CRFB/88, que trata da ordem econômica, e dentre os seus fins, objetiva
assegurar a todos a existência digna. Humberto Ávila apud Quintela
(2013, p.40) completa a questão ao enfatizar que o Estado deve
promover comportamentos:

que contribuam mais para a existência em beneficio dos cidadãos e na
sua perspectiva de um estado de confiabilidade e de calculabilidade
jurídica, com base na sua cognoscibilidade, por meio da
controlabilidade jurídico-racional das estruturas argumentativas
reconstrutivas de normas gerais e individuais, com instrumento
garantidor de respeito à sua capacidade de – sem engano, frustração,
surpresa e arbitrariedade – plasmar digna e responsavelmente o seu
presente e fazer um planejamento juridicamente informado de seu
futuro.

Encontra-se, ainda dentro da perspectiva da dignidade da pessoa
humana, o direito ao mínimo existencial, que visa garantir a existência
de condições mínimas para manutenção da vida, mas que não seja
uma mera existência, e sim uma existência que lhe permita viver com
qualidade, possibilitando o exercício pleno de todos os seus direitos,
sejam eles individuais ou coletivos, funcionando como marco inicial
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para toda e qualquer política ou regra aplicada em um Estado que se
diz Democrático. Consoante entendimento da advogada Santos11

(2012, s/n):

É salutar afirmar que o mínimo existencial não é nem pode ser
confundido com o mínimo vital ou com o mínimo de sobrevivência.
Assim, não há que se falar em garantia e observância do direito
fundamental da dignidade da pessoa humana, quando é garantido
apenas o mínimo para sobrevivência, fazendo com que pessoas
sobrevivam no limite da pobreza absoluta.

Com isso, busca-se não somente o “ser” dos cidadãos, mas que ele
esteja habilitado para gozar de todos os direitos que lhes são atribuídos,
que tenha uma existência prazerosa para si, até porque o direito ao
mínimo existencial, antes de tudo, está ligado ao direito à vida, que é
pressuposto de validade para os demais, não podendo se ver completo
sem que possa usufruir integralmente dos benefícios garantidos. Mas,
para isso imprescindível a atuação do Estado para que o indivíduo
alcance tal plenitude.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que fora exposto, evidencia-se que toda e qualquer pessoa
é merecedora de uma existência digna, e não somente parte da
população, como se pensava em tempos passados. E por tal
entendimento, faz-se necessária a implementação de polícias públicas
e de ações como pretendem as PECs, para que seja concretizado o
que já havia sido garantido há tempos, desde a promulgação da atual
Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, e os direitos por
ela assegurados.

11Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=12431>. Acesso em: 12 abr. 2018.
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O mínimo existencial não precisa ser mensurado ou quantificado,
bastando que seja protegido e efetivado. O direito à saúde, embora
não seja originariamente fundamental, deve ser visto como parte
essencial de existência humana digna. Portanto, quando se associa
saúde e acesso aos medicamentos, conclui-se que estes como
componentes vitais devem ser preservados da tributação.

Havendo, portanto, barreiras para sua concretização, como a
incapacidade de acesso pleno à saúde, seja por conta dos altos valores
de medicamentos, e/ou uma renda insuficiente para manutenção, nada
mais prudente que o Estado, se valendo de seu poder e atribuições,
busque maneira de contornar tal situação, e ofereça aos cidadãos
àquilo de que necessitam, observadas e sopesadas as consequências,
a fim de conduzir ao desenvolvimento social.
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RESUMO

No mundo da vida, tanto a mentalidade da monogamia quanto a
mentalidade poliafetiva coexistem e, no Brasil, já há escrituras públicas
cartoriais que reconhecem a união afetiva com mais de duas pessoas
simultaneamente. Com o objetivo de compreender a poliafetividade e
a união poliafetiva, bem como conhecer o posicionamento
jurisprudencial deste arranjo familiar. Na metodologia, os autores
utilizaram os métodos de abordagem dedutiva e de procedimento
monográfico.  Constata-se que no sistema jurídico brasileiro ainda
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não possui nenhum regramento expresso no que respeita ao poliamor.
No entanto, o que se espera do ordenamento jurídico são normas de
inclusão e não de exclusão de direitos.

Palavras-chave: Família. Poliamor. Desafio.

POLYAMOR Y: A CHALLENGE TO FAMIL Y LAW

ABSTRACT

In the world of life, both the mentality of monogamy and the polyamory
mentality coexist, and in Brazil, there are already public writings that
acknowledge the affective union with more than two people
simultaneously. With the objective of understanding the polyactivity
and the poliafetive union, as well as knowing the jurisprudential
positioning of this family arrangement. In the methodology, the authors
used the methods of deductive approach and monographic procedure.
It is observed that in the brazilian legal system it does not yet have
any express regulations regarding polyamory. However, what is
expected of the legal order are rules of inclusion and not exclusion of
rights.

Keywords: Family, polyamory, challenge.

1 INTRODUÇÃO

Na “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade (1930), o amor é
tratado como possibilidade de amar apenas uma pessoa ao mesmo
tempo. Poeticamente, percebe o desencontro amoroso na relação
afetivo-sexual e os desejos não realizados, quando “João amava Teresa
que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que
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amava Lili (...) Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado
na história”.

Com Raul Seixas (1975), em “A maçã”, outra realidade é possível,
isto é, uma pessoa é capaz de amar duas ou mais pessoas ao mesmo
tempo, confessando que “quando eu te escolhi para morar junto de
mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo, tudo enfim, mas compreendi
que além de dois existem mais”. Talvez isso ocorra porque, como se
afirma na literatura de Gabriel García Márquez (1985), “o coração
tem mais quartos que uma pensão de puta”.

No mundo da vida, tanto a mentalidade da monogamia quanto a
mentalidade poliafetiva coexistem. A arte denuncia isto de forma
simples, o que não significa romantismo em si, mas delineamento com
naturalidade e tentativa de afirmar a existência das duas mentalidades.

Todavia, no mundo dos sistemas, e focalizando o Direito de Famílias
no Brasil, por valores morais judaico-cristãos, o regramento jurídico
codificado parece gravitar somente nas relações monogâmicas, seja
por via do casamento seja por meio da união estável, não havendo
consenso quanto às uniões estáveis e a monogamia; pois, existe
situação em que um homem é casado com X e mantém relação estável
com outra companheira Y em espaços diferentes.

O pensamento monogâmico se explica pela mentalidade ocidental do
homem branco, heterossexual, cristão e eficiente. Portanto, as
narrativas das relações afetivo-sexuais paralelas ou simultâneas dos
homens de família (cidadão de bem), até recentemente, estiveram à
margem do ordenamento jurídico. Há que falar de avanço no tocante
ao reconhecimento da união homoafetiva, no entanto, apregoa-se,
ainda assim, a ideia monogâmica. Por seu turno, tratar a poliafetividade
no Direito de Famílias apresenta-se como um desafio.
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Compreender a poliafetividade e a união poliafetiva, bem como
conhecer o posicionamento jurisprudencial deste arranjo familiar é o
objetivo deste artigo. Para isto, buscam-se o entendimento do que
seja o poliamor e a união poliafetiva. Os autores deste estudo também
pesquisam sobre a existência de união poliafetiva oficial e abordará
possível manifestação do Supremo Tribunal Federal – STF e do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Em uma pesquisa de literatura e jurisprudencial, foram utilizados os
métodos de abordagem dedutiva e de procedimento monográfico para
compreensão da poliafetividade e da união poliafetiva.

2 POLIAMOR: O QUE É A POLIAFETIVIDADE E
UNIÃO POLIAFETIV A?

No blog de Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora, sabe-se
que o movimento do poliamor tem destaque nos Estados Unidos da
América, Alemanha e Reino Unido.

Poliamor como movimento existe de um modo visível e organizado
nos Estados Unidos nos últimos 25 anos, acompanhado de perto por
movimentos na Alemanha e Reino Unido. Recentemente, a imprensa
começou a cobrir abertamente quer o movimento poliamor em si,
quer episódios que lhe são ligados. Em novembro de 2005, realizou-
se a Primeira Conferência Internacional sobre Poliamor em Hamburgo,
Alemanha (LINS, 2014).

No Brasil, há escrituras públicas cartoriais que reconhecem união
afetiva a mais de duas pessoas; portanto, a poliafetividade não é um
modismo, mas um modo de vida em harmonia com uma mudança de
pensamento quanto ao amor, ao sexo e sua estruturação familiar.

Antes de adentrar ao que é e o que não é poliamor, vale apresentar,
na perspectiva dos poliamoristas, o que pensam e como convivem



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

239Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

com a poliafetividade. No geral, afirma Lins (2007), estas pessoas
têm uma filosofia de aceitação direta, preocupando-se em celebrar a
realidade da natureza humana. Para eles, o sexo não é o inimigo e
nem o vilão de uma relação. O que se apresenta como verdadeiro
inimigo origina-se na quebra e na traição de confiança que, por sua
vez, é uma consequência da tentativa de não demonstrar o ser natural
em um sistema social rigoroso. Assim sendo, o sexo é uma força
positiva, desde que aplicada de maneira correta, responsável e
verdadeira.

Acreditam ainda que não há na relação uma exigência de procurar
atender a todas as necessidades de cada parceiro; todavia, ambos
devem se ajudar, uma vez que o amor é um recurso infinito e
incondicional. Elas estão aprendendo a amar mais do que uma pessoa
ao mesmo tempo, com honestidade e integridade.

Lins (2007) destaca que, para os poliamoristas, na relação poliafetiva
há um investimento emocional de longo prazo em que um sujeito pode
ser amado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, cujo ciúme e
traição são minimizados e a transparência conjugal é ampliada.

(...) o ciúme não é inato, inevitável e impossível de superar. (...) eles
lidam com o ciúme usualmente de forma bem-sucedida. Há um novo
termo para o oposto do ciúme: compersion (sem tradução para o
português ainda, talvez possa ser traduzido como “com prazer”).
Compersion é o sentimento de contentamento que advém do
conhecimento de que uma pessoa que você ama é amada por mais
alguém (...), acreditam em um investimento emocional de longo prazo
em relacionamentos; assim como esse objetivo nem sempre é alcançado
no poliamor, ele também nem sempre é alcançado na monogamia (...).
Eles têm a coragem de viver um estilo de vida alternativo que, embora
condenado pela sociedade, é satisfatório e recompensador para eles.
Crianças que têm muitos pais/mães têm mais chances de serem bem
cuidadas e menos risco de se sentirem abandonadas se alguém deixa a
família (LINS, 2007, p. 337).
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Na mesma linha de raciocínio, Lins (2007) leciona que o poliamor é
uma tentativa de romper com a monogamia obrigatória.

Naturalmente, ninguém chega ao poliamor de uma hora para outra,
isso é resultado de um longo processo de desenvolvimento pessoal,
do qual, por enquanto, poucos são capazes. É necessário fazer toda
uma revisão de conceitos, de condicionamentos culturais e emocionais,
para ver as coisas a partir de outro paradigma. Entretanto, os
poliamoristas sustentam o direito de qualquer um optar pela
monogamia como escolha de vida e acreditam que essa seja a escolha
certa para muitas pessoas. Poliamor não é sinônimo de promiscuidade.
É importante ressaltar que o poliamor não é a única forma satisfatória
de relacionamento amoroso. Cada pessoa deve ter o direito de escolher
a que mais se adapta às suas necessidades e características de
personalidade. Provavelmente, muitos anos irão passar ainda até que
o poliamor seja uma forma de relacionamento universalmente aceita e
praticada sem barreiras legais e preconceitos sociais. As pessoas que
estão praticando o poliamor atualmente são como desbravadores de
um novo continente, abrindo caminhos para chegar onde nenhum
homem jamais esteve e tornar realidade a utopia de que novas formas
de relacionamento são possíveis como alternativa à antiga ditadura da
monogamia compulsória (LINS, 2007, p. 339).

Compreender a poliafetividade requer voltar ao termo do poliamor, o
que, por sua vez, retoma a etimologia de poli que, do grego, significa
múltiplos e de amore que, do latim, corresponde ao amor. No sentido
literal, poliamor é o desejo de ter mais de um relacionamento afetivo-
sexual ao mesmo tempo. Neste sentido, a união poliafetiva é a prática
e a aceitação de viver o poliamor. Trata-se de relacionamento íntimo
e simultâneo de mais de duas pessoas que se reconhecem no afeto.
Relação esta em que ambas as pessoas têm o conhecimento e o
consentimento. Todas as pessoas envolvidas se reafirmam com
transparência e são solidárias entre si.

Didaticamente, Dias (2016) instrui que a distinção entre famílias
simultânea e a poliafetiva é de natureza espacial. Na família simultânea
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ou paralela “mantém duas ou mais entidades familiares, com todas
as características legais. Cada uma vivendo em uma residência distinta.
[Portanto, há que se falar de moradias diversas]. Já a união poliafetiva
é quando forma-se uma única entidade familiar. Todos moram
sob o mesmo teto” (DIAS, 2016, p. 143 – destaques dos autores
deste artigo).

Pela discussão acadêmica, vale dizer que, pelo conceito de união
poliafetiva, não apenas a natureza espacial a difere do arranjo da
família paralela e simultânea. Na união poliafetiva, todas as pessoas
estão envolvidas a um afeto espontâneo entre duas ou mais pessoas
que se reconhecem como sentimento de reafirmação de transparência
e solidariedade entre as partes. Quanto às famílias paralelas, são assim
definidas porque linhas paralelas não se encontram, ainda que uma
saiba da existência da outra. De regra, trata-se de um homem que de
um lado tem uma mulher que o ostenta como esposo (fruto de um
casamento) e de outro lado existe a companheira (resultado de união
estável). Nada impede que haja duas ou mais uniões estáveis também
caracterizadas como paralelas e simultâneas.

É interessante destacar que, até aqui, a narrativa vai ao encontro da
mentalidade do cristão branco heterossexual que rompeu com a ideia
da monogamia; isto é, predomina a situação de um machista patriarcal,
de regra, que, mesmo sendo casado ou tendo companheira, pode ter
quantas mulheres quiser. Todavia, no mundo da vida há outras
narrativas que além de romper com a ideia da monogamia, brotam-se
como novos arranjos. Como se verá adiante, na fotografia da família
contemporânea no Brasil, se percebe a união homopoliafetiva.

Destarte, é preciso alargar a ideia que a união poliafetiva é uma
situação exclusivamente machista. Logo, se os termos utilizados para
o poliamor são muitos, os arranjos familiares também são vários;
todavia, ressalta que o poliamor não pode ser confundido com a
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pansexualidade (a capacidade de relacionar sexualmente por qualquer
pessoa). Poliafetividade também não guarda ideia com relacionamento
aberto. Ainda não é saudável comparar o poliamor com “suruba” ou
“oba-oba” de aventuras sexuais como o menage a trois, quando o
poliamor, por vezes, é tão amplo que volta-se a um modo de vida com
ênfase na ética, honestidade e transparência, envolvendo relações
afetivo-sexuais profundas e eventualmente duradouras com mais de
um parceiro ou uma parceira simultaneamente.

Compreendido o que é e o que não é a poliafetividade, na seção
seguinte abordará sobre a realidade brasileira quanto à união poliafetiva.

3 CASOS BRASILEIROS DA UNIÃO POLIAFETIV A

Desde 2012 a discussão sobre a união poliafetiva no Direito de Famílias
brasileiro acalorou-se. Isto se explica pelo fato de existir escrituras
públicas de união afetiva a mais de duas pessoas. Sabe-se da
existência de três casos, sendo o primeiro deles registrado, em 2012,
no Cartório de Notas e Protestos da cidade de Tupã, interior de São
Paulo. O segundo, em 2015, ocorreu no 15º Ofício de Notas do Rio
de Janeiro na Barra da Tijuca. Em Indaiatuba, no Estado de São
Paulo também foi noticiado que um homem vive com quatro mulheres,
eles celebraram contrato particular de união estável (IBDFAM, 2012;
SILVA, 2012; DIAS, 2012; TARTUCE, 2017).

Na primeira realidade em São Paulo, trata-se de escritura pública de
união poliafetiva de duas mulheres e um homem que viviam em união
estável há mais de três anos. A tabeliã Cláudia do Nascimento
Domingues, diante do desejo comum entre as partes, sendo elas
pessoas capazes e sem litígio, tornou pública a relação como entidade
familiar com o intuito de garantir seus direitos e deveres sob a condição
de conviventes nas relações patrimoniais e também acerca da
dissolução da união poliafetiva e seus efeitos jurídicos nesta relação.
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Os declarantes, diante da lacuna legal no reconhecimento desse modelo
de união afetiva múltipla e simultânea, intentam estabelecer as regras
para garantia de seus direitos e deveres, pretendendo vê-las
reconhecidas e respeitadas nas dimensões social, econômica e
juridicamente, em caso de questionamentos  ou litígios surgidos entre
si ou com terceiros, tendo por base os princípios constitucionais da
liberdade, dignidade e igualdade (INSTITUTO BRASILEIRO DE
FAMÍLIA  – IBDFAM, 2012).

De acordo com a notícia do IBDFAM (2012), tal escritura, de modo
análogo à união estável, estabeleceu o regime patrimonial de comunhão
parcial, conforme os arts 1.658 a 1.666 do Código Civil de 2002 –
CC/2002.  Os conviventes deliberaram que um deles exercerá a
administração dos bens e “dentre os direitos e deveres dos conviventes
está a assistência material e emocional eventualmente para o bem
estar individual e comum; o dever da lealdade e manutenção da
harmonia na convivência entre os três” (IBDFAM, 2012). Destarte,
esta união poliafetiva resguarda dever de assistência, administração
de bens pelo marido, regime de comunhão parcial de bens; logo,
percebe-se na união poliafetiva todos os direitos decorrentes de uma
união estável entre um homem e uma mulher.

Ainda sobre este caso, o Conselho Jurídico – CONJUR ouviu, à época,
o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB de Marília,
Tayon Berlanga. Ele explicou que o documento funciona como uma
sociedade patrimonial. “Ele dá direito ao trio no que diz respeito à
divisão de bens em caso de separação e morte”. No entanto, segundo
Berlanga, a escritura não garante os mesmos direitos que uma família
possui como, por exemplo, receber pensão de morte ou conseguir um
financiamento no banco para a compra da casa própria. Também não
permite a inscrição de dependentes em planos de saúde e desconto
na declaração do imposto de renda da receita federal.

No caso do Rio de Janeiro, a escritura pública registra a união
homopoliafetiva envolvendo três mulheres de modo similar ao registro
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de Tupã. A tabeliã Fernanda Leitão realizou a lavratura “com
elaboração de testamentos entre elas e de diretivas antecipadas de
vontade, que dizem respeito a tratamentos médicos em caso de se
encontrarem com doença terminal e na impossibilidade de
manifestarem vontade” (TARTUCE, 2017).

Diante desses casos brasileiros, gravitam no Direito de Famílias
debates sobre a possibilidade jurídica e sua concreção negocial nos
planos da validade e da eficácia.

Segundo Silva (2012), observado o ordenamento jurídico brasileiro,
não há que se admitir o casamento e a união estável, pois romperam
com o regramento monogâmico; logo, para ela, “a escritura lavrada
em na cidade Tupã/SP de nada servirá a essas três pessoas”. Ela se
referencia ao posicionamento do STF e do STJ com relação à
poligamia. Todavia, para Tartuce (2017), a monogamia não é princípio
da união estável.

A monogamia não está expressa na legislação como princípio da união
estável, mas apenas do casamento, eis que o Código Civil enuncia que
não podem casar as pessoas casadas, sob pena de nulidade do casamento
(arts. 1.521, VI, e 1.548). Em relação à união estável, muito ao contrário,
admite-se até que a pessoa casada tenha um vínculo de convivência,
desde que esteja separada judicialmente, extrajudicialmente ou de fato
(art. 1.723, § 1º, do CC/2002, em leitura atualizada), o que denota um
tratamento diferenciado a respeito da liberdade de constituição das
duas entidades familiares (TARTUCE, 2017).

Computa a este entendimento o que é disseminado por Dias (2012).
Para ela, o princípio da monogamia tem viés cultural; pois ele não foi
consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 – CRFB/1988 e o CC/2002, por sua vez, torna nulo somente o
casamento entre pessoas casadas, o que não é o caso da união
poliafetiva. De acordo com Dias (2012), é preciso respeitar a natureza
privada dos relacionamentos e reconhecer os diversos tipos de
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relacionamentos que configuram o cenário da família contemporânea.
Para Tartuce (2017), na escritura pública da união poliafetiva não
cabe nulidade absoluta do ato por suposta ilicitude do negócio.

Assim, em abril de 2016, a Corregedora Nacional de Justiça, ministra
Nancy Andrighi, recomendou que os cartórios esperassem o
posicionamento do órgão para lavrar novas escrituras declaratórias
de uniões poliafetivas. Tal solicitação, não é uma proibição, justifica-
se porque a Corregedoria Nacional de Justiça recebeu representação
da Associação de Direito de Família e das Sucessões – ADFAS que
pediu a proibição de lavraturas de escrituras públicas de
reconhecimento de uniões poliafetivas pelos cartórios de todo o país,
alegando falta de eficácia jurídica e violação “i) dos princípios
familiares básicos, ii) das regras constitucionais sobre família, iii) da
dignidade da pessoa humana, iv) das leis civis e v) da moral e dos
costumes brasileiros1”. Requereu ainda a regulamentação da matéria.
Ato contínuo, Nancy Andrighi negou a liminar e instaurou um pedido
de providências. A ADFAS, por sua vez, afirma tratar-se a união
poliafetiva de um “engodo”, pois o que se procura é dar validade a
relações com estrutura poligâmica, o que é contrário ao que dispõe o
§3º do art. 226 da CRFB/1988.

Sobre a recomendação de Nancy Andrighi, Tartuce (2017) não
percebeu justificativa jurídica plausível. Todavia, a corregedora
explicou que as uniões poliafetivas têm repercussão no Direito
Sucessório, Previdenciário e de Família e precisa ser profundamente
debatida em audiências públicas no Conselho Nacional de Justiça
para ouvir a sociedade e entidades ligadas ao tema.

1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016. Corregedoria analisa regulamentação
do registro de uniões poliafetivas. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/
82221-corregedoria-analisa-regulamentacao-do-registro-de-unioes-poliafetivas. Acesso
em 12 de outubro de 2017.us Shopping, Montes Claros-MG; E-mail:
maria.fernanda@fasa.edu.br
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chega-se às considerações finais que, com o desenvolvimento social,
político e econômico da sociedade, tendo a mudança cultural da
liberdade entre amor e sexo, torna-se impossível padronizar o
comportamento humano pela mentalidade das relações monogâmicas.

As pessoas, em um Estado Democrático de Direito, têm o direito de
optar por viver uma relação monogâmica, bem como outras estruturas
de relacionamento afetivo-sexual podem ser livremente escolhidas, o
que deve ser respeitado pela sociedade e pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

Se de um lado há o anseio por liberdade na formação da família, de
outro lado está o Estado, intervindo não só na formação, mas também
no reconhecimento das entidades familiares. Todavia, constata-se,
no entanto, que no sistema jurídico brasileiro ainda não possui nenhuma
prescrição expressa a respeito da poliafetividade. Porém, o que se
espera do sistema jurídico são normas de inclusão e não de exclusão
de direitos.

Faz-se necessário ressaltar que a CRFB/1988 em seu art. 226 assegura
a pluralidade das famílias existentes. Torna-se uma pedra angular de
extrema importância para amparo e proteção jurídica às entidades
familiares, inclusive as famílias simultâneas e poliafetivas. Este pilar
encontra-se respaldo no metaprincípio da dignidade da pessoa humana,
também amparado na Constituição. Há ainda o princípio da afetividade
que, embora não está expresso na Lei Magna, se pauta pela assistência
moral e espiritual de pessoas que convivem com laços de afetividade.

Resta claro, portanto, desafio colocado ao ordenamento jurídico
brasileiro que deverá adaptar-se com cautela, razão e sensibilidade
às novas relações no âmbito familiar, vez que pode ser identificados
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diferentes arranjos familiares e não mais se justifica manter a venda
nos olhos para ignorá-los. O reconhecimento da união poliafetiva é
uma questão de tempo!

Deste modo, é essencial que o Direito de Famílias procure resguardar
a pluralidade de famílias existentes procurando atingir de maneira
global todas as diferentes situações fáticas possíveis.
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APONTAMENT OS CRÍTICOS AO DIREIT O PENAL DO
INIMIGO À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Gilmar Araújo Viana1

RESUMO

 O Direito Penal do Inimigo é uma teoria que preconiza a relativização
e supressão dos direitos fundamentais e a antecipação da punição
frente aos criminosos reiterados e aos adeptos do terrorismo como
forma de destruição do Estado enquanto organismo de estruturação
social. O presente trabalho visa compreender e assimilar o conceito
de Direito Penal do Inimigo proposto por seus teóricos, seus propósitos
e seus argumentos; pretende, ainda neste contexto, analisar as críticas
estabelecidas à essa teoria à luz do princípio da dignidade da pessoa
humana.

Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo. Direitos humanos.
Dignidade da Pessoa Humana.
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CRITICAL  POINTS TO THE CRIMINAL  LAW OF THE
ENEMY IN LIGHT OF HUMAN DIGNITY

Abstract:The Criminal Law of the Enemy is a theory that professes
relativizaton and suppression of fundamental rights and the anticipation
of punishment ahead to the repeated criminals and supporters of
terrorism as a form of State destruction as the organization of social
structure. In the context of this form of treatment given to delinquency,
voices emerge under the subterfuge of the search for justice and
public safety maintenance, calling for imposition of the death penalty
for ordinary crimes in the Brazilian criminal law. This paper aims to
understand and assimilate the concept of Criminal Law of the Enemy
proposed by its theorists, their purposes and their arguments; intends,
in this context, to analyze the criticisms established to this theory in
light of the principle of the human dignity.

Keywords: Criminal Law of the Enemy. Human Rights. Human
Dignity.

1 INTRODUÇÃO

É fantasioso conceber uma civilização livre de delitos. Os antigos gregos
já propunham, em seu tempo, a construção de uma cidade-Estado isenta
de injustiças e de desigualdades, onde a administração seria harmônica,
livre de interesses e disputas particulares e do caos. Hoje, quase vinte
e seis séculos depois, seus ideais ainda não conseguiram ser atingidos
por nenhum dos povos que herdaram seus pensamentos. É válido crer,
à vista disso, que o crime integra a sociedade.

Compreendida esta afirmação, a busca por justiça sempre foi, ao
menos em teoria, objetivo primordial dos legisladores e governantes
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através dos tempos, e muitos foram os instrumentos e ferramentas
empreendidos nesta epopeia. No decorrer do desenvolvimento da
ciência jurídica, diferentes teorias surgiram com o intuito de explicar
ou compreender os efeitos da punição estatal aos descumprimentos
das normas penais e a utilidade de tais punições perante o corpo
social. Mais importante ainda, porém, é compreender a posição do
apenado enquanto sujeito passivo do rigor estatal.

Entre erros e acertos, observados os aspectos históricos dos grandes
eventos que marcaram a humanidade, a evolução do Direito Penal
levou a sociedade, sobretudo a ocidental, a solidificar os direitos
humanos como fundamentais à existência do Estado contemporâneo.

Lado outro, uma parcela de pensadores e juristas contemplam a
supressão de tais garantias como um meio de se chegar à segurança
social tão almejada. Para estes, o Estado apenas deve amparar os
que obedecem aos parâmetros estabelecidos pela soberania estatal.
Os que negam tal comportamento devem ser tratados como rivais da
nação; a eles, a hostilidade reservada para os inimigos da pátria. O
Direito Penal do Inimigo, tema particularmente recente, e a sua forma
de abordar o tratamento que deve ser dispensado aos criminosos de
conduta cruel ou que atentam contra os preceitos fundamentais do
Estado enquanto organismo de estruturação social, vem ganhando
espaço nas discussões jurídico-acadêmicas mundo afora.

Inflamado pelo sensacionalismo midiático que aborda a violência
urbana, o povo vê nestes jusfilósofos o espírito justiceiro capaz de
lhes resguardar a proteção ferida pela reincidência delituosa. A
população leiga, ao se deparar com uma sociedade cada vez mais
vítima da violência constante, sobretudo nas grandes metrópoles, mas
não só nelas, clama apaixonadamente por justiça e segurança.

Nessa busca, correm o risco de defender a adoção de uma vingança
institucionalizada em moldes talionescos. Surge, então, a necessidade
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de se analisar a obstrução das garantias fundamentais do agente sob
a ótica do Direito Penal do Inimigo e da dignidade da pessoa humana.

2 DIREIT O PENAL DO INIMIGO: APONTAMENT OS
HISTÓRICOS E CONCEITUAIS

A teoria do Direito Penal do Inimigo surgiu em meados de década de
1980, sob a produção acadêmica de Gunther Jakobs, jurista alemão.
Jakobs cuidou publicamente do assunto pela primeira vez em 1985,
em um evento de professores penalistas em Frankfurt. Inicialmente
com uma abordagem crítica, Jakobs transmutou seu discurso em uma
análise descritiva para, finalmente, considerar legítimo o Direito Penal
do Inimigo em determinadas circunstâncias. (ESTEFAM, 2010). Para
Jakobs (2012), o inimigo representa, o indivíduo que, por princípio,
rompe com a soberania do Estado, não admitindo ser submetido a
uma constituição civil.

Essa denominação – inimigo –, porém, é mais antiga. Na Antiguidade,
Platão (2010) já previra o embrião do que viria a ser o conceito. Ao
traçar a diferença entre o mundo sensível e o mundo das ideias, Platão
pregava que, para se alcançar uma compressão adequada sobre o
mundo sensível, seria necessário abstrair-se suas imperfeições para
chegar à essência das coisas, seu verdadeiro ideal. Todo homem, por
exemplo, independentemente de sua raça, etnia ou cultura, deveria
carregar consigo a essência do ser homem: as boas virtudes e a busca
pela correção. Quem delinquia demonstrava a incapacidade de
ascender ao mundo das ideias puras; caso essa incapacidade fosse
considerada irreversível, esse indivíduo deveria ser eliminado da
sociedade. Dentre os filósofos contratualistas, Rousseau (1996)
entendia que qualquer um que ousasse delinquir estaria infringindo o
contrato social e, portanto, não deveria participar das garantias
ofertadas pelo Estado. Hobbes (1997) entendia o inimigo como todo
aquele que negasse submissão ao Estado, representado pela figura
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do déspota absolutista e ao seu poder soberano: se somente há dois
estados, negar o estatal implicaria em retornar ao estado de natureza,
a guerra de todos contra todos.

Em sua obra Direito Penal do Inimigo, trabalho realizado
conjuntamente ao espanhol Manuel Cancio Meliá, Jakobs (2012)
estabelece que o ordenamento normativo, qualquer que seja, deve
possuir, por excelência, eficácia em sociedade; sendo ineficaz – ou
seja, não se prestando ao papel inicialmente proposto –, não impactará
mais a realidade social e seu sentido será vazio, e uma norma vazia
não é capaz de guiar a conduta dos cidadãos. Em um contexto de
violência, o ordenamento normativo deixa de ser verdadeiro Direito
quando não consegue atender ao seu objetivo principal: conduzir e
regular a realidade social à qual se destina. Essa realidade, em que o
Direito é incapaz de produzir efeitos na direção das condutas do
cidadão, é o terreno fértil para a degeneração do cidadão comum e o
aparecimento do indivíduo perigoso, o inimigo.

Para Jakobs (2012), ao criminoso que não faz do delito uma atividade
habitual deve-se possibilitar seu reajustamento ao convívio social,
devendo-se manter sua situação dentro da relação jurídica Estado-
cidadão. A partir do momento em que o Direito posto não é mais
capaz de produzir efeitos concretos na vida de seus cidadãos, deve-
se lançar mão de novo Direito e novos mecanismos capazes de
salvaguardar a segurança social. Entretanto, o cidadão que delinque
reiteradamente nega constantemente a vigência do Estado de Direito
e a norma que proíbe aquela conduta delituosa. Se este cidadão não
tem seu ânimo delituoso freado eficazmente pelo Direito, a possibilidade
de degeneração é crescente até o momento em que surja a figura do
indivíduo perigoso, aquele que, por sua conduta, nega a soberania
estatal e coloca, assim, os demais cidadãos e a paz social em risco: o
inimigo. Suas próprias escolhas “[...] não proporcionam a garantia
cognitiva mínima necessária a um tratamento como pessoa.”
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(JAKOBS; MELIÁ, 2012, p. 34). Quem não oferece a garantia de
obediência ao ordenamento normativo e atenta contra o Estado põe
em risco a segurança de outras pessoas, bem como a própria existência
do Estado enquanto figura soberana. Quem vê o Estado como inimigo
“[...] não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser combatido
como inimigo [...]” (JAKOBS; MELIÁ, 2012, p. 47).

Nesse contexto, a função do Direito Penal (do Cidadão, segundo sua
tese) deixa de ser garantir a vigência da norma – ou seja, reafirmar a
vigência do sistema normativo frente à conduta delituosa – para
assegurar objetivamente a segurança dos demais cidadãos (Direito
Penal do Inimigo), que têm

[...] direito a procurar segurança frente a indivíduos que reincidem
persistentemente na comissão de delitos. [...] Ainda mais: os cidadãos
têm direito de exigir do Estado que tome medidas adequadas, isto é,
têm um direito à segurança [...]. O Direito Penal do cidadão é o
Direito de todos, o Direito Penal do inimigo é daqueles que o constituem
contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação física, até chegar à
guerra (JAKOBS; MELIÁ, 2012, p. 36).

Assim, a pena, aplicada ao inimigo, não é então pena somente, mas
verdadeira medida de segurança, instrumento utilizado na persecução
da manutenção da segurança social frente a riscos futuros. Aquele
que não se subordina ao Estado autodeclara-se não-cidadão,
colocando-se à margem da relação jurídica e, portanto, alheio às
garantias processuais e penais de que gozam os cidadãos. A segurança
poderia, assim, ser promovida pela privação da liberdade em um estágio
prévio, pela incomunicabilidade do detido, pela coação física para
obtenção de informações, pela retirada do inimigo do convívio social
e, até mesmo, pela exclusão social –a morte – consciente e deliberada.
“[...] é preciso privar o terrorista precisamente daquele direito do
qual seus planos abusam, quer dizer, especificamente, o direito à
liberdade de conduta” (JAKOBS; MELIÁ, 2012, p. 65). Se o Estado
e a sociedade declaram determinada pessoa como inimigo público, a
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esta se atribui um status de não-cidadão, não-pessoa, de modo que
“[...] a exclusão do terrorista é autoexclusão: converteu-se a si
próprio em terrorista, ou deixou de cumprir seus deveres de outro
modo, e por isso é hetero-administrado dentro do necessário”
(Negritamos. JAKOBS; MELIÁ, 2012, p. 68).

Quem não presta uma segurança cognitiva suficiente de um
comportamento pessoal não só não pode esperar ser tratado ainda
como pessoal, mas o Estado não deve tratá-lo como pessoa, já que do
contrário vulneraria o direito à segurança das demais pessoas. Portanto,
seria completamente errôneo demonizar aquilo que aqui se tem
denominado Direito Penal do inimigo (JAKOBS; MELIÁ, 2012, p.
40).

O Estado, enquanto garantidor da ordem social, deve respostas, no
caso, positivas, à segurança de seus cidadãos. Estabelece-se uma
relação de coação, em verdadeira guerra contra o inimigo, em busca
de uma paz cujo preço é a morte.

Jakobs (2012) defende que tanto o Direito Penal do Cidadão – o
Direito Penal legítimo, ofertado aos cidadãos com todas as garantias
implicadas pelos direitos humanos fundamentais – quanto o Direito
Penal do Inimigo dificilmente serão praticados, num fato concreto, de
modo puro e isolado. Quando, devido a um fato delitivo, se ergue uma
defesa, ainda que leve, frente a novos delitos futuros, ali se verifica a
presença do Direito Penal do Inimigo. Para Jakobs, “[...] não se trata
de contrapor duas esferas isoladas do Direito Penal, mas de descrever
dois polos de um só mundo ou de mostrar duas tendências opostas
em um só contexto jurídico-penal.” (2012, p. 21) Logo, conclamar o
Direito Penal do Inimigo não seria colocar de lado o Direito Penal do
Cidadão, mas admitir a presença e existência de ambos num mesmo
contexto jurídico-penal. É, outrossim, a relativização das garantias
constitucionais e processuais penais dentro do próprio Direito Penal
do Cidadão. Ambos os espectros coexistiriam, principalmente quando
o Estado direciona seu aparato no sentido de prevenir o delito, quando
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não se age sobre o fato somente, mas também sobre a probabilidade
de sua existência.

A afirmação do Direito Penal do Inimigo como ponto presente e
inegável insculpido dentro do que já se pratica por Direito Penal legítimo
seria como duas faces de uma mesma moeda, na qual “o Direito
Penal do cidadão mantém a vigência da norma, o Direito Penal do
inimigo [...] combate perigos [...].” (JAKOBS; MELIÁ, 2012, p. 29).

Para Jakobs (2012), não se trata de substituir um sistema penal por
outro, mas de expandir um aspecto que já é praticado no Direito Penal.
A atuação do Direito Penal do Inimigo ocorre quando os instrumentos
do Direito Penal do Cidadão mostram-se ineficazes ou insuficientes à
manutenção da segurança social. Nessas situações,

o Direito Penal do cidadão e a garantia da vigência do Direito mudam
para converter-se em – agora vem o termo anatemizado – Direito
Penal do inimigo, em defesa frente a um risco. [...] A “luta” contra o
terrorismo não é somente uma palavra, mas sim um conceito. Trata-
se de uma empresa contra inimigos (Negritamos. JAKOBS;
MELIÁ, 2012, p. 62).

A declaração de guerra ao inimigo com a supressão de suas garantias
fundamentais é justificada como necessária à manutenção da
segurança dos demais cidadãos. Não há culpa do Estado no decesso
do indivíduo: suas escolhas converteram-no em inimigo público, e
contra este é forçoso garantir a segurança dos demais cidadãos, sem
mensuração de esforços nem custos.

2.1 Uma breve crítica à luz da dignidade da pessoa humana

A principal crítica ao Direito Penal do Inimigo reside na sua
desconsideração dos direitos humanos como inerentes à pessoa
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humana. Ao excluir a cidadania do indivíduo e tratá-lo como não-
pessoa, a teoria deixa de reconhecê-lo como um ser dotado de direitos.

CancioMeliá (2012), coautor de Direito penal do inimigo: noções e
críticas, é enfático ao alertar que, axiologicamente, a construção
elaborada por Jakobs (2012) não pode ser tratada por Direito, por
foge de forma contumaz à habitual ideia do que é Direito Penal,
principalmente sob a ótica jurídico-política. Para ele, a elucidação da
teoria do Direito Penal do Inimigo não pretende ser apenas um
fenômeno acadêmico, mas que, na verdade, busca legitimar medidas
de exceção e introduzi-las, sob o discurso de combate ao inimigo,
para dentro do Direito Penal.

Zaffaroni (2007) afirma que a essência do conceito de inimigo é
incompatível com o próprio prelúdio do Estado Democrático de Direito.
Para o argentino, o Estado não está autorizado a privar quem quer
que seja da condição de pessoa, haja vista que esta é dotada de uma
série de direitos que a assistem pelo simples fato de gozar da condição
humana.

Por mais que a ideia seja matizada, quando se propõe a estabelecer a
distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos (não-pessoas), faz-se
referência a seres humanos que são privados de certos direitos
individuais, motivo pelo qual deixaram de ser considerados pessoas.
Na medida em que se trata um ser humano como algo meramente
perigoso, e por conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é
retirado ou negado seu caráter de pessoa, ainda que certos direitos
(por exemplo, fazer testamento, contrair matrimônio, reconhecer filhos
etc.) lhe sejam reconhecidos. Não é a quantidade de direitos de que
alguém é privado que lhe anula a sua condição de pessoa, mas sim a
própria razão em que essa privação de direitos se baseia, isto é,
quando alguém é privado de algum direito apenas porque é considerado
pura e simplesmente como um ente perigoso.
A rigor, quase todo o direito penal do século XX, na medida em que
teorizou admitindo que alguns seres humanos são perigosos e só por
isso devem ser segregados ou eliminados,coisificou-ossem dizê-lo, e
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com isso deixou de considerá-los pessoas, ocultando esse fato com
racionalizações. O certo é que desde 1948 esse direito penal que
admite as chamadas medidas de segurança - ou seja, as penas ou
algumas penas como mera contenção de um ente perigoso - viola o
artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(ZAFFARONI, 2007, p.18).

Os direitos humanos são, assim, dádiva imanente à condição humana,
não necessitando de qualquer requisito prévio para existir, possuindo
plenitude em si próprios.

Bobbio (2004) exalta sobremaneira a importância do reconhecimento
dos direitos humanos na Declaração das Nações Unidas de 1948, na
qual, pela primeira vez na história, um sistema de valores é declarado
universal, não apenas em princípio, mas de fato, no sentido de que
fica evidente de que toda a humanidade partilha de valores comuns e
de que tais valores foram acolhidos pelas nações.

Com a Declaração de 1948[...] a afirmação dos direito é, ao mesmo
tempo, universal e positiva: universal no sentido de que os
destinatários dos princípios nela contidos não apenas os cidadãos
deste ou daquele Estado, mas todos os homens; positiva no sentido
de que põe em movimento um processo em cujo final os direitos do
homem deverão ser não mais apenas proclamados ou apenas
idealmente reconhecidos, porém efetivamente protegidos até
mesmo contra o próprio Estado que os tenha violado (Negritamos.
BOBBIO, 2004, p. 18-19).

A dignidade da pessoa humana está insculpida na constituição de
todas as nações que se comprometem a garantir o respeito pelas
liberdades civis e pelos direitos humanos através de uma proteção
jurídica. O princípio é um fundamento da República brasileira e, não
por acaso, goza de patamar destacado na estrutura normativo-
constitucional nacional. Mais do que um mero princípio penal, o respeito
à dignidade da pessoa humana e a efetivação dos direitos que lhe são
adjacentes é uma meta a ser atingida pelo Estado brasileiro. Olhar o



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

259Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

Direito Penal à luz da dignidade da pessoa humana é pautá-lo pela
benevolência, garantido o bem estar da coletividade e, inclusive, dos
condenados que, em que pesem haver infringido uma norma penal,
não podem ser tratados como se não fossem humanos  (NUCCI,
2007).

O princípio penal da proporcionalidade mantém estrita relação à
dignidade da pessoa humana, ao afirmar que as penas devem ser
harmônicas à gravidade do delito. Sua análise remonta ao iluminismo
penal do século XVIII na figura de Beccaria, para quem “para não
ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser, de
modo essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas
aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcional ao delito e
determinada pela lei” (Negritamos. 2010, p. 107).

Ao definir o inimigo como o indivíduo a quem o Estado declara guerra
total, não se observam mais seus direitos fundamentais. Portanto, a
grande crítica estabelecida ao Direito Penal do Inimigo reside no
argumento de que ao Estado não é permitido retirar, de quem quer
que seja, os direitos que lhe são inerentes, posto que tais direitos não
foram concedidos pelo Estado para que lhe fosse permitido retirá-los.
Tais direitos derivam da própria condição humana, e os episódios
históricos em que essas supressões e relativizações foram permitidas
e incentivadas pertencem a uma horrenda página na história da
humanidade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como os gregos antigos, idealizamos a possibilidade de
construção de uma sociedade sem crimes. Assim como eles, tratamos
nossos detentos com crueldade e condições sub-humanas: a diferença
entre nós e nossos ancestrais é que temos, hoje, à nossa frente, a luz
dos direitos humanos que, apesar dos momentos e situações de
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escuridão, segue firme a nos guiar pelo caminho da razão e da
humanização no trato com a pessoa humana. Ainda que sejamos falhos
nessa árdua tarefa e que muitos nós verdadeiramente se esforcem
em torná-la ainda mais difícil, sua simples existência enquanto luz nos
serve de guia a nortear o caminhar da humanidade, mesmo que a
passos vagarosos, conquanto que o mais importante seja não
retroceder. Como aduz Bobbio (2004), os direitos humanos constituem
um norte para o progresso moral da humanidade.

Jakobs (2009, 2012) defende que um Estado de Direito que tudo
abarque não consegue lidar de forma eficaz com o inimigo vez que,
ao tratá-lo como pessoa, não consegue antecipar a punição e retirá-lo
previamente do convívio social, neutralizando-o enquanto fonte de
perigo. Ocorre que as relativizações e supressões propostas por Jakobs
(2009, 2012) vão justamente de encontro à concepção do caminhar
do progresso moral de Bobbio (2004). A sedução do discurso da guerra
contra o inimigo poderia até causar a fácil impressão de que, contra
aquele que atenta contra a segurança social, haveria proporcionalidade
em declarar-lhe guerra total. O cerne da questão está, justamente, na
limitação que os direitos humanos impõem a essa guerra em face do
indivíduo e seus pré-requisitos. Se a relativização/supressão é permitida
e institucionalizada para determinada situação, o que garante que a
evolução da teoria não irá contaminar o Direito Penal como um todo?
Por isso, é importante lembrar que a solidificação dos direitos humanos
passa, por um lado, pelo avanço de pautas progressistas neste sentido
e, de outro lado, pela resistência a ideais reacionários.

Também é importante saber que, constantemente, Jakobs (2009,2012)
se refere ao inimigo como sendo o terrorista clássico, aquele que
atenta contra o Estado. Entretanto, numa realidade como a brasileira,
quem seria nosso terrorista? A quem tentariam enquadrar como
possível terrorista, sob o argumento de que atenta contra o Estado
brasileiro ou, ainda, rebela-se em um Estado paralelo? O traficante
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de drogas? Os movimentos sociais – cuja tentativa de criminalização
já é concreta –?

É necessário, sobretudo, aprofundar a discussão para que não caiamos
no engano de endossar um discurso de punibilidade enquanto, com
ele, atingimos apenas a superfície do problema, deixando sua origem
incólume e intocada.
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A (DES)NECESSIDADE DE REFORMA DO SISTEMA
ELEIT ORAL NAS CASAS LEGISLATIVAS DE

REPRESENTAÇÃO POPULAR

Henrique Augusto Reis Prudêncio1

 Maria Fernanda Oliveira Maia Amorim²

INTRODUÇÃO: As Casas Legislativas de representação popular,
no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, adotam o sistema
eleitoral proporcional. Nesse sistema, cada Ente elegerá a quantidade
de parlamentares proporcionalmente à população, conjugado à
pluralidade de partidos. Segundo Novelino (2016), visa-se a pluralidade
político-partidária, pois possibilita aos mais diversos partidos políticos
a ocupação de vagas nas Câmaras Municipais, Federal, Câmara
Legislativa e Assembleias Legislativas. A eleição do candidato é
definida por um sistema de aplicação de quociente eleitoral, quociente
partidário e sobras de vagas. A desvantagem desse sistema está no
fato de, não raras vezes, candidatos pouco votados serem eleitos em
detrimento daqueles que obtiveram quantidade expressiva de votos,
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afastando-se, assim, a vontade popular. Ocorre porque a quantidade
de cadeiras será proporcional ao número de votos dados a uma mesma
legenda ou coligação de legendas partidárias. Assim, o partido que
obtiver maior número de coligações partidárias e candidatos puxadores
de votos, estará em vantagem em relação àqueles que não estiverem
em situação semelhante. No sistema majoritário serão eleitos aqueles
candidatos que obtiverem maioria de votos, restando prejudicados os
partidos políticos sob o ponto de vista do pluralismo partidário.  O
sistema distrital misto observa critérios dos sistemas proporcional e
majoritário. Neste, cada Estado é dividido em distritos, onde os
candidatos serão eleitos pelo voto majoritário, preenchendo metade
das vagas das Casas. A outra metade será preenchida através do
sistema proporcional. Assim, observa-se efetivamente a soberania
popular, já que serão eleitos aqueles candidatos que obtiverem maioria
de votos. Num segundo momento, o critério da proporcionalidade
permitirá uma representação partidária, no sentido de contemplar
diversas ideologias políticas. OBJETIVO: O presente estudo objetiva
analisar o sistema distrital misto, verificando-se a viabilidade e
adequação deste para as casas de representação popular, sob a
perspectiva de que o sistema vigente se mostra ineficaz na atual
conjuntura.  METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do trabalho
será feita uma pesquisa utilizando o método bibliográfico, método de
abordagem dedutivo e o método de pesquisa será qualitativa
exploratória. RESULTADOS: Conforme se pode inferir, há três
sistemas eleitorais:  majoritário; proporcional; distrital misto, ou
majoritário misto. Parte da doutrina patrocina o sistema proporcional,
em vigor, e uma parcela entende ser mais viável o sistema misto.
Silva (2017) defende o sistema misto, um sistema híbrido de votação
em que a divisão em distritos aproxima o eleitorado do candidato,
sendo este eleito pelo voto majoritário, efetivando a soberania popular.
Novelino (2016), entretanto, entende como mais viável o proporcional,
por ser o sistema que garante a pluralidade de partidos políticos e a
ampla representatividade dos diversos segmentos da sociedade.
CONCLUSÃO: O tema não está pacificado na doutrina, tampouco
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existe uma corrente majoritária acerca do assunto. Sabe-se que o
sistema de representação proporcional cada vez mais mostra-se
deficitário. Alternativa viável seria a adoção do sistema distrital misto
para a eleição dos membros das Casas de representação popular.
Além de ele aproximar a população de seus representantes, vez que
parte dos votos são angariados pelos distritos, não afasta por completo
o pluralismo político-partidário, que se faz presente através do sistema
proporcional.

Palavras-chave: Casas legislativas. Sistema proporcional. Sistema
distrital.
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A (I)LEGALIDADE DA RECOMENDAÇÃO 33/2010 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: O

DEPOIMENTO SEM DANO NO PROCESSO PENAL

Maria Clara Cardoso de Almeida1

Diego Coelho Antunes Ribeiro2

INTRODUÇÃO: Pela Recomendação 33/2010, o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos entes públicos a implementação
da técnica de um “depoimento sem dano”, ou seja, um depoimento
videogravado para as crianças e adolescentes vítimas de crimes
sexuais, o qual deverá ocorrer em uma sala separada da sala de
audiências, com a participação de um profissional capacitado para
colher seu depoimento. Assim, o depoimento sem dano é a oitiva de
crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de crimes contra a
dignidade sexual, podendo ainda ser utilizado em outras questões cuja
relevância envolvam a classe infanto-juvenil, mesmo que apresentam
maior vulnerabilidade, tem o direito de manifestação e serem ouvidos

1  Acadêmica do 7º período do curso de direito da Faculdade Santo Agostinho. Endereço
eletrônico: mariaccardosoa@gmail.com

2  Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. Mestrando
em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pós Graduado em Direito
Penal e Processo penal pela Universidade Gama Filho. Professor Universitário. Advo-
gado. Endereço eletrônico: diego-ribeiro@hotmail.com
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em processo que os envolva. Feita de forma mais informal e
descontraída, o procedimento é realizado por profissionais
especializados, adequando as condições para uma pessoa em pleno
desenvolvimento físico, psíquico e moral, fazendo ser de extrema valia
para o processo penal, garantido seus direitos previstos na CF/88, no
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e Convenção
Internacional sobre o Direito da Criança e do Adolescente, como o
melhor interesse da criança, procurando evitar uma segunda
vitimização. Recentemente, a Lei 13.431/17, dispõe sobre essa técnica
especializada de inquirição, trouxe significativas inovações,
assegurando assistência e proteção ao infante diante de toda forma
de violência. OBJETIV O: Analisar a (in)eficácia da novel legislação
para o processo penal e o melhor interesse da criança e/ou adolescente.
MÉTODO: O método a ser aplicado é o dedutivo, tendo como ponto
de partida a lei nº 13.431/2017. RESULTADOS: O referido
depoimento constitui verdadeira violação do sistema processual legal,
visto não ter previsão para tal. Assim, uma recomendação do CNJ
não tem o condão de inovar na ordem jurídica. Como se não bastasse,
há um desrespeito ao sistema processual garantista, pois a oitiva da
vítima, no modelo proposto, provoca prejuízo à defesa e se
aproximando de um sistema judicialiforme. CONCLUSÃO:  Há clara
ofensa ao código de processo penal, visto as inquirições não são feitas
pelas próprias partes do processo diretamente à vítima e/ou
testemunha, mas sim, por um suposto “profissional”.

Palavras-chave: depoimento sem dano; contraditório; vulneráveis.
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A (IN)APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DO
CONTRADITÓRIO NO INQUÉRIT O POLICIAL  APÓS A

VIGÊNCIA DA LEI 13245/16

Diego Coelho Antunes Ribeiro1

Kelly Kethllen Pereira Souza ²

INTRODUÇÃO : O inquérito policial é procedimento inquisitivo e não
sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório
sem a presença de advogado não é causa de nulidade. Entretanto, a lei
13.245/2016, alterando o art. 7º do Estatuto da OAB, conferiu maior
participação ao advogado nessa fase procedimental com o objetivo de
obter mais participação nos procedimentos investigativos do inquérito
policial, seja assistindo os interrogatórios, os depoimentos ou, até mesmo,
quesitar perícias. OBJETIV O: Analisar a (in)aplicabilidade do princípio
do contraditório no inquérito policial, já que a novel legislação alterou o
Estatuto supracitado, assegurando a participação do advogado.
MÉTODO: O  método a ser aplicado é o dedutivo, tendo como ponto
de partida a lei nº 13.245/2016. RESULTADOS: Devido ao inquérito

1  Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. Mestrando
em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pós Graduado em
Direito Penal e Processo penal pela Universidade Gama Filho. Professor Universitá-
rio. Advogado. Endereço eletrônico: diego-ribeiro@hotmail.com;

²  Acadêmica do 3º período/matutino do curso de Direito das Faculdades Santo
Agostinho. Endereço eletrônico: kheesouza@gmail.com
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policial ser um procedimento administrativo que objetiva colher elementos
de informação acerca da autoria, materialidade e circunstâncias da
infração penal, o mesmo, tradicionalmente carece de contraditório, visto
que isso poderia prejudicar a coleta dos referidos elementos probatórios.
Entretanto, a lei objeto de estudo inseriu o inciso XXI no artigo 7º com
o seguinte teor: “São direitos do advogado: (...) assistir a seus clientes
investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade
absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e,
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios
dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo,
inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos.
Além do mais, o inciso XIV trouxe importante inovação na atuação do
defensor, assim dispondo que o mesmo pode “examinar, em qualquer
instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem
procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza,
findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo
copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”. Tal
modificação é salutar, pois assegura o referido direito em qualquer
investigação, ainda que não criminal, como é o caso de sindicâncias e
investigações disciplinares que ocorrem no âmbito da Administração
Pública em face de seus servidores, nas investigações nos feitas pelos
Conselhos Profissionais, bem como aquelas que ocorrem no CADE,
na CVM, além do inquérito civil conduzido pelo Ministério Público.
CONCLUSÃO:  A alteração legislativa não torna imprescindível a
presença de advogado nos interrogatórios. Em verdade, o que se confere
é o direito do advogado acompanhar o interrogatório do interrogando,
bem como presenciar e/ou quesitar os demais depoimentos. Nesse
contexto, o inquérito permanece como um procedimento inquisitivo não
se tornando um procedimento contraditório, já que, não houve a
obrigatoriedade do princípio do contraditório na investigação criminal,
visto que, a existência do mesmo presume que alguém tomará uma
decisão ao final, como ocorrem, por exemplo, em processos judiciais
em que o juiz é quem tem o poder decisório. Portanto, no inquérito
policial não há formação de culpa do indiciado.

Palavras-chave: Inquérito; contraditório; advogado.
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A ASCENSÃO DO PODER JUDICIÁRIO: ATIVISMO
JUDICIAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA

Hélio Fernandes Ferreira Filho1

Antônio Luiz Nunes Salgado2

INTRODUÇÃO: O Estado Brasileiro contemporâneo foi estruturado
na Constituição Federal de 1988 sob a perspectiva de três poderes
independentes e harmônicos entre si, que realizam suas funções típicas
e atípicas por meio do princípio da separação dos Poderes. Contudo,
nos últimos anos, o Brasil vem presenciando vasto crescimento do
Poder Judiciário, em razão da expansão da jurisdição constitucional e
da transferência de parte de poder político ao judiciário. A partir disso,
o judiciário vem enfrentando questões cada vez mais centrais para a
sociedade. Assim, o OBJETIV O deste trabalho é discutir se esta
crescente intervenção judicial traz algum risco para a legitimidade
democrática no país. METODOLOGIA: Utilizou-se nesta pesquisa
o método cientifico dialético. Tomando a revisão de literaturacomo
procedimento técnico para realizar uma abordagem qualitativa dos

1 Graduando em Direito; 9° Período; Faculdades Integradas do Norte de Minas –
FUNORTE; e e-mail: heliofernandesff@gmail.com; Apoio Financeiro: Programa de
Iniciação Científica da FUNORTE/ICS/FASI.

2 Professor; orientador; Pós-graduado; Faculdades Integradas do Norte de Minas –
FUNORTE; e-mail antonioluiz.salgado@gmail.com
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dados analisados. As informações foram obtidas através de uma
pesquisa de artigos publicados em revistas científicas, relacionados à
temática proposta. Além disso, a legislação constitucional e
infraconstitucional também serviu como base para a pesquisa feita.
RESULTADOS: No Brasil, a adoção de uma Constituição
Democrática, o crescimento da jurisdição constitucional, e a previsão
de um amplo catálogo de direitos fundamentais que passaram a ser
parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis
infraconstitucionais, implicaram em um significativo aumento da
atividade do Poder Judiciário. Dessarte, seus órgãos passaram a ser
mais demandados para resolver conflitos que envolvem desde questões
relacionadas aos direitos de liberdade, até a questões relacionadas a
políticas públicas, educação, meio ambiente, processo eleitoral, união
homoafetiva, etc. Este fenômeno passou a ser chamado de Ativismo
Judicial, estando associado a uma participação mais abrangente e
acentuada do Poder Judiciário na efetivação de valores e fins
constitucionais, com maior interferência na atuação dos outros poderes.
Os membros do judiciário não são agentes públicos eleitos. Por isso,
a doutrina da dificuldade contramajoritária baseia-se na premissa de
que suas decisões jamais representariam a vontade majoritária. Porém,
é inegável que desempenham um poder político. Há justificativas para
esta situação: o fundamento normativo decorre do fato de que a própria
constituição atribui este poder ao judiciário, especialmente ao Supremo
Tribunal Federal. CONCLUSÃO: Ao aplicarem a Constituição e as
leis, estão concretizando decisões que foram tomadas pelo constituinte
ou pelo legislador, ou seja, pelos representantes do povo.
Filosoficamente, pode-se dizer que um dos papéis da Constituição é
proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade
daqueles que tem mais votos. Sendo o STF intérprete da constituição,
seu papel é zelar por esses direitos. Ademais, os órgãos judiciais
somente podem atuar por iniciativa das partes, não podendo julgar
além do que foi pedido. Suas decisões também devem ser motivadas.
Isso implica na ideia de que para que suas decisões sejam válidas,
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nunca poderão ser um ato de pura vontade discricionária. O juiz deve
sempre apresentar razões, fundamentos e argumentos do seu
raciocínio. Por isso, diz-se que a democracia contemporânea é formada
de votos e argumentos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto,
diante desta conjuntura, pode-se afirmar que o ativismo judicial
exercido de forma eficiente é mais uma garantia para a democracia
do que um risco.

Palavras-chave: Ativismo Judicial. Democracia. Separação dos
Poderes.
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A BANALIZAÇÃO DO DISCURSO NA SOCIEDADE
BRASILEIRA FRENTE À CRISE POLÍTICA

Gustavo Aguiar Santos1

Marco Túlio Bandeira Rocha2

O presente trabalho OBJETIVA analisar, sob uma perspectiva crítica
e analítica, a banalização do discurso na sociedade brasileira no período
referente aos acontecimentos políticos no Brasil a partir de 2013 até
a atualidade. MET ODOLOGIA: Busca estudar, sob a ótica de
Michel Foucault (1996), os procedimentos de exclusão do discurso
do brasileiro no ápice da crise política vivenciada no país. Relaciona
as reflexões sobre o ódio no Brasil feitas por Leandro Karnal (2017),
com enfoque no processo de Impeachment da Presidente Dilma
Rousseff, sob a ótica dos processos de exclusão do discurso trabalhado
por Foucault, dos quais se evidenciam o autor, a vontade de verdade,
e o privilégio de quem fala. RESULTADOS: Percebe-se, no período
referente aos 6 meses antes e após a votação do Impeachment no

1 Acadêmico do 3º Período de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA.
Membro do grupo de estudos Direito, Totalitarismo e Modernidade. Endereço eletrô-
nico: gustavo.aguiarsantos@gmail.com

2 Acadêmico do 3º Período de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA
Membro do grupo de estudos Direito, Totalitarismo e Modernidade.
Endereço eletrônico: marcotuliobandeira@yahoo.com.br
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Senado Federal, que a população brasileira se encontrou
majoritariamente dividida em dois blocos ideológicos: A união dos grupos
autointulados de esquerda, com discurso geral contrário ao processo;
E aqueles que se identificam com a Direita, a favor, de forma a pedir
punição para o crime de responsabilidade fiscal do qual foi acusada a
Presidente. É possível entender, com base nas manifestações dos
cidadãos brasileiros em ambientes do cotidiano e redes sociais na
internet, que essa polarização é proveniente de uma carência de
racionalidade nos discursos de ambos os lados, onde é perceptível a
“pós-verdade”, em que não importa a verdade e sim sua eficácia,
como uma Realpolitik em seu grau extremo. Observa-se também a
vontade de verdade, em que o discurso precisa apenas ser transmitido
como verdadeiro, de forma que o discurso verdadeiro não reconheça
a sua vontade de verdade constitutiva que o atravessa. Reflete acerca
da inflamação do discurso na sociedade brasileira em meio à crise
política e econômica do país, de modo a identificar as mazelas que
contribuem para tal acontecimento. CONCLUSÃO: Portanto, ao
expor a aplicabilidade da teoria de Foucault (1996) no discurso do
brasileiro, coloca em evidência a banalização do discurso da sociedade
brasileira, que traz uma deficiência no desenvolvimento da consciência
do brasileiro frente à crise política, de forma a conscientizar e refletir
sobre os discursos no Brasil.

Palavras-chave: Discurso. Procedimentos de Exclusão. Política.



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

279Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

A DIGNIDADE HUMANA DOS
ESTRANGEIROS:BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O

CASO DOS VENEZUELANOS NO BRASIL

Simone Rosiane Corrêa Araújo1

INTRODUÇÃO: A migração não é fenômeno recente. Há registros
de deslocamentos populacionais desde o início da organização social
dos povos. Os fatores determinantes variaram ao longo do tempo,
desde a busca por regiões com disponibilidade de recursos naturais,
fuga de áreas conflituosas e causas político-econômicas. O fenômeno
migratório virou assunto de destaque no Brasil com a chegada de
milhares de venezuelanos fugindoda miséria em que viviam. O receio
causado pela chegada desses estrangeiros suscita uma discussão
sobre os fundamentos desse sentimento de medo e insegurança.O
estudo propõe duas questões principais: na atualidade, o que leva as
pessoas a deixarem seu país de origem? O que faz essas pessoasserem
percebidas como um problema quando estão fora da sua
territorialidade? OBJETIVO: Pretende-se demonstrar a relação

1  Mestre em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes). Professora e coordenadora do grupo de estudos Direito à diversidade e
a desconstrução do machismo e do racismo na Faculdade de Direito Santo Agostinho
(Fadisa). E-mail: simoner@fasa.edu.br
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entre a crise do Estado-nação, o desaparecimento do Estado de bem-
estar, a filosofia modernado direito à felicidade e o fenômeno da
xenofobia. METODOLOGIA: O estudo consiste em pesquisa
bibliográfica exploratória cujo referencial teórico é a teoria de Bauman
sobre estrangeiros percebidos como “o outro” e o conceito de
Lipovetskye Sébastien Charles de hipermodernidade.
RESULTADOS: O surgimento no século XX de fatores econômicose
culturais que representam forças extraterritoriais desencadearam o
fenômeno de separação entre poder e política de Estado. Aliado a
isso, se verifica o afastamento do Estado das responsabilidades pelos
efeitos do capitalismo: é o fim do Estado de bem-estar social. A elite
global abandona, por sua vez, a busca por uma nova e melhor ordem
econômica e social que alcance todas as pessoas indistintamente. O
mercado e o consumo substituem a nação e a comunidade como
critérios determinantes das identidades, alterando a noção de injustiça,
agora compreendida como não ter acesso ao que as outras pessoas
têm. Novas diretrizes estruturais são apresentadas: crescimento
econômico como sinônimo de desenvolvimento; consumo como
sinônimo de felicidade; naturalização da desigualdade entre as pessoas;
rivalidade e competição como caminhos para a justiça social. Tem
início, então, as “novas diásporas” vivenciadas pelos chamados
migrantes econômicos, que fora de seus países são “pessoas
redundantes”. CONCLUSÕES: O mercado e o consumo tomaram
o lugar do Estado-nação dando origem à sociedade de risco onde
prevalecem omedo, a insegurança e ansiedade, gerando
incompreensão e ressentimento frente àqueles que dependem de ajuda,
como os migrantes. Misturam-se os sentimentos de mixofilia (interesse
no estrangeiro) e mixofobia (medo e ansiedade frente ao
estrangeiro).Diante da expectativa por uma convivência pacífica e
solidária na cidade que sirva como laboratório para soluções
globaispara conflitos motivados pela intolerância, uma reflexão se faz
necessária:o que é o ser moral?Aceitar a responsabilidade pelo o que
acontece com o outro torna as pessoas seres morais. A queda do
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Estado-nação, o desaparecimento do Estado de bem-estar, a
desregulamentação e privatização da vida social exigem novas
estratégias de vida comum. Os caminhospossíveis passam
pelasolidariedade e realização dajustiça social entendida como política
cultural da diferença, ou luta peloreconhecimento, somada a uma
política social da igualdade fundamentada na redistribuição de
oportunidades.

Palavras-chave: Migração. Dignidade humana. Xenobobia.
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A HIBRIDEZ DO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL
BRASILEIRO CONSUBSTANCIADA  NA ELEVAÇÃO/
EQUIPARAÇÃO DA  JURISPRUDÊNCIA ENQUANTO

FONTE PRIMÁRIA DO DIREITO

 Isabela Silva de Oliveira1

 Otávio Augusto Neiva de Melo Franco2

INTRODUÇÃO : Ao panorama global hodierno é ínsito o grande
fluxo informacional e de interações geopolíticas, econômicas e
jurídicas, observando-se no cenário jurídico um movimento de
integração dos principais sistemas existentes, notadamente uma
necessidade de se promover, no âmbito dos ordenamentos, o diálogo
entre os sistemas denominados Civil Law, de caráter substancialmente
legalista pautado em leis escritas, e o Common Law que tem por
elementos estruturais os chamados precedentes judiciais.
Notadamente, no Brasil se verifica a influência da tradição romano-
germânica aplicada à adoção do Civil Law que preconiza a aplicação
das normas positivadas, as leis, como fontes primárias do direito.

1  Acadêmica do sétimo período do curso de Direito da Faculdade de Direito Santo
Agostinho (FADISA), integrante do Grupo de Estudos: Observatório Sobre a Formação
de um Direito Jurisprudencial Brasileiro, coordenado pelo Prof. Ms. Otávio Augusto
Neiva de Melo Franco (e-mail: isabeladeoliveira.s@gmail.com).

2 Coautor; Ms. Prof. da FADISA; advogado (e-mail: omfranco@ig.com.br).
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Ocorre que como materialização de tal tendência global, no
ordenamento pátrio evoluiu a compreensão de se valorizar os
precedentes judiciais e a formação de um direito jurisprudencial apto
a produzir estabilidade, celeridade e previsibilidade das decisões
judiciais. Utilizando-se do MÉTODO dedutivo somado a pesquisas
bibliográficas, em especial o texto de Luís Roberto Barroso em
coautoria com Patrícia Perrone Campos, publicado na Revista da
AGU (Advocacia Geral da União), a presente pesquisa tem por
OBJETIVO  a análise da evolução do direito brasileiro no que tange
à primazia das leis, sob a perspectiva integrativa e de valorização da
jurisprudência enquanto fonte indispensável do direito, asseverando,
portanto, a hibridez do sistema jurídico pátrio. O Código de Processo
Civil materializa em seus arts. 926 e 927 o estabelecimento de um
sistema de precedentes que enseja a uniformização das decisões
judiciais promovendo análise mais apurada acerca das teses objeto
de discussão e, por conseguinte, trâmites mais céleres à medida que
a previsibilidade evita a propositura de ações que versem sobre
pretensões contrárias ao entendimento aplicado jurisdicionalmente bem
como garante maior estabilidade e segurança jurídica. CONCLUSÃO:
O sistema processual civil brasileiro evolui asseverando a adoção de
um sistema de valorização jurisprudencial, aproximando-se do
Common Law, apresentando nuance híbrida que enseja além da
abstração normativa o estabelecimento de parâmetros similares
aplicáveis aos seus jurisdicionados, coexistência que propicia a
uniformização dos julgados e, também, a estabilidade das relações
jurídicas.

Palavras-chave: Hibridez. Sistema jurídico. Jurisprudência.
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A MEDIDA DE SEGURANÇA E SEUS LIMITES
TEMPORAIS EM F ACE DO PRINCÍPIO DA  DIGNIDADE

DA PESSOA HUMANA

Raíssa Neiva de Melo Franco

INTRODUÇÃO: A medida de segurança é um instituto jurídico
previsto no Código Penal brasileiro (CP/1940), aplicado aos
inimputáveis e semi-imputáveis, visando, precipuamente, promover a
cura dos agentes que a recebem. Desta forma, o OBJETIVO  da
pesquisa é analisar os limites temporais da medida de segurança à luz
da dignidade da pessoa humana. Para atender ao propósito desse
estudo, utilizou-se como OPÇÃO METODOLÓGICA , a pesquisa
bibliográfica e documental, de caráter exploratório, com abordagem
dedutiva. Ressalta-se que o CP/1940, em seu artigo 97, parágrafo 1º,
dispõe que a medida de segurança terá tempo de duração
indeterminado, perdurando até que seja constatada a cessação da
periculosidade por meio de perícia médica. Por outro lado, a
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988), em
seu artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b”, impõe a vedação às penas de
caráter perpétuo. Diante disso, levanta-se discussão doutrinária e
jurisprudencial, com o intuito de investigar se a sua prorrogação da
medida de segurança por tempo indefinido estaria em harmonia com
o ordenamento jurídico. A literatura brasileira acerca do tema aponta
três soluções para a indeterminação temporal do cumprimento da
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medida de segurança e entre os tribunais há também certa divergência.
CONCLUI-SE  que a indeterminação temporal do cumprimento da
medida de segurança não pode afrontar a vedação constitucional às
penas de caráter perpétuo.

Palavras-chave: Doença mental. Inimputabilidade. Medida de
segurança. Limite temporal.
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A OBRA VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS E A
SUA RELAÇÃO COMA DIGNIDADE DA PESSOA

HUMANA E O MÍNIMO EXISTENCIAL

Brenda Eucianne Duarte Fonseca1

Prof. Ms. Iuri Simões Mota2

INTRODUÇÃO: A Constituição Federal de 1988, com escopo de
valorizar os indivíduos, transmutou a ideia de Dignidade da Pessoa
Humana em fundamento constitucional, tal ato alçouo ordenamento
jurídico pátrio ao mesmo nível de muitos países desenvolvidos que já
adotavam essa premissa. É possível classificar essa decisão como
um”antropocentrismo”necessário,para que todos os homens
figurassem como os principais detentores de direitos, não mais a
propriedade ou só os abastados, mas todo ser humano nascido com
vida. No entanto, o presente estudo remonta a época em que a
constituição de 1937 acabava de ser outorgada por Getúlio Vargas, e

1  Acadêmica do sétimo período do curso de Direito da FADISA – Faculdade de Direito
Santo Agostinho, estudante; participante do grupo de estudos em Direito e Artes da
Fadisa. E-mail: brendafonseca17@outlook.com.

2 Mestre em Letras/Estudos Literários pela Universidade Estadual de Montes
Claros;Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros; Professor do
curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho; Advogado. E-mail:
iuris@fasa.edu.br.Coautor orientador na presente pesquisa.
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onde tais ideais ainda não haviam sido seriamente debatidos pelos
legisladores nacionais, neste período a obra Vidas Secasde Graciliano
Ramos foi publicada pela primeira vez e já abordava de forma crítica
e aberta a situação de pessoas que careciam do mínimo existencial e
da dignidade humana em suas vidas,”Na planície avermelhada os
juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham
caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos.”(RAMOS,
1982, p. 103), a leitura de tal passagem, logo no inícioda obra,apresenta
uma realidade que parece distante quanto ao tempo e a localização
geográfica, no entanto, cenas como a descritaainda são comuns no
Brasil, a misériapermanece como uma sombra para diversas
famíliasno país. O incompreensível é o fatode a Dignidade da Pessoa
Humana, como um fundamento previsto na constituição, não alcançar,
em plenaatualidade, retirantes do século XXI quemais parecem viver
como nômades pré-históricosmigrando em busca de recursos para a
subsistência, na maioria das vezes encontrando refúgio em grandes
centros urbanos onde a subjugação só muda de cenário. OBJETIVO:
Analisar, no âmbito da narrativa da obra Vidas Secas de Graciliano
Ramos, a possibilidade de reconhecimento da violação da dignidade
da pessoa humana e do mínimo existencial àqueles que estão em
situação de exclusão social. METODOLOGIA: Para o
desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa
bibliográfica,com análise a doutrina, legislação eanálise crítico-literária.
RESULTADOS: A obra Vidas Secas ao retratar o sofrimento
decorrente da miséria demonstra evidente situação de exclusão social
e descaso do Estado e de suas políticas públicas, sendo possível
reconhecera relevância das atuais definições constitucionais sobre a
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. CONCLUSÃO:
Notadamente houve avanços da década de 1930 para o ano de 2018,
todavia, com a riqueza dos vastos recursos nacionais, os avanços

3  RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 48. ed. São Paulo: Record, 1982.
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poderiam ter alcançado proporções mais amplas. A criação de políticas
públicas e a melhor distribuição de renda poderiam diminuir
drasticamente a pobreza no país, assim brasileiros como os retratados
pelos personagens da obra Vidas Secas não teriam como questão
principal davida amera subsistência. Graciliano Ramos enxergou e
retratouos invisíveis, os excluídos pela sociedade e pelo Estado, aqueles
que, mesmo humanos, não têm acesso à dignidade mínima necessária.

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Graciliano Ramos.
Exclusão Social.
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A DIMINUIÇÃO DA MAIORIDADE PENAL:
SOLUÇÃO OU PROBLEMA?

Renata Priscila da Silva1

Tatiana de Souza Araújo Antunes2

INTRODUÇÃO: Ao longo da história a criança e o adolescente no
Brasil foram percebidos sobre distintos olhares, com normas que os
regiam de acordo com o pensamento e contexto de cada período, o
que provocou mudanças em sua imputabilidade penal. Atualmente, o
indivíduo com menos de 18 anos é percebido penalmente como
inimputável. A imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade,
ou seja, as ações praticadas por esses indivíduos que vão de encontro
com a lei, é compreendida como ato infracionário e não como crime,
de acordo com o Estatuto da Criança e do adolescente. O que motiva
diversos embates entre a sociedade, e, operadores da área do Direito,
no sentido que para ambos os grupos há a parcela que entende como
necessário essa norma e outra parcela que entende que tal norma é
um incentivo a marginalização de crianças e adolescentes. Nesse

1  Acadêmica do sexto período de direito da faculdade de Direito Santo Agostinho
(FADISA), integrante do programa especial de tutoria (PET), coordenado pela profª.
Ms. Tatiana Souza Araújo Antunes.(e-mail:renatapriscila32@gmail.com).

2 Coautora  orientadora;Profª.Ms. da FADISA; advogada ( e-mail:
proftatiana@yahoo.com.br).
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sentido, a redução da maioridade penal é tema de grande relevância
na área científica e social. A presente pesquisa busca compreender a
transição da doutrina irregular para a doutrina de proteção integral no
que se refere ao menor. Com o OBJETIV O de entender o processo
que culminou na criação da norma do artigo 228, da atual Constituição
Federal Brasileira, sobre a inimputabilidade do indivíduo com menos
de 18 anos, para assim verificar que a alteração não se trata de uma
questão meramente formal ou material, mas sim de uma demanda
que acarretará em diversas prerrogativas negativas na conjuntura
social do país. MÉTODOLOGIA:  Para o desenvolvimento do
trabalho foi feita uma análise bibliográfica com ênfase em diversos
autores que trabalham com o tema e também com autores de áreas
afins. A CONCLUSÃO a que se chegou é que o clamor não irá
solucionar o problema da marginalização entre os sujeitos com menos
de 18 anos, mas sim será entendido como forma do Estado mascarar
o problema e, por consequência, lesar o princípio da dignidade da
pessoa humana consagrado pela Constituição Federal Brasileira.

Palavras-chaves: Transição. Imputabilidade. Embate.
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A TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NOS
LITÍGIOS DE DIREIT O DE FAMÍLIA

Lucas Câmara Assis1

Otávio Augusto Neiva de Melo Franco2

INTRODUÇÃO: Com a entrada em vigor do Código de Processo
Civil/2015, os precedentes judiciais amanham grande autoridade no
exercício da jurisdição, visando obter maior segurança jurídica. A
valorização dos precedentes no sistema brasileiro do civil law, em
clara miscigenação com o common law, indica um cenário cada vez
mais criativo, menos legalista, onde o juiz é mais que bouche de la
loi. Não obstante o esforço dos processualistas, o Direito de Família
ainda é terreno obscuro: a decisão sobre danos morais por abandono
(Teoria do Desamor) ou sobre o termo inicial dos alimentos definitivos,
por exemplo, não encontra coerência e unicidade no sistema decisional.
MET ODOLOGIA  E OBJETIV O: Ante o exposto, o presente
trabalho, calcado em estudo bibliográfico, visa refletir e analisar como
o fenômeno dos precedentes, a partir de 2015, poderá impactar os
litígios familiares em juízo.  O Direito de Família, pois, é um todo

1  Acadêmico do sétimo período de direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho
(FADISA); integrante do Grupo de Estudos: Direito Jurisprudencial, coordenado pelo
Prof. Ms. Otávio Augusto Neiva de Melo Franco. (email: lucas@polimarcas.com.br)

2 Coautor; Ms. Prof. da FADISA; advogado (email: omfranco@ig.com.br)
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peculiar: as demandas familiares são uma multiplicação de
particularidades e especialidades fáticas, um emaranhado de relações
e intimidades, algumas calcadas na gravidade de um vínculo rompido.
Logo, torna-se espinhoso distinguir, nesse intrincado de situações, o
que é ratio decidendi, que efetivamente fundamenta a tomada de
decisão, que pode se constituir em precedente, e obter dictum,
fundamentos acessórios, sem efeito vinculante. Do mesmo modo, para
ultrapassar um precedente, é necessário que o procedimento do
distinguish não atropele a ratio decidendi, como prescreve o artigo
489 do CPC/2015. Mas em meio aos vários contextos familiares
existentes em juízo, como definir o que é pertinente em uma decisão
judicial? Como dissecá-la a fim de se extrair a ratio decidendi e o
obter dictum em questões de família? Vale destacar que as últimas
maiores mudanças realizadas no Direito de Família vieram de
precedentes, sob a égide do código de 1973: o reconhecimento de
uniões estáveis homoafetivas, da multiparentalidade, das uniões
simultâneas, do poliamor. RESULTADO E CONCLUSÃO:
Acredita-se que o operador do direito, com o advento do código
processualista, terá uma carga maior de responsabilidade, uma vez
que terá de analisar, minunciosamente, os elementos de fato e de
direito enfrentados nos precedentes firmados, para somente através
de uma análise pormenorizada e substancial dos pontos de
diferenciação e de aproximação, justificar o argumento para aplicar
ou afastar os precedentes já firmados.

Palavras-chave: Precedente. Ratio decidendi. Direito de Família.
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A UNIÃO HOMOAFETIV A SOB A
ÓTICA DO DIREITO CIVIL

Lorena Soares Santos
Thayná Alves Gomes

INTRODUÇÃO: Os relacionamentos entre indivíduos do mesmo
sexo sempre existiram, mesmo que tenham sofrido repressão por parte
da sociedade altamente religiosa e, até certo momento, desconsiderado
para o direito, levando em consideração o fato de que a primeira
previsão sobre os casais homossexuais está na jurisprudência e que
antes disso nada regulava estas relações. OBJETIVO:  demonstrar
como o Direito Civil tem se portado mediante esta nova modalidade
de família. METODOLOGIA: Para alcançar o objetivo traçado,
analisar-se-á a relação entre o Direito Civil eas Uniões Homoafetivas.
RESULTADOS: O casamento homoafetivo não é regido por lei
específica, mas sim por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 132 julgada pelos ministrosdo Supremo Tribunal
Federal (STF) em 2011, que assegura todos os direitos ao casal
homoafetivo, principalmente aqueles inerentes ao casamento. Após
essa decisão, a Lei Maria da Penha (11.340/06) foi alargada para que
pudesse abrigar as uniões homoafetivas também. Vale ressaltar que
o STF não fazia menção ao casamento, mas levando em consideração
os princípios constitucionais, o casamento acabava sendo possível
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através da conversão da união estável. Após a decisão do Supremo
Tribunal Federal, a jurisprudência reconheceu a possibilidade de
converter a união estável homoafetiva em casamento. Algum tempo
depois o Supremo Tribunal de Justiça aprovou a habilitação direta
para o casamento e o Conselho Nacional de Justiça proibiu que as
autoridades competentes negassem a habilitação, a celebração do
casamento ou a conversão da união estável em casamento.
CONCLUSÃO: A nossa realidade mostra que a família não se
resume apenas aos casais heterossexuais, as uniões homoafetivas já
alcançaram o destaque merecido de entidade familiar. Desta forma,
resta ao legislador agora apenas adequar a redação do Código Civil,
vez que esta nova entidade familiar já é reconhecida e protegida pelo
Direito.

Palavras-chave: União homoafetiva. Direito. Jurisprudência.
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ABANDONO AFETIV O PARENTAL  E A POSSIBILIDADE
JURÍDICA DE INDENIZAÇÃO

Vanilsa Alves Celestino

INTRODUÇÃO:  Naturalmente, é inegável que, a família sempre
constituiu o núcleo básico e essencial da sociedade e do próprio Estado,
condição para a humanização e para a socialização das pessoas. A
partir dos novos ditames constitucionais a família perdeu seu caráter
institucional e passou a ser compreendida como espaço ideal de
realização da dignidade de seus membros. Assim, nas relações
parentais, a legislação, através da CRFB/88, do Estatuto da Criança
e do Adolescente e do Código Civilestabelecem um rol de deveres
jurídicos inerentes a serem observados pelos pais com relação aos
filhos, na qual estabelecem o dever de criação, educação, guarda,
companhia e convivência, através do exercício do poder familiar. O
abandono afetivo nada mais é do que o inadimplemento dos deveres
jurídicos e, se configura pela omissão de um dos genitores a gerar um
dano injusto na vítima. OBJETIVO: O presente estudo busca analisar
a possibilidade jurídica e os pressupostos da responsabilização civil
por abandono afetivo parental. METODOLOGIA: Este trabalho
baseia-se no método dedutivo, através de pesquisas bibliográficas, a
partir de leis, doutrinas, artigos científicos e jurisprudência.
RESULTADOS: Conforme julgamento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), que julgou o Recurso Especial 1159242/SP,
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reconheceu a procedência do pedido de indenização por abandono
afetivo, na qual, esclarece que, não existem restrições legais á
aplicação das regras relativas á indenização no direito de família ,
pois presentes os requisitos que são: a conduta (ação ou omissão),
nexo causal e dano, há a caracterização do ilícito
civil.CONSIDERAÇÕES FINAIS: o cuidado é fundamental á
formação e desenvolvimento físico, moral, intelectual e emocional da
criança e do adolescente, pois não se discute aqui a questão do amor,
tendo em vista a sua subjetividade, mas sim, a verificação do
cumprimento de uma obrigação legal, enfim, amar pressupõe uma
faculdade, cuidar é dever. Sendo assim, é possível a reparação civil.

Palavras-chave: Entidade Familiar. Abandono Afetivo Parental.
Indenização.
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ATIVISMO JUDICIAL

Carolina Fernanda Marques Diamantino¹

INTRODUÇÃO: O ativismo judicial consiste em uma postura
proativa exercida pelo Poder Judiciário, embora não tenha uma
definição precisa por parte dos operadores do Direito. Ora aplaudida
por uns, ora rechaçada por outros, esta conduta jurisdicional de
interpretação extensiva frente às questões de valores e princípios
constitucionais suscita uma análise acerca da sua legitimidade e limites
de atuação. OBJETIVO : O trabalho em epígrafe tem por objetivo
analisar os riscos e parâmetros dogmáticos, com o intento de preservar
a finalidade central e legítima de atuação do Poder Judiciário à luz da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, pois
há uma pertinência desta temática no atual cenário brasileiro, visto
que decisões judiciais que vão além da estrita literalidade da norma
estão cada vez mais presentes. Por conseguinte, diante esta atuação
proativa do órgão jurisdicional, motiva para o desenvolvimento desta
pesquisa acadêmica e científica com o intuito de expor os riscos que
afetam o sistema jurídico brasileiro e delinear os limites de atuação
do Poder Judiciário frente às decisões que ensejam uma criatividade
interpretativa. METODOLOGIA:  O presente trabalho baseia-se

¹ Autora: Acadêmica do 9º período matutino do curso de Direito da Faculdade de Direito
Santo Agostinho (FADISA). Endereço eletrônico: cfmdiamantino@gmail.com
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no método dedutivo e em pesquisa bibliográfica, bem como na análise
de julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) que preponderam o
ativismo judicial. RESULTADOS: Quando o órgão jurisdicional
legifera e age em detrimento do Poder Legislativo, extrapola da sua
seara e dos seus limites de atuação, de modo a comprometer a
legitimidade democrática a partir de uma discricionariedade judicial
ou uma politização indevida da justiça. Ademais, o ativismo judicial
desnatura o Poder Judiciário da sua atividade típica e afeta o princípio
da tripartição de Poderes, de forma a cercear a própria ideia de Estado
de Direito e a soberania popular. CONCLUSÃO: Conclui-se,
portanto, que para haver legitimidade na atuação jurisdicional é preciso
inicialmente observar os limites da separação de Poderes, bem como
utilizar de modo coerente o controle de jurisdição constitucional por
meio dos mecanismos de delineiam, à luz dos dispositivos
constitucionais, a interpretação do texto da norma e a aplicação dos
princípios diante o caso concreto. Assim sendo, há de se preservar a
finalidade central do Poder Judiciário e a legitimidade de suas decisões,
tendo em vista que a sua atuação frente aos julgados repercute em
meio à sociedade e no sistema jurídico e acadêmico.

Palavras-chave: Ativismo Judicial. Poder Judiciário. Legitimidade.
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CONTROLE SOCIAL DA MÍDIA NO BRASIL: CENSURA
OU DIREITO DA SOCIEDADE?

Diego Coelho Antunes Ribeiro1

Kelly Kethllen Pereira Souza²

INTRODUÇÃO : É sabido que vivemos em uma sociedade midiática,
na qual a mídia é reconhecida como uma forma de controle social. O
controle social, em suas instâncias, é entendido como um conjunto de
instituições, estratégias e sanções sociais que têm o intuito de promover e
submeter os indivíduos aos modelos e normas comunitárias para adaptá-
las aos seus postulados normativos. A sociedade serve-se em duas classes
de controle social: instâncias formais e instâncias informais. As instâncias
informais são feitas no processo de socialização do indivíduo desde a sua
criação que ocorre no seio familiar; na educação exercida pelas instituições
educativas como a escola, por exemplo; na igreja ou através da religião e,
por fim, pelas associações e coletividades às quais as pessoas estão sujeitas.
Para isso, seriam necessárias ações que a responsabilizem e que controlem
seu poder. OBJETIV O: avaliar a (i)legalidade na imposição de limites

1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. Mestrando
em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pós Graduado em Direito
Penal e Processo penal pela Universidade Gama Filho. Professor Universitário. Advo-
gado. Endereço eletrônico: diego-ribeiro@hotmail.com;

²  Acadêmica do 3º período/matutino do curso de Direitodas Faculdades Santo Agostinho.
Endereço eletrônico: kheesouza@gmail.com
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à atuação da mídia no cenário nacional. MÉTODO: o método a ser
aplicado é o dedutivo. RESULTADOS: a mídia é uma das responsáveis
pela difusão de informações que, apesar de se configurarem de maneira
mais sistemática, não deixam de ser essenciais por se tratar do primeiro
contato com as ideologias, com a moral e com os costumes. Em suma, se
encarregam de interiorizar condutas no processo de socialização destes.
No entanto, esse processo é suscetível a falhas, visto que determinadas
informações são divulgadas carecendo de veracidade ao público. É
importante reconhecer a necessidade de uma regulamentação da mídia
no que se refere às praticas delituosas que englobam calúnia, difamação
e injúrias. É preciso que o Estado, por meio de uma legislação, discipline
de modo a ponderar a liberdade de expressão e a criminalização das
condutas infratoras da mídia. Essa ponderação ocorre a partir do momento
em que uma determinada restrição fere algum princípio fundamental, já
que se trata dos princípios do Estado democrático adverso à liberdade de
expressão.  As condições de exercício de regulamentação devem ser
conduzidas com neutralidade, visto que, limitar o conteúdo por vezes pode
impedir a formação diversificada de opiniões. Uma vez estabelecida tal
neutralidade, perante o conteúdo, a atividade midiática pode ser
condicionada pela legislação sem que a mesma viole substancialmente o
conteúdo dos direitos fundamentais. CONCLUSÃO: Toda sociedade
em sua estrutura de formação necessita de disciplina para assegurar que
as normas e regras estabelecidas sejam cumpridas. Os agentes do controle
social criam dentro dos seus mecanismos de dominação essa disciplina
social que nem sempre são justas ou eficazes. A democratização da
mídia recai de forma direta no pluralismo político e democrático do país,
visto que esses meios sociais intermedeiam as próprias relações na vida
em sociedade. A responsabilidade dos meios de comunicação na
reformulação da democracia deve ser tratada com prioridade estatal.
Assim, a responsabilização midiática, bem como o seu controle
democrático são necessários para se buscar uma sociedade plural e
democrática.

Palavras-chave: Mídia. Controle social. Liberdade.
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DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS
FRENTE AO MUL TICUL TURALISMO: UMA  ANÁLISE

VOLTADA À MUTILAÇÃO GENIT AL  FEMININA

Caterine Bicalho Fagundes1

Reinaldo Silva Pimentel Santos2

INTRODUÇÃO: Busca-se no presente trabalho analisar a relação
existente entre o traço do universalismo em direitos humanos e sua
correlação com o multiculturalismo. Nesse sentido, discute-se tal
embate mediante o estudo de caso da mutilação genital feminina.
OBJETIVO: Para tanto, deve-se analisar do conteúdo normativo
vigente de direito internacional de direitos humanos, especificamente
em face de uma das características intrínsecas às normas supracitadas,
o universalismo. Questiona-se a possibilidade de aplicação legítima
de tais institutos defronte manifestações cultural-religiosas que
promovem ações de tortura, com atenção à prática de mutilação genital
feminina. Propõe-se ser necessário proceder ao exercício de
comparação dos conceitos de cultura, religião e dignidade da pessoa

1  Graduanda em Direito (8° Período) pela Faculdade de Direito Santo Agostinho –
FADISA. Autor. E-mail: caterinebicalho@hotmail.com

2 Doutor e mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais -PUCMinas. Professor da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA.
Coautor orientador. E-mail: reinaldosps@gmail.com.
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humana aplicados no viés ocidental e oriental, sendo essa última uma
das bases que suportam o direito internacional dos direitos humanos.
A importância desta pesquisa decorre da necessidade de análise
referente a eventual descumprimento de normas protetivas
internacionais em relação a mutilação. Há que se compreender o
cerne de tais preceitos normativos para que sua efetividade seja
legitimada. Com o estudo da dignidade da pessoa humana em suas
mais variadas facetas doutrinárias, tem-se promovida a possibilidade
de analisar a base da aplicação dos direitos humanos como instrumento
universal, sendo que tal perspectiva mostra-se fundamental para a
compreensão do instituto. Isto posto, salienta-se que a importância do
desenvolvimento dessa pesquisa ainda figura no valor social a que se
propõe. Referente à METODOLOGIA , utiliza-se o método de
pesquisa bibliográfico e documental, sendo o método de abordagem
dialético e os métodos de procedimento comparativo, estatístico,
histórico, com estudo de caso. Referente aos RESULTADOS iniciais,
verifica-se um descompasso entre o posicionamento universalista e a
concepção de cultura. Entretanto, deve-se destacar uma
supervalorização da cultura, ensejando eventuais violações de normas
protetivas de direitos humanos. CONCLUI-SE  com os resultados
observados pela existência de uma acepção distinta do entendimento
de Dignidade da Pessoa Humana, instrumento que torna válida a
norma de Direito Internacional de Direitos Humanos. Em análise
voltada ao entendimento ocidental há um pensamento de vertente
antropocêntrica que caracteriza o indivíduo como digno na proporção
em que a este são conferidos direitos mínimos. Contudo, à noção de
comunidade existente no contexto social oriental é dada uma
importância de percentual considerável. Em tal alcance a dignidade
do indivíduo é inerente à existência de uma sociedade digna, que
alcança esse status, entre outros fatores, através da promoção de
atividades de cunho cultural-religioso.

Palavras-chave: Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Mutilação Genital Feminina. Cultura.
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DEMOCRACIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS: O
DIREITO DE INTEGRAÇÃO NO ÂMBITO DO

MERCADO COMUM DO SUL E REFLEXOS NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Sarah Thaynná Silva Aguiar1

Reinaldo Silva Pimentel Santos2

INTRODUÇÃO: Buscou-se no presente trabalho verificar e discutir
a relação existente entre a democracia e relações internacionais,
mediante aplicações do Direito de Integração no âmbito do Mercosul
- Mercado Comum do Sul - a partir da integração da América do Sul.
Percebe-se que o Direito de Integração tem suas raízes no Direito
Comunitário. Esse é entendido como sendo ramo do Direito cujo objeto
de estudo é, de forma ampla, o ordenamento jurídico da União
Europeia, bloco econômico que obteve a primeira experiência
integrativa historicamente expressiva. Quanto ao Direito de Integração,
esse é compreendido como o direito proveniente das demais
experiências integrativas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a

1  Graduanda em Direito (8° período) pela Faculdade de Direito Santo Agostinho –
FADISA. Autora.Integrante do Programa Especial de Tutoria – PET. Email:
sarahtaguiar97@gmail.com.

2  Doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Coautor orientador. Professor da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA. E-
mail: reinaldosps@gmail.com
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concepção primordial do Direito de Integração foi retirada do Direito
Comunitário. O Mercosul foi criado em 26 de março de 1991 como
resultado do Tratado de Assunção firmado pela Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai, países do Cone Sul. Por sua vez, visualiza-se
como significativo avanço da integração dos países componentes
supracitados a formação do Parlamento do Mercosul - Parlasul -
substituindo a Comissão Parlamentar Conjunta, em 14 de dezembro
de 2006, o qual, hoje, conta com 122 parlamentares. O órgão criado
conta com a participação do Brasil (44 parlamentares); Venezuela
(18 parlamentares); Paraguai (18 parlamentares); e Argentina (42
parlamentares). É notório que a partir da formação do Mercosul e do
Parlasul abre-se a discussão do fortalecimento econômico e integração
jurídica da América do Sul. O OBJETIV O do trabalho consiste em
discutir as ações do Mercosul e demonstrar a existência de reflexos
no ordenamento jurídico pátrio, advindos da integração e produção
normativa por parte do Parlasul. Referente à METODOLOGIA ,
quanto ao método de abordagem utilizou a modalidade dedutiva. Quanto
ao método de procedimento utilizou-se de modalidade monográfica,
com fontes secundárias. Têm-se como resultados iniciais os reflexos
jurídicos no Brasil da integração da América do Sul decorrente da
existência do Parlasul, especialmente quanto a legislação interna.
Pode-se indicar a existência de conflito de normas pátrias e
internacionais resultantes da ação legislativa do órgão mencionado.
CONCLUI-SE  indicando um crescimento do Direito da Integração
no âmbito da América do Sul. Nesse sentido, é possível apontar a
repercussão da atividade do Parlasul no âmbito interno, refletindo
diretamente no ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras-chave: Direito Comunitário. Direito de Integração.
Mercado Comum do Sul.
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1  Graduanda do 8º período do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Montes
Claros. E-mail: kellydhamy@gmail.com.

2 Especialista em Administração e Planejamento de Projetos Sociais. E-mail:
jacielecristina@yahoo.com.br.

3  Professor do Departamento de Política e Ciências Sociais da Universidade Estadual de
Montes Claros. E-mail: lobomoc@yahoo.com.br.

DIREIT O À CONVIVÊNCIA  FAMILIAR E
COMUNITÁRIA, UMA  ANÁLISE ACERCA DO

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Kelly Damiana Oliveira BARBOSA1

Jaciele Cristina Souza LOBÔ2

Luiz Wanderley dos Santos LOBÔ3

INTRODUÇÃO: Atualmente no Brasil, um dos desafios é garantir a
proteção integral para as crianças e adolescentes, em especial àquelas
que se encontram em situações de riscos. Assim, uma das possibilidades
desta intervenção é prevenir para que os seus direitos não sejam violados,
primando o direito à convivência familiar e comunitária. O conceito de
criança e adolescente fundamentam-se na definição do Estatuto da
Criança e do Adolescente-ECA, Lei 8.069/90 que se consideram crianças
os indivíduos entre 0 e 11 anos e 11 meses e adolescentes aqueles entre
12 (doze) anos completos a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses. O
direito à convivência familiar e comunitária é uma das bases do Estatuto
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da Criança e do Adolescente que visa garantir o desenvolvimento pleno
da infância e da adolescência, sendo dever da família, da sociedade e do
poder publico assegurar a efetivação dos direitos. Em caso de violação
dos direitos por estas instâncias supracitadas, o ECA  prever a aplicação
de medida protetiva (BRASIL,1988). O acolhimento institucional é um
atendimento público destinadoas crianças e aos adolescentes que tiveram
os seus vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Deste modo, o serviço
tem caráter provisório e excepcional, utilizado como dispositivo para
transição da reintegração familiar ou a colocação em família substituta.
(BRASIL, 1990). OBJETIVO : Identificar e analisar as políticas públicas
exercitadas para a efetivação do direito à convivência familiar e
comunitária para as crianças e adolescentes em acolhimento institucional.
METODOLOGIA : O presente estudo trata-se de uma pesquisa
bibliográfica sobre direito à convivência familiar e comunitária para
crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Durante o processo
de seleção bibliográfica, foram consultados os dados disponibilizados pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA. RESULTADOS:
O Levantamento Nacional das crianças e adolescentes em serviço de
acolhimento institucional aponta as ações de incentivo à convivência
familiar e comunitária aos acolhidos. Sendo que 68,6% promoviam visitas
das crianças e dosadolescentes aos lares de suas famílias e 43,1%
permitiam a visitação livre dasfamílias ao abrigo, sem datas e horários
pré-estabelecidos. Verificou-se ainda que entre as diversas atividades
realizadas destacam-se: atividades no turno complementar ao da escola
40,7%; apoio psicológico e/ou social as famílias das crianças e dos
adolescentes carentes 38,4%; cursos de profissionalização 32,8%; escola
23,1%; creche 21,6%; e pré-escola 19,9%. (IPEA, 2003).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto para que haja a efetivação
do direito à convivência familiar e comunitária requer o fortalecimento do
vínculo familiar em todos os aspectos políticos, sociais, culturais e
econômicos, na qual se resulta do investimento do Estado em políticas
públicas intersetoriais.

Palavras-chave: Criança e adolescente. Direito à convivência
familiar. Acolhimento institucional.
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DIREITO DE LAJE: TRANSFORMAÇÃO DO
“PUXADINHO” EM DIREIT O REAL AUTÔNOMO

Marcelo Brito1

Tarcísio França Afonso2

INTRODUÇÃO:  Realidade remota no cenário brasileiro, o
fenômeno “puxadinho”, de modo predominante em áreas periféricas
e hodiernamente disseminado em toda área urbana, enfim recebe a
regulamentação que há muito lhe foi devido. OBJETIVOS: O
presente trabalho objetiva-se a expor o Direito de Laje sob uma
perspectiva principiológica e algumas de suas especificidades, com
vistas a torná-lo mais compreensível. MET ODOLOGIA: Trata-se
de uma pesquisa bibliográfica e documental com método de abordagem
dedutivo. RESULTADOS: Na busca pela solução da informalidade,
o direito de laje apresenta-se como a possibilidade de coexistência de
unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em
uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário de uma
construção-base ceda à superfície superior ou inferior de sua
construção de forma gratuita ou onerosa, a fim de que terceiro

1 Coautor Orientador; Professor Mestre em Desenvolvimento Social pela Universidade
Estadual de Montes Claros; marcelo.brito@fasa.edu.br

2 Acadêmico do Sétimo período da Faculdade de Direito Santo Agostinho;
tarcisiof.afonso@gmail.com
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mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o
solo. Vê-se que a regulamentação enseja tornar núcleos informais
em núcleos formais. Deve-se diferenciar direito a laje com o
condomínio edilício, tendo em vista que no primeiro há somente fração
exclusiva, ao passo que no segundo pode-se identificar a existência
de frações ideais. No que tange à distinção entre o direito à laje e ao
direito de superfície, observa-se o modelo de projeção vertical e
horizontal, respectivamente. Outro viés apresenta-se na perpetuidade
do direito à laje, ressalvadas as formas extintivas do direito, e a
temporariedade do direito de superfície, além de limitar-se o
superficiário a construir ou plantar sobre o terreno. O Código Civil
Brasileiro de 2002 não exige que o imóvel seja urbano, podendo se
dar em núcleos formais e informais, sendo legitimados a requerer a
regularização o possuidor ou o poder público, que a depender da forma
a ser apresentada perante o Ofício de Registro de Imóveis, ora
enquadrado numa política de regularização fundiária, ora por iniciativa
e finalidade privada, determinará a incumbência de suportar o ônus
com os custos. Destaca-se a possibilidade de tributação específica
que encontrava óbice anteriormente à regulamentação legislativa.
CONCLUSÃO: Evidencia-se, através deste estudo, que com o
advento da regulamentação ao Direito de Laje, muda-se a perspectiva
do “puxadinho” de modo a apresentá-lo como um direito real
autônomo, com todos os atributos inerentes à posse e à propriedade,
regulado de maneira a propiciar dignidade àquele que outrora vivia à
margem da Lei e não tivera oportunidade legal de ter reconhecido o
domínio sobre sua moradia por meio do registro perante o Ofício de
Registro de Imóveis.

Palavras-chave: Direito de Laje. Direito Real. Núcleos Formais.
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DIREIT OS HUMANOS, CONFLIT OS ARMADOS E
RELAÇÕES INTERNACIONAIS:

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GUERRA CIVIL  SÍRIA

Norberto Caetano de Oliveira Neto1

Reinaldo Silva Pimentel Santos2

INTRODUÇÃO:  Buscou-se no presente trabalho verificar e discutir
a relação existente entre direitos humanos, conflitos bélicos
internacionais mediante a ocorrência da guerra civil síria e as suas
repercussões no Direito e Relações Internacionais. Percebe-se que
o conflito sírio teve sua origem decorrente da chamada “Primavera
Árabe”, movimento que se iniciou em 2010, na Tunísia, atingindo países
do norte da África e Oriente Médio onde, nesse universo, tem-se a
Síria. Tal Estado atualmente é governado pelo presidente Bashar al-
Assad, desde do ano 2000. Observa-se que o governo Assad reprimiu
os protestos que ocorriam na Síria com significativa violência, o que
resultou na formação de grupos paramilitares que iniciaram uma luta

1  Graduandoem Direito (9° Período) pela Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA.
Integrante do Programa Especial de Tutoria – PET. Autor. E-mail:
norberto.oliveira@yahoo.com.br

2 Doutor e mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais - PUCMinas. Professor da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA.
Coautor orientador. E-mail: reinaldosps@gmail.com.
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pelo fim do governo Assad. Destaca-se que esses grupos logo
ganharam apoio financeiro e material de potências ocidentais como
EUA, França e Reino Unido. Nesse cenário, percebe-se o surgimento
do grupo terrorista Estado Islâmico, onde sua criação e fortalecimento
ocasionaram a entrada da Rússia no conflito apoiando o governo de
Assad. O envolvimento dessas potências aumentou as proporções do
conflito, resultando o maior fluxo de refugiados de guerra desde a
Segunda Guerra Mundial. Propõe-se que, diante desse panorama,
caberia ao Conselho de Segurança da Organização das Nações
Unidas adotar medidas para o fim do conflito. Entretanto, com o
envolvimento de quatro dos seus cinco membros permanentes na
disputa e detentores de poder de veto em questões materiais, nenhum
projeto proposto foi aprovado. OBJETIVA-SE, nesse sentido,
verificar a ausência de medidas efetivas pelo Conselho de Segurança
da Organização das Nações Unidas, gerando uma insegurança em
âmbito internacional. Quanto à METODOLOGIA,  propõe-se uma
abordagem hipotético-dedutiva, com procedimento monográfico e
fontes secundárias. Os RESULTADOS INICIAIS  indicam uma
inobservância do Direito Internacional por partes dos envolvidos no
conflito, além do cometimento de diversos crimes de guerra, além
doaumento do fluxo de refugiados. Por fim, CONCLUI-SE  pela
violação sistemática do Direito Internacional por parte dos envolvidos
no conflito. Não apenas, o Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas apresenta significativa ineficácia como organismo
encarregado de garantir a segurança e a paz mundial. Percebe-se
que interesses alheios a proteção da paz e da segurança internacional
influenciam a tomada de decisão dos membros permanentes, causando
prejuízos na edição de medidas para o fim do conflito.

Palavras-chave: Direito Internacional. Conflitos bélicos. Síria.
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EM DEFESA DA DIGNIDADE HUMANA: A
DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E

A REPRESENTATIVIDADE SEXUAL  NO BRASIL

Simone Rosiane Corrêa Araújo1

INTRODUÇÃO : Segundo relatório do mapa de assassinatos de
travestis e transexuais no Brasil elaborado pela ANTRA (Associação
Nacional de Travestis e Transexuais), no ano de 2017 ocorreram
179 assassinatos de pessoas trans, sendo 169 travestis e mulheres
transexuais e 10 homens trans. A cada 48 horas ocorre um
assassinato, o que coloca o país em primeiro lugar no ranking mundial
de violência causada por homofobia ou transfobia. São números
parciais, pois representam apenas casos que resultaram em morte,
ficando de fora outras ocorrências violentas contra a população
LGBTQI. As estatísticas alertam quanto à necessidade e urgência
na busca de respostas para o questionamento que aqui se apresenta
como problema de pesquisa: quais as origens de tamanha violência?
OBJETIVO:  O objetivo geral do estudo é identificar os fatores

1  Mestre em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes). Professora e coordenadora do grupo de estudos Direito à diversidade e a
desconstrução do machismo e do racismo na Faculdade de Direito Santo Agostinho
(Fadisa). E-mail: simoner@fasa.edu.br
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histórico-culturais, discursivos e políticos que em conjunto criaram
um cenário no qual se desenrolam as manifestações de violência de
variadas naturezas contra a população LGBTQI. Os objetivos
específicos são: problematizar os estereótipos heteronormativos de
gênero e sexualidade adotados pela cultura ocidental; verificar a
relação entre a assimilação dos referidos padrões e as manifestações
de violência; analisar as teorias que propõem a desconstrução e
ressignificação das representações atuais de gêneros e sexualidades
e avaliar a possibilidade de uma nova construção discursiva dentro
das principais instituições sociais como mecanismo de prevenção à
violência de gênero. MET ODOLOGIA: A fase atual do estudo
consiste em pesquisa bibliográfica exploratória cujo referencial
teórico passa pela história da sexualidade ocidental apresentada por
Foucault (1996, 1998, 1999), as definições de ambivalência e o
surgimento do “outro” em Bauman (1999, 2008) e a abordagem
sobre teoria queer de Butler (2003). RESULTADOS:  A história
da sexualidade ocidental é um dos produtos resultantes da biopolítica
adotada pelos Estados cristãos europeus e disseminada por processos
de colonialidade de outras culturas entre os séculos XVII e XIX.
Foi escrita pelas várias instituições sociais – família, religião, direito,
ciências – que, em conjunto, buscavam subsidiar o projeto de Estado
nacional burguês. O dispositivo da sexualidade foi empregado como
mecanismo de padronização de condutas individuais e coletivas
visando à disciplina dos corpos e o controle estatal da natalidade.
Como resultado, há a naturalização de padrões sexuais e de gênero
quando se trata, na verdade, de construções discursivas e culturais.
CONCLUSÕES: A naturalização de estereótipos de sexualidade
e gênero desencadeia um processo que se inicia com a formação
dos preconceitos, passando por manifestações discriminatórias nos
mais variados espaços sociais e eclodindo na ocorrência de atos de
violência fundamentados na homofobia e transfobia. Assim sendo,
a compreensão de que se trata de construções discursivas, sociais
e históricas fundamentadas em ideologias econômicas, políticas e
religiosas que serviram a um propósito estatal específico de uma
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época, e que já não coadunam mais com o contexto social atual,
permite acreditar na possibilidade de uma desconstrução ou,
minimamente, numa ressignificação das verdades aceitas sobre
sexualidades e gêneros. Desse modo, quem sabe, as pessoas seriam
identificadas e valoradas por sua condição humana e não mais por
suas composições genotípicas, fenotípicas e sua performance no
contexto social.

Palavras-chave: Violência de gênero. Dignidade humana.
Heteronormatividade.
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EQUIPARAÇÃO SALARIAL: ESTUDO DO INSTITUT O
FRENTE À REFORMA  TRABALHIST A EM 2017

Thaísnara Gracielle Barbosa Almeida1

Cristiano Barbosa2

INTRODUÇÃO:  Os direitos trabalhistas são frutos de longa
construção histórica que envolveu o surgimento do trabalho livre. No
Brasil, houve entre 1930-1943 o estabelecimento regras erga omnis
via Consolidação das leis do Trabalho. Entre elas, há aquela que busca
tratamento salarial equitativo entre trabalhadores que atuam na mesma
função via equiparação salarial no artigo 461, isso pelo fato da empiria
revelar que na prática empresarial há desrespeito ao tratamento
salarial equitativo entre trabalhadores, ferindo o princípio da isonomia
previsto na Constituição Federal/88.  A CLT foi alterada em 2017, o
que afetou o artigo 461e súmulas sobre o assunto aparentemente no
sentido de dificultar a equiparação salarial. Por tal motivo, o problema
de pesquisa estabelecido foi: quais seriam as modificações da reforma
trabalhista quanto a equiparação salarial e seus efeitos jurídicos para

1 Bacharel em Direito Faculdades Unidas do Norte de Minas. E-mail:Thaisnara1999@
hotmail.com

2 Mestre em História pela Universidade Estadual de Montes Claros. Docente faculdades
Santo Agostinho e Faculdades Unidas do Norte de Minas. E-mail: prof.cristianobarbosa2@
gmail.com



Anais

XV Congresso Brasileiro Direito e Teoria do Estado

318 Faculdade de Direito Santo Agostinho

X Seminário Internacional de Direitos Humanos

o trabalhador? Feririam elas algum princípio constitucional? O
OBJETIVO  geral: estudar o instituto da equiparação salarial frente
à reforma trabalhista de 2017. Os específicos são levantar a evolução
do instituto da equiparação salarial; comparar a redação do instituto
pesquisado na CLT/1943 e na lei 13.467/2017; identificar a modificação
de critérios para efetivar a equiparação de salários entre empregados
na lei 13.467/2017; discutir possíveis impactos jurídicos para o
empregado; avaliar se a nova redação sobre equiparação salarial
disposta na lei 13.467/2017 fere princípios constitucionais.
METODOLOGICAMENTE  houve emprego da pesquisa
bibliográfica, com revisão de literatura e método exploratório descritivo.
Os RESULTADOS apontam para o fato de que a nova regra dificulta
a equiparação salarial, consecutivamente gera prejuízo jurídico aos
trabalhadores na defesa de direitos e coloca em cheque o princípio
constitucional da igualdade.

Palavras-chave: Equiparação. Salário. Lei 13.467/2017.
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ESTABILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL  – ANÁLISE
ACERCA DA CONSTRUÇÃO EFETIVA-QUALIT ATIVA

DOS PRECEDENTES JUDICIAIS

Senndy Stempson Batista dos Santos1

Otávio Augusto Neiva de Melo Franco2

INTRODUÇÃO:  Uma das linhas mestras do Código de Processo
Civil de 2015 é a formação de um sistema de respeito aos precedentes
judiciais. É resultado da alteração gradativa de paradigma nesse
sentido. E a partir desse sistema, através do modelo constitucional do
Processo, pretende-se propiciar efetivamente isonomia, previsibilidade
e segurança jurídica. Essas garantias são alcançadas, principalmente,
pela força impositiva do art. 926 do CPC/15 quanto à manutenção de
uma jurisprudência íntegra, coerente e estável. É justamente o caráter
de instabilidade que permeava as decisões judiciais sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973 que se almeja eliminar com o novo
Código. Empregando o MÉTODO dedutivo, pesquisas bibliográficas
e utilizando as disposições presentes no CPC/15 sobre a matéria.

1  Acadêmica do sexto período de direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho
(FADISA); integrante do Grupo de Estudos: Observatório sobre a formação de um
Direito Jurisprudencial Brasileiro, coordenado pelo Prof. Ms. Otávio Augusto Neiva de
Melo Franco. (e-mail: senndystempson@hotmail.com)

2 Coautor orientador; Prof. Ms. da FADISA; advogado (e-mail: omfranco@ig.com.br)
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Com OBJETIVO de promover análise acerca da formação dos
precedentes judiciais, observando como as bases de sua constituição
através da construção de premissas sólidas, garantia ao contraditório
e fundamentação qualitativa refletem a sustentação de um precedente.
JUSTIFICA TIVA: Por imposição presente no art. 926 do CPC/15,
os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e
coerente, sobretudo diante de um sistema de pronunciamentos judiciais
com força vinculante. Deste modo, no que concerne à segurança
jurídica quanto às decisões judiciais, a estabilização é justamente o
ponto de equilíbrio que a garante. Contudo, mesmo que o dever de
estabilidade seja observado com rigor, não deve significar a
imutabilidade de entendimentos adotados, pelo contrário, estes devem
refletir o dinamismo social, cultural, político e jurídico. Seguindo essa
perspectiva, para obstar que ocorram oscilações interpretativas,
quando não há alteração significativa no âmbito social-político-jurídico,
em curto espaço de tempo e de maneira sucessiva, é importante
fundamentar qualitativamente as decisões que possam se constituir
em precedentes, bem como possibilitar o contraditório amplo, através
de audiências públicas, por exemplo, conforme art. 927, §2º do CPC/
15. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, sob o ângulo da
instabilidade gerada por oscilações interpretativas, é relevante que
para formação de um sistema de precedentes judiciais estes sejam
sustentados por uma base factual-jurídica sólida e firmados após
amadurecimento real da questão sob análise.

Palavras-chave: Precedente judicial. Oscilações interpretativas.
Estabilização.
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ESTAVA PRESO E FOSTES VER-ME: A IGREJA CRISTÃ
COMO PONTO DE AUXÍLIO NA  RESSOCIALIZAÇÃO

DO INDIVÍDUO CRIMINOSO

Bruno Ferreira Santos1

INTRODUÇÃO : Em sua atual conjuntura, o Sistema Prisional
Brasileiro enfrenta uma verdadeira crise carcerária. Mesmo com o
desenvolvimento da sociedade, as penitenciárias se mostram um lugar
sem possibilidade de ressocialização. Ao invés de o Estado orientar a
reintegração ao meio social do indivíduo criminoso, o mesmo age de
forma contrária, colocando o apenado num sistema que neutraliza e
estigmatiza sua formação e o desenvolvimento de seus valores. Visando
combater este paradoxo, os líderes religiosos têm se mostrado influentes
neste meio, auxiliando os condenados a trazer de volta aqueles valores
que foram perdidos. OBJETIVO : O presente texto busca uma análise
de um dos métodos de ressocialização utilizado dentro das prisões: a
religião. Visando compreender a forma com que a influência religiosa
age para o alcance do fim almejado. METODOLOGIA : Foi utilizado
método de pesquisa bibliográfico e documental com referencial teórico
de RAMOS (2009) e SILVA (2012), além de uma pesquisa realizada
pelo Portal G1 de Notícias no ano de 2015. RESULTADOS: O homem

1 Acadêmico do Quarto Período do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo
Agostinho. E-mail: bruno_santoss@outlook.com.br
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é um ser ético, portanto possui necessidades espirituais das quais pode
ou não ter ciência. No levantamento realizado pelo Portal G1, concluiu-
se que 8 em cada 10 brasileiros dizem ser religiosos. Se o homem
encarcerado tiver a consciência de que necessita de um amparo religioso
e deseja satisfazê-la, o Estado deverá criar meios de atendê-lo. A Lei
7210/84 em seu artigo 24 traz a previsão da assistência religiosa aos
presos e internados bem como a utilização de livros de caráter religioso.
Tal previsão demonstra que o Legislador se preocupou com o assunto,
permitindo que tal ajuda seja garantida. O indivíduo encarcerado,
independente do crime que cometera, passa por um processo de
desestruturação emocional, sendo abandonado por seus próprios
familiares. O discurso religioso pautado em valores oferece a este preso
uma possibilidade de se ver como um ser atuante dentro da sociedade,
valoroso aos olhos de Deus e dos homens. Tal reflexão se torna
extremamente positiva uma vez que possibilita a análise do crime
cometido e um possível arrependimento. Em seu livro Visita Carcerária,
o Pr. Warlei Ramos da Silva relata as experiências vivenciadas em
suas visitas a um determinado preso não identificado. É possível
compreender que a assistência prestada pelo então pastor auxilia no
resgate da autoestima do delinquente, permitindo ao mesmo traçar
determinados planos para o futuro e um real arrependimento daquilo
que foi feito, quebrando, assim, paradigmas insuperáveis, alcançando a
finalidade da ressocialização. CONCLUSÃO: Não é difícil
encontrarmos relatos de ex-presidiários que conseguiram se arrepender
dos seus crimes e voltar à vida em sociedade por meio da fé. Lacir
Moraes Ramos, condenado a aproximadamente 200 anos de reclusão,
porém livre nos dias atuais, conta em seu livro Um milagre na escola
do crime toda sua trajetória de sucesso dentro do presídio onde esteve
e narra a grandiosa obra que Deus operou em sua vida por intermédio
do auxílio que recebera. Os delinquentes não precisam do desprezo do
Estado, da sociedade, da Igreja e dos cristãos, mas sim de auxílio para
que consigam se reerguer.

Palavras-chave: Religião. Delinquentes. Ressocialização.
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EUTANÁSIA  E A AUTONOMIA  DE VONTADE:
O DIREIT O DE ESCOLHA DO PACIENTE

Starley Alexsander de Almeida Santos1

Izabela Alves Drumond Fernandes2

INTRODUÇÃO: A eutanásia pode ser entendida como ação ou
omissão que impulsiona a morte de um indivíduo que não tem nenhuma
perspectiva de sobrevida, a fim de evitar o prolongamento do
sofrimento. Nesse sentido, o resumo OBJETIVA abordar o direito à
morte digna, fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana
no final da vida, indagando se seria possível a utilização da Eutanásia
no Ordenamento Jurídico face à autonomia de vontade, daqueles que
se encontram em estágio terminal? Observa-se uma grande discussão
a respeito do direito de morrer sem, para isso, prolongar a vida do
indivíduo, através de aparelhos. O nosso ordenamento jurídico é omisso
quanto à pratica da eutanásia, classificando-a como homicídio
privilegiado pelo Código Penal. Faz-se necessário, com isso, uma
interpretação acerca dos princípios da bioética diferenciando a
eutanásia da distanásia e da ortotanásia, tendo em vista que explicar

1  Acadêmico do 2º período do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho.
2  Pós-graduada em Direito Processual. Pós-graduada em Direito Ambiental. Mestre em

Constitucionalismo e Democracia. Professora das Faculdade de Direito Santo Agosti-
nho. E-mail: izabeladrumond@hotmail.com
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a eutanásia se torna necessário devido à inviabilidade da vida do
indivíduo e à necessidade de assegurar o direito à vontade do paciente,
respeitando com isso, sua dignidade. METODOLOGIA: Foi utilizada
como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, analisando
jurisprudência aplicável ao caso. RESULTADO: Analisou-se a
Resolução nº. 1995/2012 do CFM, no qual estabelece que a vontade
do paciente deverá prevalecer desde que não vá em desacordo com
o Código de Ética, lado outro, observa-se quehá um projeto de Lei ao
Código Penal que permitiria a eutanásia de pacientes que assim
desejassem, concedendo-lhes o direito a morrer, desde que haja
situação extrema onde não há possibilidade de cura ou que o paciente
fique com graves sequelas. Nesse sentido, a eutanásia seria o caminho
mais viável a seguir, diferentemente dos outros recursos para
manterem a pessoa viva, que, muitas vezes, não são o mais digno
devido às formas de tratamento. Essa pratica não deveria ser
considerada como a violação ao direito à vida, mas sim, como o direito
à morte, uma vez que a eutanásia visa cessar o sofrimento, garantindo
ao indivíduo o direito de morrer com dignidade.

Palavras-chave: Eutanásia. Dignidade. Autonomia de vontade.
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EVENTOS DE 2017 E A RESPONSABILIDADE DO
ESTADO FRENTE À AÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES

CRIMINOSAS

Ana Clara César Guerra1

Maria Cecília Magalhães Chaves2

INTRODUÇÃO: Em janeiro de 2017 iniciaram-se no Amazonas
diversas rebeliões e motins em presídios e penitenciárias que
desencadearam na proliferação de insurreições da mesma natureza
em outros estados da Região Norte do Brasil. Diante desta conjuntura,
questiona-se o papel do Estado nos referidos acontecimentos e qual a
consequência destes no cenário brasileiro contemporâneo. O presente
estudo possui como OBJETIVO  compreender o fator desencadeador
de tais insurreições utilizando para tanto o MÉTODO  bibliográfico.
O maior e primeiro motim ocorreu no Complexo Prisional Anísio Jobim
(COMPAJ) em Manaus. Durou dezessete horas; resultou em
cinquenta e seis mortes; na fuga de cento e oitenta e quatro presos e
foi originado pelo litígio entre as organizações criminosas Primeiro
Comando da Capital – PCC – e Família do Norte – FDN – devido à

1 Faculdade de Direito Santo Agostinho;  Graduanda do 9º Período; E-mail:
anaclara.guerra08@gmail.com

2 Unimontes, Mestranda em História Social. Pós graduada em Direito Constitucional;
ceciliacchaves@hotmail.com
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quebra de um acordo entre aquela e o Comando Vermelho (CV), o
qual havia sido firmado para regularizar a aquisição de drogas e armas
nas fronteiras do Brasil com o Paraguai, Peru, Bolívia e Colômbia. A
FDN tomou partido no entrave em favor do CV e iniciou uma ação
de extermínio contra os filiados do Primeiro Comando da Capital
reclusos no COMPAJ, a qual desencadeou na rebelião de Boa Vista
– onde os integrantes do PCC assassinaram membros da FDN – e
do Rio Grande do Norte – em que os componentes do Comando
Vermelho foram mortos pelos integrantes do Primeiro Comando da
Capital. Aqui, faz-se mister ressaltar que tais atos não tomariam
proporção tão exacerbada se não houvesse o constante uso ilegal de
tecnologias no sistema penitenciário, retratando uma grave falha nas
políticas estatais de segurança. Tecnologias estas que eram utilizadas
para difundir a ideologia das organizações criminosas, emitir e receber
ordens e avisos e divulgar os atos violentos ocorridos no interior dos
presídios e penitenciárias. Além do descuido do Estado no que diz
respeito à entrada de telefones celulares no sistema carcerário, a
repressão dos motins e rebeliões também demonstrou fragilidade e
negligência daquele que, de acordo com Lopes, Monteiro e Rodrigues
(2017, p.338): “só divulgou um plano de ação [...] quase três semanas
após o início dos motins”. Diante da análise apresentada, chega-se
ao RESULTADO  de que as organizações criminosas possuem
condição de se estruturarem e comunicarem com seus membros em
distintas localidades devido, primariamente, à ineficácia do Estado no
que tange ao controle da entrada de celulares nos presídios e
penitenciárias e à repressão ineficaz dos atos ocorridos no interior do
sistema penal. CONCLUI-SE , portanto, que sem a conivência do
Estado, tais ações não teriam resultados tão desastrosos ou sequer
teriam ocorrido.

Palavras-chave: Rebeliões. Organizações criminosas. Negligência
estatal.
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FEDERALISMO ASSIMÉTRICO E A DISTRIBUIÇÃO DE
ENCARGOS E RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Ana Rita Ferreira Pimenta dos Santos1

Maria Fernanda Oliveira Maia Amorim2

INTRODUÇÃO : O presente estudo visa analisar a assimetria
federativa, no que tange à competência constitucional para instituir
tributos face distribuição de receitas aos entes federativos.
OBJETIVO : analisar as consequências da divisão assimétrica dos
encargos e receitas tributárias quanto a concentração do orçamento
público pela União, e o enfraquecimento da autonomia financeira dos
Estados, Distrito Federal e, sobretudo, dos Municípios.
METODOLOGIA: O desenvolvimento do presente estudo foi
realizado mediante pesquisas bibliográficas, documentais, análise do
ordenamento jurídico e artigos científicos. RESULTADOS: O princípio
da simetria federativa previsto no art. 60, §4º, I, d a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88)prevê justa
proporção para a distribuição dos recursos públicos entreos entes,

1 Acadêmica do 9º período do curso de Direito das Faculdades de Direito Santo Agostinho.E-
mail: anaria_santos@outlook.com

2 Especialista em Direito Processual Lato Sensu pela Universidade Estadual de Montes
Claros. Graduada em Direito, Advogada e Professora da Faculdade de Direito Santo
Agostinho. E-mail: maria_fernanda_amorim@yahoo.com.br
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regendo-se pelo princípio da predominância do interesse. Todavia,
verifica-se nas competências tributárias discriminadas na CRFB/88
– sejam privativas da União (art. 148, CRFB/88), na competência
comum (art. 145, II e III, CRFB/88) e, por fim, na competência
concorrente (art. 147, CRFB/88) – a concentração do bolo
orçamentário na União, em detrimento dos demais entes, tornando-
os intrinsecamente dependentes dos repasses constitucionais previstos
nos arts. 157 a 162 da CRFB/88. Assim, com a distribuição vertical
de recursos, os Estados, Distrito Federal, principalmente os Municípios,
possuem uma escassa fonte para auferir receitas, o que, por
conseguinte, prejudica a implementação das políticas públicas e
consecução dos fins constitucionais dos demais entes políticos,
acentuando-se as disparidades sociais. CONCLUSÃO: Infere-se
que o atual pacto federativo não consegue abarcar de forma efetiva
as desigualdades existentes entre os entes da federação, à luz do
cooperativismo fiscal, enfraquecendo a autonomia financeira dos
estados e municípios. Portanto, com vistas à promoção da simetria
entre a distribuição de encargos tributários e receitas, faz-se necessário
a reformulação do Pacto Federativo, para minimizar as desigualdades
regionais, fortalecer a autonomia financeira dos entes políticos mais
próximos da população, aprimorando-se, desse modo, o federalismo
cooperativo fiscal.

Palavras-chave: Pacto federativo. Competência tributária. Encargos
tributários.
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GATEKEEPERS NA LAVAGEM DE DINHEIRO: A
PRIVATIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES EST ATAIS

Welbert Araújo Crisóstomo1

Diego Coelho Antunes Ribeiro2

INTRODUÇÃO: O Brasil, seguindo as tendências internacionais,
aprovou no ano de 1998 a lei 9613 a qual dispôs acerca dos crimes de
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da
utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos, além de ter
criado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.
Em 2012, o texto legal foi alterado pela Lei 12.683 que trouxe
inovações que alteraram significativamente a estrutura de prevenção
e combate ao referido crime. Entretanto, vários de seus dispositivos
vieram a ser aprovados com duvidosa constitucionalidade, sendo esse
o objeto desse estudo. OBJETIVO : O presente trabalho busca tecer
uma análise crítica da “nova” Lei de Lavagem de capitais – Lei 12.683/
12 – no tocante aos Gatekeepers, ou seja, a eventual responsabilidade

1 Acadêmico do 9º período de Direito das Faculdades Santo Agostinho – Fadisa.
email:crisley_wac@yahoo.com.br.

2  Mestre em Direito Constitucional pela UFF – Universidade Federal Fluminense. Mestrando
em Direito Penal pela UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em
Direito Penal e Processo Penal pela UGF – Universidade Gama Filho. Advogado. Profes-
sor Universitário.
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dos colaboradores privados. MÉTODO: o método a ser aplicado é
o dedutivo, tendo como ponto referencial a lei 12.683/12.
RESULTADOS: a lei objeto de estudo, ao prever a colaborações
privadas – pessoas físicas e jurídicas que devem colaborar com o
Estado na busca de prevenir a prática da referida infração penal -
instituiu uma perigosa imposição a certas pessoas no dever de
comunicar atividade suspeita de “lavagem” de capitais.  Percebe-se
que a alternativa do legislador se pautou apenas em relativizar as
garantias fundamentais de um Direito Penal Democrático para que,
supostamente, houvesse um efetivo combate à lavagem de capitais.
Não se pode conceber a novel legislação como digna de elogios, pois,
ainda que em alguns pontos tenha andado bem o legislador, noutros,
além de reconhecer o Estado como ineficiente na persecução criminal
para reconhecer a autoria e recuperar o produto do crime, passa a
exigir dos particulares uma co-persecução. CONCLUSÃO:  essa
delegação que o Estado faz aos Gatekeepers é, além de imoral,
desproporcional. É dizer, há uma indevida intervenção – diga-se ainda
extremamente desproporcional – em vários setores para que estes
cogentemente “colaborem”, gerando uma verdadeira aproximação
da privatização das obrigações estatais. Há um reconhecimento da
incapacidade e ineficiência Estatal no combate e prevenção à lavagem
de capitais. Ao invés de o Estado se preocupar em se estruturar e
melhorar a capacidade de prevenir e acompanhar com excelência o
produto do crime lavável, resolveu flexibilizar garantias fundamentais
para supostamente alcançar a finalidade de se combater e prevenir
com eficiência os produtos oriundos da reciclagem de capitais.

Palavras-chave: Gatekeepers. Lavagem. Proporcionalidade.
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INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONDIÇÕES LEGAIS
E JUDICIAIS DA SUSPENSAO CONDICIONAL DO

PROCESSO PENAL

Karina Ferreira Aquino1

INTRODUÇÃO: A Lei dos Juizados Especiais (Lei Federal nº 9.099/
95, trata do instituto da Suspensão Condicional do Processo, também
conhecida como Sursis Processual. Desta forma, a lei determina que,
nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer
a denúncia poderá propor a Sursis Processual, podendo ser aplicada
por dois a quatro anos, sobre a condição de que o processado não
tenha sido condenado por outro crime, desde que presentes os demais
requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena do indivíduo.
Assim, trata-se de um direito subjetivo do réu, quando preencher todos
os pré-requisitos, terá suspensa a sua condenação. O presente trabalho
tem como OBJETIVO elucidar as divergências constitucionais
produzidas pela a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.099/95. A Sursis
Processual foi criada com o objetivo de gerar a despenalização e dar
celeridade ao processo criminal, uma vez que, tem como escopo poupar

1  Bacharelanda no 7º período do curso de Direito da Fadisa.
E-mail: kahkahjuriz@gmail.com
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o condenado que é réu primário da degradante situação prisional que
atualmente humilha e denigre o processado, descumprindo assim a
sua função de ressocializar e prevenir o crime. Em que aspectos as
condições legais e judicias de aplicabilidade desse benefício, ao prever
que o condenado não poderá ser processado ou condenado por outro
crime, está em consonância com a Constituição Federal, uma vez
que essa garante ao indivíduo o princípio da inocência?  PACCELLI
(2017), Afirma em sua obra que, não há em que se falar em uma
suposta violação ao princípio da inocência, pois, a suspensão
condicional do processo é uma medida política criminal e pode assim,
validamente fixar os seus contornos de acordo com o juiz provisório
acerca do comportamento que se espera de quem se achar submetido
ao processo penal. Desta forma, abre-se uma divergência doutrinária
acerca do tema, pois deve se destacar que o réu sofrerá consequências
negativas, logo, um juízo de desvalor, ainda que não teve seu caso
penal definitivamente julgado, violando, assim, o princípio da inocência.
LOPES Jr. (2014), caminha no mesmo sentido ao afirmar que negar
a sursis sob o argumento de que o réu responde a outro(s) processo(s)
significa puni-lo antes do julgamento final. Na busca do conhecimento
jurídico para adentrar a cerca da temática e construir uma crítica
acerca do assunto foi necessário utilizar MÉTODOS de abordagem
comparativa. RESULTADOS: Contudo, fica evidente a infeliz escolha
do legislador ao determinar como condição de aplicação ou revogação
do benefício o beneficiado vier ou já responder por outro processo
criminal. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Ora sabemos que,
infelizmente no Brasil há processos claramente políticos, sem justa
causa ou até mesmo vingativos, sendo assim, há possível
inconstitucionalidade de vedação e manutenção da suspensão
condicional do processo matéria que deve ser rediscutida e
reformulada.

Palavras-chaves: Sursis. Inocência. Inconstitucionalidade.
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A INSUFICIÊNCIA DAS LEIS PERANTE OS CONFLITOS
DE INTERESSE: O PROBLEMA DA FUNÇÃO

JURISDICIONAL  EM FACE DA LACUNA  NO DIREIT O

Héllyne Nogueira Barboza Gonçalves1

Otávio Augusto Neiva de Melo Franco2

INTRODUÇÃO: É indubitável a importância do direito para a
sociedade, uma vez que o mesmo ordena, de forma heterônoma, as
relações sociais, baseando-se numa integração normativa de fatos e
valores. A construção das leis perpassa por várias etapas e, a principal
delas, do ponto de vista prático, é a busca por acompanhar a evolução
do corpo social como um todo, de forma a atender todas as possíveis
demandas que vierem a surgir. Nesse ínterim, manifesta-se a função
jurisdicional que implica o poder-dever de dirimir os conflitos de
interesse, os quais são submetidos ao Estado - Juiz. A problemática
que surge diz respeito à insuficiência das leis, posto que, se a lei escrita
nos códigos fosse suficiente, se possuísse caráter imutável, perfeito,
anespacial e atemporal, bastariam meros funcionários para localizar

1  Acadêmica do sexto período de direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho
(FADISA); integrante do Grupo de Estudos: Direito Jurisprudencial, coordenado pelo
Prof. Ms. Otávio Augusto Neiva de Melo Franco. (email: hellynebah@hotmail.com)

2  Co autor; Prof. Ms. da FADISA; advogado (email: omfranco@ig.com.br)
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qual norma se encaixaria a cada caso e aplicá-la; seria esse funcionário
um simples autômato, programado para tal tarefa. Uma máquina de
subsunção, porém, o juiz é muito mais do que isso. O magistrado
vale-se de seu raciocínio, de seu coração, de sua moral, de sua
bagagem cultural e de vida, analisando o caso sob a ótica do fato,
norma e valor. Este valor é que faz toda a diferença em uma decisão,
podendo levar da justiça à injustiça. Utilizando-se o MÉTODO
pesquisa bibliográfica, exploratória, com método hipotético dedutivo,
tendo como base doutrinária as obras As lacunas no direito (2000)
da autora Maria Helena Diniz e O positivismo jurídico (1909) do
autor Norberto Bobbio, a presente pesquisa tem como OBJETIVO
provocar reflexão sob um viés crítico, no que diz respeito a essa grande
insuficiência das leis escritas, que evoca a necessidade de existir a
figura do magistrado para interpretar e aplicar as mesmas. Ao se
deparar com casos em que o texto legal não oferece solução, o
magistrado deverá ditar sentença que, segundo sua convicção, o
legislador ditaria se tivesse pensado no caso. Se o juiz não puder
formar convicção sobre como o legislador resolveria o caso concreto,
se inspirará no direito livre, ou seja, no sentimento da comunidade, se
ainda não encontrar inspiração nesse sentimento, deverá então,
resolver arbitrariamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto,
quando se esgotam todas as formas de suprir as lacunas existentes
no ordenamento, conclui-se o quão se torna necessária a existência
de uma solução viável, concernente à relação da função jurisdicional
para com a legislação escrita, evitando-se, assim, possíveis abusos
por parte do magistrado, uma vez que chegar à arbitrariedade seria
um total regresso jurídico.

Palavras-chave: Insuficiência das leis. Magistrado; Lacunas.
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LEI ANTITERRORISMO E SUA  AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS E NORMAS DO DIREITO

INTERNACIONAL

Rafael Caldeira Chaves1

Reinaldo Silva Pimentel Santos2

INTRODUÇÃO: Buscou-se no presente trabalho analisar e discutir
a compatibilidade da Lei 13.260/16 - Lei Antiterrorismo - com as
normas do Direito Internacional Público, bem como sua afronta a
princípios dos Direitos Humanos. O Direito Internacional Público é
ramo do Direito que disciplina e rege a atuação e a conduta da
sociedade internacional (formada pelos Estados, pelas organizações
internacionais intergovernamentais e também pelos indivíduos), visando
alcançar as metas comuns da humanidade. Por sua vez, os Direitos
Humanos são os direitos positivados em tratados ou em costumes
internacionais, ou seja, aqueles que já ascenderam ao patamar do
Direito Internacional Público. Percebe-se, referente à evolução
histórica dos direitos humanos uma paulatina alteração das garantias.

1  Graduando do 8º período em Direito pela Faculdade de Direito Santo Agostinho –
FADISA. Autor. Email: rafael.chaves2009@hotmail.com

2  Doutor e mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais - PUCMinas. Professor da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA.
Orientador. Email: reinaldosps@gmail.com.
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Sua positivação ocorre com a Carta da Organização das Nações
Unidas, em 1945, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948. Por sua vez, a Lei Antiterrorismo, sancionada em 16 de
março de 2016, às vésperas dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro,
veio regulamentar o que estava disposto no inciso XLIII do art. 5º da
Constituição Federal de 1988, disciplinando o terrorismo, tratando de
disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito
de organização terrorista. Como OBJETIVO  principal, tem-se a
análise do texto da Lei 13.260/16 e suas possíveis contradições e
ambiguidades, considerando as críticas decorrentes de organizações
internacionais, como a Organização das Nações Unidas e demais
entidades. Observa-se que a citada norma propicia uma interpretação
restritiva das garantias previstas em instrumentos protetivos de direitos
humanos com a justificativa de reprimir atos e grupos terroristas.
Referente à METODOLOGIA , quanto ao método de abordagem
utilizou a modalidade hipotética-dedutiva. Não apenas, quanto ao
método de procedimento, utilizou-se estudos bibliográficos com carater
histórico. Tem-se como RESULTADO o levantamento de hipóteses
quanto às possibilidades de ponderação de algumas garantias dos
instrumentos protetivos de direitos humanos, bem como uma
interpretação extensiva de alguns dispositivos da Lei Antiterrorismo,
dando margem à flexibilizar garantias constitucionais, coibir
movimentos sociais e inovar em preceitos do Direito Penal. Por fim,
CONCLUI-SE  que a adoção da Lei Antiterrorismo possibilita a
relativização de instrumentos internacionais protetivos de direitos
humanos, sob a justificativa de evitar a prática e o desenvolvimetno
de grupos pautados pelo terror.

Palavras-chave: Direito Internacional. Direitos Humanos. Lei
Antiterrorismo.
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LEI DA DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO E OS POSSÍVEIS
IMPACTOS NO SUPERENDIVIDAMENT O DO

CONSUMIDOR BRASILEIRO

Lucas Câmara de Assis1

Sarah Thaynná Silva Aguiar2

Marcelo Brito3

INTRODUÇÃO: Na sociedade consumerista, o crédito é um dos
principais mecanismos sociojurídicos para realizar necessidades,
ampliar o poder de compra, e, apontado por alguns, como
potencializador da felicidade humana. A concessão de crédito,
entretanto, aliada ao acesso indiscriminado de bens e serviços, tem
gerado sérios desdobramentos para os consumidores mais precipitados.

1 Graduando do 7º período em Direito pela Faculdade de Direito Santo Agostinho –
FADISA. Integrante do Programa de Extensão: Consumidor Consciente Autor. Email:
lucas@polimarcas.com.br

2 Graduanda do 7º período em Direito pela Faculdade de Direito Santo Agostinho –
FADISA. Integrante do Programa de Extensão: Consumidor Consciente. Autora. Email:
sarahtaguiar97@gmail.com

3  Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros (2007) e Mestrado
em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros (2016).
Advogado, Professor na Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES e na
Faculdade de Direito Santo Agostinho/FADISA. Coordenador do Programa de Exten-
são: Consumidor Consciente. Coautor e orientador. Email: marcelo.brito@fasa.edu.br
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Nos Estados Unidos, por exemplo, as famílias de classe média destinam
13% da renda mensal para pagar dívidas (RT, 2002). O fator principal
do endividamento em massa é o uso do cartão de crédito alimentado
pelo comércio globalizado. Na França, há um regime especial de
tratamento das situações de superendividamento, como o prazo de
graça, em que o magistrado suspende a execução das obrigações do
tomador, para que não incida juros nas somas das dívidas. O Brasil,
por meio de medida provisória 764, atual lei 13.455 de 2017, aponta
como um dos fundamentos a preocupação com o endividamento da
sociedade brasileira. OBJETIVO: O presente trabalho busca analisar
a eficácia da lei 13.455 em coibir o superendividamento do consumidor
brasileiro. Após a publicação da lei, reavivou-se uma discussão que
há muito já estava pacificada no Superior Tribunal de Justiça: é legal
cobrar valores distintos para uma mesma mercadoria comprada em
dinheiro ou em cartão de crédito ou débito? A lei autoriza a cobrança
a menor quando o consumidor optar em pagar em dinheiro, em
detrimento do uso do cartão, estimulando o pagamento em dinheiro.
A sistemática jurídica brasileira, contudo, não desautoriza a medida:
não há norma constitucional que obsta a diferenciação de preços.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça ter caminhado, ao longo
dos anos, em posição assimétrica. Os fundamentos da lei supra são
diversos, contudo, aquela que mais empolga os juristas é a possibilidade
de se reduzir o superendividamento do consumidor brasileiro.
METODOLOGIA : Referente à metodologia, quanto ao método de
abordagem utilizou a modalidade dedutiva. Quanto ao método de
procedimento, utilizou-se de modalidade monográfica, com fontes
secundárias. RESULTADOS: Ao incentivar o pagamento realizado
em dinheiro, oportuniza-se, por conseguinte, uma possibilidade de
reflexão sobre a efetiva necessidade do consumo. Apesar do
entusiasmo dos grandes fornecedores, lojistas e compradores em geral,
a doutrina sempre entendeu, por outro giro, que não há necessidade
de legislação específica para a penosa situação. Uma verdadeira
mudança paradigmática, de uma real vontade político-judiciária, seria
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suficiente para trazer mudanças nos numerosos casos de
endividamento, a saber: a realização de conciliação e mediação, nos
moldes do Código de Processo Civil e a instituição de mais Juizados
Especiais Cíveis. Cumpre destacar que, para parte dos juristas, valeria
a interpretação interdisciplinar do Código Civil de 2002, a exemplo do
instituto da lesão, no qual anunciada a função social dos contratos,
possibilitaria a revisão da oferta de crédito. Por último, a doutrina
também entende ser meio eficaz para limitar o crescente endividamento
do consumidor, a aplicabilidade do instituto da usura real, prevista na
Medida Provisória 2172-32/2001. CONCLUSÃO: Percebe-se que
o ordenamento jurídico já provê mecanismos legais para evitar o
superendividamento, sendo a Lei de Diferenciação de Preços mais
uma possibilidade, mas que apresentam dificuldades de êxito sem a
percepção dos outros fatores socioeconômicos que interferem no
fenômeno.

Palavras-chave: Direito do Consumidor. Superendividamento. Lei
13.455/2017.
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MODERNIDADE LÍQUIDA  E A (RE)ESTRUTURAÇÃO
SOCIAL: OS LAÇOS SOCIAIS NA SOCIEDADE
MODERNA E OS EFEITOS PARA O ESTADO

João Guilherme Pereira Alquimim1

INTRODUÇÃO: Busca-se no presente trabalho estabelecer uma
relação entre a reestruturação do Estado e da sociedade moderna,
mediante as concepções de liquidez de Zygmunt Bauman.
OBJETIVO: Nesse sentido, o presente estudo tem como objeto de
pesquisa a relação entre os avanços tecnológicos decorrentes da
contemporaneidadee o fenômeno da ansiedade, compreendida por
determinadas áreas como o ‘mal da atualidade’. Propõe-se inicialmente
que o formato de relações sociais atualmente observado interfere
diretamente na estrutura de organização social e estatal. Propõe-se
que os citados avanços tecnológicos importam em um aumento da
transferência e troca de informações entre culturas, grupos sociais e
indivíduos através de possibilidades de conexões. Nesse sentido, o
aumento das conexões significou uma diminuição do espaço entre os
sujeitos integrantes do corpo social. Percebe-se que o formato das
relações sociais se alterou conforme elementos da modernidade. Nesse

1 Graduando em Direito (3° período) pela Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA.
Integrante dos Grupos de Estudos ‘Direito, Totalitarismo e Modernidade’ e ‘O direito
à diversidade e a desconstrução do machismo e racismo. E-mail: jgpa@ymail.com.
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sentido, a percepção sobre os tempos vindouros gera uma insegurança
nos indivíduos devido à fluidez, onde o avanço traz consigo uma sensação
de angústia no homem, além da individualização do ser e a fragilidade
dos laços. Associado à obra Modernidade Líquida (2001), apresentam-
se os efeitos da modernidade nas relações humanas e a forma como a
busca pelo amanhã amplifica os sintomas do mal da ansiedade. Percebe-
se que desejo de avanço faz que as relações humanas se tornem
enfermas. RESULTADOS: Nesse sentido, Bauman desenvolve-se a
concepção de sociedade líquida realizando uma analogia aos fluidos
perante a capacidade de adaptação. Tal modernidade apresenta um
caminho de oportunidades, desejos, realizações a serem perseguidas
continuamente, também presentes no formato e estrutura estatal. Ao
alcançar um objetivo, o indivíduo é atraído a outro. Junto com a liquidez
da modernidade, um crescimento da individualização dos seres é
observado, onde a busca pela liberdade e identidade pessoal faz que os
indivíduos se tornem estranhos – ou não integrantes do grupo social.
Em uma sociedade líquida, mudanças são constantes e geram medos e
anseios. Não apenas, tais mudanças ocasionarão efeitos e variações
no Estado, oferecendo insegurança. Dados coletados demonstram que
tais características indicam a presença da ansiedade como fator
recorrente nos grupos sociais. Como objetivo geral, busca-se demonstrar
a relação existente entre a modernidade em sua forma líquida e o
formato de organização da sociedade e Estado. Nesse sentido, tem-se
uma influência dos elementos da modernidade líquida no Estado, sua
estrutura e integrantes. METODOLOGIA: Referente à metodologia,
utiliza-se a abordagem dedutiva e os procedimentos monográficos e
históricos, com dados secundários. CONCLUSÃO: Conclui-se por
meio de análise da obra e dos dados que a modernidade líquida ocasiona
uma estrutura estatal e social não-fixa, sem rigidez. Nesse sentido, as
relações transformam-se, tornam-se voláteis na medida em que os
parâmetros concretos de ‘classificação’ são dissolvidos.

Palavras-chave: Modernidade. Relações sociais. Estrutura social.
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O CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIBILIDADE
DECORRENTE DOS DANOS MORAIS

Alaidy Basilia de Caires1

INTRODUÇÃO:  o presente resumo versa sobre a função punitiva
da responsabilidade civil como uma relevante ferramenta, para a
manutenção, credibilidade e eficácia do sistema jurídico nacional.
OBJETIVO: elencar o caráter pedagógico da Punitive Damages,
que é, a indenização decorrente dos Danos Morais.
METODOLOGIA:  a pesquisa será realizada através de doutrinas
de Direito Civil, do Código Civil de 2002 e de artigos a respeito do
tema. RESULTADOS: a Punitive Damages vai muito além da
função compensatória, qual seja retornar à vítima ao seu estado
anterior ao dano, mas, punir o indivíduo que o causou de forma mais
abrangente e pedagógica, para prevenir e solucionar os problemas
apresentados pela sociedade contemporânea.Como forma de ampliar
a responsabilidade civil, o CC/02 em seu art. 186 dispõe que, a
indenização por ato ilícito é devida, ainda que o dano seja
exclusivamente moral. Com essa nova disposição foi possível a
aplicação de indenizações em casos que o dano não atingisse somente

1 Acadêmica do Sétimo período da Faculdade de Direito Santo Agostinho;
alaidybasilia@outlook.com
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o patrimônio da vítima, mas a subjetividade desta (sua esfera mais
íntima), ou seja, foi reconhecida formalmente a reparabilidade dos
danos morais. O dano moral é aquele que lesiona a esfera
personalíssima da pessoa, que viola, por exemplo, sua intimidade, vida
privada, honra e imagem, etc. Sua função não está ligada a recompor
o patrimônio da vítima, uma vez que não se trata de danos materiais,
ou ser aferida a partir desses, mas de desestimular o ofensor à pratica
de condutas socialmente intoleráveis e inibir atuações semelhantes
por parte de todos os potenciais ofensores que se encontram em
idêntica situação.CONCLUSÃO:  a natureza sancionadora do dano
moral, tem o condão de impedir que a indenização decorrente deste
seja meramente simbólica, assim, é possível afirmar que a função
punitiva é correlata à função compensatória e, em algumas situações,
a aplicação efetiva daquela resulta no alcance desta. Por conseguinte,
cabe complementar que o dano moral tem três finalidades: punir,
desestimular e compensar.

Palavras-chave: Dano moral. Punibilidade. Responsabilidade civil.
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O CONFLIT O EXISTENTE ENTRE A PERMANÊNCIA
DO DISCURSO PATRIARCAL  E OS DIREITOS

ADQUIRIDOS PELAS MULHERES NO SÉCULO XX E
XXI NO BRASIL

Maria Vitória Souza Neri

INTRODUÇÃO: Nos séculos XX e XXI, observa-se o verdadeiro
conflito existente entre a permanência de um discurso patriarcal advindo
de uma cultura paternalista e machista e a ascensão de uma geração
de mulheres mais conscientes dos seus direitos e do seu valor na
construção de uma sociedade mais justa. É importante lembrar que
essa ascensão vem acompanhada da discussão sobre as mais variadas
correntes do movimento feminista, a aprovação de leis que protegem
a integridade física e moral das mulheres e principalmente sobre uma
Constituição Cidadã promulgada em 1988, que neste contexto tem
como objetivo o estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres
em direitos e obrigações, e assim, refletindo em diversos outros
aspectos. OBJETIV O: Apesar das inúmeras conquistas sociais e
legislativas adquiridas pelas mulheres nos dois últimos séculos, faz se
necessário a observar e questionar essa realidade, posto que ainda é
evidente uma permanência significativa de discursos que se tornam
obstáculos para a real efetivação dos direitos. Esse cenário configura-
se um período de transitoriedade, uma vez que se observa a
simultaneidade de contextos opostos, o discurso patriarcal e a evolução
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desses direitos. METODOLOGIA: Esse conflito fica evidente a
partir da observação de discursos que são reverberados no meio social
e através da análise das mudanças ocorridas na esfera legislativa.
Essas mudanças foram influenciadas pela atual Constituição Federal,
que teve papel fundamental na instituição de diversas outras leis que
protegem a integridade física e moral das mulheres. RESULTADOS:
Observa-se um contexto de contradição a partir do momento que há
uma naturalização de discursos que inferiorizam o papel exercido pelas
mulheres e, em contrapartida, há uma maior participação delas no
processo político, no mercado de trabalho, na ciênciae nas mais diversas
esferas sociais em que por muito tempo não houve uma participação
significativa das mulheres. CONCLUSÃO: Apesar de a conjuntura
atual ser marcada pela desigualdade social entre os sexos e por uma
cultura machista, essas leis aprovadas, entre elas a Lei 13.104 (lei do
Feminicídio), a 11.340 (Lei Maria da Penha) e em especial, a
Constituição Federal representam um marco de grande importância
na luta contra a discriminação em relação às mulheres, posto que
assegura  um tratamento isonômico, ao menos em na esfera legislativa.

Palavras-chave: Discurso. Direitos. Mulheres.
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O FEMINICÍDIO INSTITUCIONALIZADO NA MÚSICA
BRASILEIRA EM CONTRAPOSIÇÃO

À ÓTICA JURÍDICA

Silvano Reis do Carmo Santos Júnior1

INTRODUÇÃO: Na música brasileira, observam-se diversas
manifestações socioculturais que surgem ao longo dos anos. Em um
contexto social que tange ao século XX, podem ser vistas diversas
composições com cunhos patriarcais, machistas e acompanhadas de
traços de feminicídio. Entretanto, tal discurso não se limita ao século
passado, pois é evidenciado até os dias atuais. Diante dessa realidade,
o OBJETIVO  do trabalho é salientar a importância do debate do
assunto pela ótica jurídica. Como essas questões seriam encaradas
pelo ordenamento jurídico dos dias atuais? Ademais, é importante
destacar a evidência do domínio da figura masculina e o quanto a
sociedade atual carrega traços do Brasil do século passado, em que
desde a infância a mulher é colocada no patamar de mero sujeito
subordinado ao homem, primeiramente, como versa Therborn (2006),
sendo dominada pelo seu pai, depois pelo marido. METODOLOGIA:
O tema apresentado se baseia em estudos teóricos, doutrinários,

1 Discente do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA, 3º
período. E-mail: silvanojunior50@hotmail.com
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pautado em pesquisas e dados relacionados ao feminicídio recorrente
na sociedade brasileira, tal como uma análise literária de diversas
composições musicais. RESULTADOS: De acordo com os estudos
realizados, evidencia-se que, quanto menos uma sociedade é instruída
em educação, mais alto serão os níveis de patriarcado. No que se
trata a música regional, os índices de letras que denigrem a imagem
feminina são maiores, tendo, em estilos musicais como o sertanejo,
por exemplo, diversos acontecimentos da vida do homem do campo,
acompanhadas de imposições que a mulher “deve” seguir, sujeitando
as mesmas a diversos tipos de violência e à recorrente impunidade.
Como exemplo, a música “Cabocla Tereza”, escrita em 1940 pela
dupla Raul Torres e João Pacífico, que narra a história de um homem
que assassinou a sua esposa ao descobrir que estava sendo traído,
cometendo um crime passional e caracterizando um Homicídio
qualificado nos incisos I, II e VI, § 2º, Art. 121 do Código Penal
Brasileiro. Desta forma, a dignidade humana e a subjetividade da
mulher são desconsideradas em favor à “superioridade” masculina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Por fim, em análise sobre tais
questões, no século passado, percebe-se que as mulheres não tinham
um aparato jurídico como nos dias atuais. Podem ser citadas normas
vigentes atualmente, como a Lei Maria da Penha, que protegem e
visam reduzir os níveis de violência contra as mulheres. Entretanto,
devido ao medo, muitas abdicam de seus direitos, sendo violentadas
no seu próprio convívio familiar. Os discursos socioculturais, como
manifestações audiovisuais e obras literárias, tão utilizadas na sociedade
para propagar o ódio devem ser usados de forma informativa, levando
conhecimento e reduzindo os níveis de violência.

Palavras-chave: Música. Direito. Feminicídio.
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O MAGISTRADO, A DISSONÂNCIA COGNITIV A E AS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Caroline Mesquita Antunes
Rosana Mesquita Mendes Pereira

INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem por tema O Magistrado, a
Dissonância Cognitiva e a Constituição de 1988 e tem como
OBJETIVO  verificar a postura do magistrado no processo crime,
partindo da hipótese de que o juiz o conduz e decide sob os efeitos da
primazia e da perseverança, conceitos que tomamos emprestados da
psicologia e do direito alemão para demonstrar que a dissonância
cognitiva do magistrado afeta as garantias processuais asseguradas
pela Carta Magna, podendo, inclusive, contaminar toda a estrutura
processual acusatória. A pesquisa nasce e se desenvolve embalada por
leituras de doutrinadores de renome, cujas obras nos servem de fonte e
serão elencadas ao final. O assunto que aqui discutimos não é por nós
inaugurado e, obviamente, não será esgotado, mas servirá de reflexão
e base futura para elaboração de um dos capítulos de dissertação de
programa de Mestrado em Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais. METODOLOGIA: Neste estudo, foi feita uma revisão da
literatura com artigos de revistas indexadas e de artigos científicos
disponíveis na base de dados online, publicados nos últimos 5 anos,
coletados entre fevereiro e março de 2018, identificados por meio dos
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descritores “Teoria da Dissonância cognitiva”, “Imparcialidade e
neutralidade do Juiz no processo crime”, “efeitos primazia e
perseverança”. A análise dos artigos foi realizada em três etapas. A
primeira ação foi avaliar os textos quanto ao título. Onde foram
selecionadas apenas as publicações que apresentavam termos
relacionados ao tema do trabalho. A posteriori, partiu-se para a segunda
etapa, na qual foi lido o Abstract dos artigos selecionados na primeira
fase da avaliação, dentre os quais foram selecionados aqueles que
mencionavam Teoria da dissonância cognitiva e garantias constitucionais
no processo penal. Por fim, na terceira e última etapa do estudo, foi
avaliado o texto integral dos artigos escolhidos na fase da leitura do
Abstract, a fim de selecionar os que apresentassem maior
rigormetodológico. RESULTADOS: E o que se percebeu é que o
magistrado quando do seu primeiro contato com os autos é afetado
pelo que a psicologia denomina de efeito primazia. Tal fenômeno dá-se
pela condição humana de ser influenciado pelas primeiras informações
que lhe chegam. De modo que rejeitam quase que totalmente integrar
quaisquer outras informações que contrariem as impressões iniciais.
Uma vez de posse das primeiras informações a tendência será,
doravante, categorizar o indivíduo (réu) com base na peça inaugural.
Tal efeito está atrelado ao conceito de inércia ou perseverança, que
nada mais é do que uma cadeia mental em que o magistrado encontra-
se e dela não se desvencilhará com facilidade. Entendemos que uma
vez envolvido nesta teia de informações iniciais, o magistrado,
inconscientemente conduzirá o processo de forma a evitar ou reduzir
qualquer dissonância existente.  CONCLUSÃO: Assim, esta pesquisa
desnuda uma série de situações ofensivas às garantias constitucionais,
principalmente a ampla defesa, o contraditório e a presunção de
inocência, diante de magistrados contaminados pelo fenômeno da
dissonância cognitiva, o que por si merece uma reflexão profunda acerca
das questões aqui levantadas e já justificaria o esforço na elaboração
do presente trabalho.

Palavras-chave: Magistrado. Dissonância cognitiva.
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O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO:
UM RISCO À DEMOCRACIA?

Caio Felipe Monteiro Silveira 1

Déborah Cordeiro Silva 2

INTRODUÇÃO: O presente trabalho versa sobre o presidencialismo
de coalizão,enfatizando um possível risco à democracia decorrente
de sua expressão atual no cenário político brasileiro. O
presidencialismo de coalizão - expressão cunhada pelo cientista político
Sérgio Abranches no contexto de redemocratização brasileira pós
ditadura militar - consiste em um modo de fazer política na qual o
Executivo Federal, mediante acordos e concessões, visa alcançar uma
base governamental sólida no Congresso Nacional, de modo que possa
aprovar projetos de sua inciativa, por em prática seus interesses
políticos, bem como garantir sua governabilidade. Tal presidencialismo
apresenta vários inconvenientes: gera instabilidade política,
submetendo a governabilidade do Executivo às suas alianças no
Congresso; faz com que interesses políticos e econômicos (por vezes

1  Autor. Acadêmico do 6º período do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho de
Montes Claros/MG. caiofelipe_mont@hotmail.com

2  Coautora orientadora. Advogada, Pós-graduada em Direito Processual pela Universida-
de Estadual de Montes Claros/MG (Unimontes). Docente da Faculdade de Direito Santo
Agostinho de Montes Claros/MG. deborahc@fasa.edu.br
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até ilícitos) de determinados grupos se sobreponham aos interesses
públicos. Além disso, o risco à democracia pode ser vislumbrando no
fato de o governo democraticamente eleito, cujos ideais políticos e
sociais fizeram com que tivessem tal representatividade, cedam a
interesses outros para que se possa governar. Considerando-se o
exposto, questionam-se quais seriam os riscos à democracia
relacionados ao presidencialismo de coalizão, considerando os
inconvenientes que podem surgir desse modo de fazer política pautado
em alianças e trocas de interesses escusos, tão arraigado no cenário
político nacional. OBJETIVA-SE analisar o presidencialismo de
coalizão, estudar seu desenvolvimento até os dias atuais, os aspectos
democráticos que permeiam a sua estrutura, possíveis alternativas à
sua implantação, bem comopropor um aperfeiçoamento do modelo já
implantado que assegure uma relação mais fidedigna com as bases
democráticas, quanto ao vínculo entre representantes e representados.
O MÉTODO  de abordagem é o dedutivo, e o de procedimento
monográfico. RESULTADO: Verificou-se que o presidencialismo
de coalizão, na forma como concebido atualmente, representa um
risco à democracia, pois leva em consideração interesses políticos
pontuais de determinados grupos políticos, gera instabilidade
governamentalque pode derrubar governos democraticamente eleitos,
como também mitiga o ideal representativo, submetendo-se os
governos cujos ideais prevaleceram dentre os representados a ideais
diversos, agora expressivamente atuantes no cenário político. Ademais,
constatou-se que tal sistema político pode ocasionar sérios problemas
à separação de poderes, decorrentes da ineficácia do sistema de freios
e contrapesos, posto que as alianças entre executivo e legislativo
podem ocasionar um esquema de fiscalização falha e omissa deste
sobre aquele. Constatou-se ainda, como problema decorrente do
presidencialismo de coalizão, a formação de ministérios baseada em
alianças partidárias, e não no resguardo do interesse público e garantia
da diversidade partidária.  CONCLUI-SE que o presidencialismo de
coalizão, apesar usado há alguns anos no Brasil, pode gerar
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inconvenientes à democracia, pois submetevalores consagrados na
Constituição a interesses políticos pontuais, sacrificando o ideal
representativo inerente a um Estado Democrático, como também
ocasiona instabilidade governamental, condicionandoa governabilidade
do Executivo Federal a uma base sólida e forte no Congresso Nacional.
A harmonia entre os poderes é necessária, as alianças são aceitáveis
e esperadas, mas não se pode conceber a degeneração da
independência entre os poderes e o sacrifício do interesse social.

Palavras-chave: Presidencialismo. Coalizão. Democracia.
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O RESPEITO AOS PRECEDENTES NO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015 E A VOLATILIDADE DE

ENTENDIMENTOS JUDICIAIS COMO RISCO À
SEGURANÇA JURÍDICA

Thiago Felipe Soares Ferreira1

Otávio Augusto Neiva de Melo Franco2

INTRODUÇÃO:  Com o advento do Código de Processo Civil de
2015 (CPC/2015), a jurisprudência passou a ter mais influência nas
decisões judiciais. A reiteração e uniformidade retratam a sua
consolidação em determinados casos. Cada vez mais, agregam-se ao
ordenamento jurídico vigente características do sistema do common
law, em um país que é predominantemente fundado sobre o cível
law. Nesse sentido, o artigo 927 do CPC/2015 se baseia em disposições
já determinadas pela Constituição Federal vigorante, atuando de forma
a se considerar, com mais afinco, os enunciados de súmulas
vinculantes. Todavia, as disposições do artigo 927 do CPC/2015
permitem a modificação de decisões firmadas pelos tribunais,

1  Acadêmico do sexto período de direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho
(FADISA); integrante do Grupo de Estudos: Observatório sobre a formação de um
Direito Jurisprudencial Brasileiro, coordenado pelo Prof. Ms. Otávio Augusto Neiva de
Melo Franco. (e-mail: thiago.felipe007@hotmail.com)

2  Coautor orientador; Prof. Ms. da FADISA; advogado (e-mail: omfranco@ig.com.br)
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modulando-se os efeitos em casos de alteração da jurisprudência.
Utilizando-se o MÉTODO dedutivo e pesquisas bibliográficas, tendo
enquanto embasamento teórico o livro Curso de Direito Processo
Civil de Humberto Theodoro Júnior (2016), a presente pesquisa tem
como OBJETIVO analisar como que o respeito aos precedentes no
CPC/2015 e a volatilidade em modificar entendimentos judiciais podem
colaborar negativamente pondo em risco a segurança jurídica.
Destarte, visa-se verificar comoa mudança frequente de entendimento
jurisprudencial pode gerar a quebra de expectativa dos jurisdicionados.
As inovações pertinentes ao artigo 927 do CPC/2015 podem trazer
celeridade processual sem instabilidade? As modulações de efeitos
possibilitadas pelo referido artigo possibilitam, inclusive, a aplicação
de entendimento mais recente. Se não feitas de modo coerente, violam
os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção a
confiança e da isonomia. Isso posto, depreende-se a necessidade de
a mudança jurisprudencial ser realizada de maneira coerente e
minuciosa, a fim de não comprometer direitos alheios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, infere-se que é de grande
valia a aplicação correta dessas normas, as quais têm de ser coerentes
com o caso concreto, respeitando sua integralidade e estabilidade. A
celeridade processual e a uniformização jurisprudencial devem ser
aplicadas devidamente, com veemente cuidado, a fim de que os direitos
dos jurisdicionados não sejam violados.

Palavras- chave: Jurisprudência. Garantias fundamentais. Segurança
jurídica.
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O SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS
VINCULANTES NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O

SISTEMA JURÍDICO DO CIVIL  LAW

Bruna Deluany Fonseca Rocha1

Otávio Augusto Neiva de Melo Franco2

INTRODUÇÃO : O presente trabalho tem por objeto de estudo os
problemas decorrentes da adoção de um sistema de respeito aos
precedentes judiciais no Código de Processo Civil/2015 (CPC/2015)
em face do sistema civil Law utilizado no Brasil. A redação do art.
927 do CPC/2015 vincula as decisões judiciais à observância dos
precedentes judiciais sob pena, inclusive, de nulidade das decisões
que não apresentarem fundamentação adequada, justificando a
aplicação ou superação desses precedentes. Em um país estruturado
no civil law, onde a estruturação jurídica do Estado é composta por
normas gerais e abstratas oriundas do poder legislativo, nota-se que
as mudanças advindasatravés do CPC/2015, podem provocar uma
crescente influência do sistema common Law no ordenamento jurídico
brasileiro, que passaria a ter características híbridas, não só regido

1  Autora, aluna do Sexto Período de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho.
Endereço eletrônico: deluanyy@gmail.com

2  Coautor orientador, Mestre em Ciências Sociais, Professor acadêmico na Faculdade de
Direito Santo Agostinho. Endereço eletrônico: otavion@fasa.edu.br
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pelas leis, mas também pela implementação de precedentes judiciais
obrigatórios. OBJETIVO: Como objetivo geral, o presente trabalho
busca criticar a utilização dos precedentes judiciais no sistema civil
law, uma vez que são características provenientes do common law.
Tal estudo proporciona uma reflexão sobre as falhas oriundas da
utilização dos precedentes judiciais em conformidade com o artigo
927 do CPC/2015 quanto a sua questionável constitucionalidade.
MET ODOLOGIA: A metodologia utilizada nesta pesquisa é o estudo
bibliográfico, visando, através de obras consolidadas, encontrar o
respaldo necessário para a concretização da proposta da pesquisa.
RESULTADOS: Em análise da Constituição da República Federativa
do Brasil do ano de 1988, e em face desta, observa-se que o CPC/
2015, ao buscar inserir uma maior segurança jurídica para os
jurisdicionados, pode comprometer a separação de poderes como
cláusula pétrea entre o legislativo, executivo e judiciário, desequilibrando
a balança na divisão de função de cada poder. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Na doutrina, já se aponta inconstitucionalidade frente às
normas que constituem uma vinculação eficaz de precedentes e
súmulas não vinculantes, sendo assim, faz-se necessário observar os
parâmetros utilizados para instituir a vinculação de precedentes judiciais
e as discussões sobre a sua inconstitucionalidade ou não.

Palavras-chave: Precedentes judiciais. Civil Law. Common law.
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OS OBJETIVOS DE UM SISTEMA DE PRECEDENTES:
ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA

Fabiana de Almeida Gomes1

Otávio Augusto Neiva de Melo Franco2

INTRODUÇÃO: Com o advento do CPC de 2015, o respeito aos
precedentes judiciais ganhou notória atenção. Já superado o
entendimento da interação entre os sistemas baseados na lei positivada
e nos costumes, resta-nos compreender como essa miscigenação
contribui para o estado democrático de direito pautado na isonomia e
na segurança jurídica. Utilizando-se o MÉTODO dedutivo e
pesquisas bibliográficas, tendo como base o texto de Eduardo Cambi
e Vinícius Gonçalves de Almeida (2016), publicado na Revista de
Processos, a presente pesquisa tem como OBJETIVO analisar como
os precedentes judiciais servem à isonomia e à segurança jurídica no
exercício jurisdicional. Os casos concretos que chegam ao judiciário
buscam uma solução para seus litígios. Ocorre que, muitas vezes,
casos idênticos têm soluções diferentes, participam de uma verdadeira

1 Acadêmica do sétimo período de direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho
(FADISA); integrante do Grupo de Estudos: Ares do Novo Código de Processo Civil,
coordenado pelo Prof. Ms. Otávio Augusto Neiva de Melo Franco. (email:
bianacoura@hotmail.com)

2 Coautor- orientador; Ms. Prof. da FADISA; advogado (email: omfranco@ig.com.br)
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jurisdição lotérica. Nesse sentido, há uma insegurança jurídica iminente.
Para evitar tal dissonância jurídica, o código de processo civil de 2015
privilegiou os precedentes judiciais, característicos do sistema da
Common Law. O dito sistema visa à observância dos costumes, ou
seja, utiliza casos já julgados que servem de parâmetro para
julgamentos futuros. Adverte-se, porém, que a aplicabilidade do sistema
jurídico de precedentes, por si só, não é suficiente para amenizar a
situação exposta. Nesse diapasão, é imprescindível que, além da
segurança jurídica, seja também observada a isonomia. Isso, pois,
uma vez utilizando o precedente sem a análise minuciosa do caso
concreto de nada adiantaria a sua aplicabilidade, tornaria como igual
todos os casos, afastando dos jurisdicionados a possibilidade de
singularizar seu litígio. Observa-se, ainda, que tal princípio importa
numa decisão que atente para casos pretéritos similares sem, contudo,
retirar do julgador a importante tarefa de argumentar pela aplicação
ou afastamento do precedente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A
aplicação de um sistema vinculante de precedentes jurídicos em
consonância com o um sistema positivado deve estar vinculado com
uma mudança de postura de todos os envolvidos na atividade
jurisdicional. Para isso, é necessário um exame profundo quando das
comparações entre os julgados e, ainda, da utilização da argumentação
e hermenêutica voltada à efetivação da segurança e isonomia jurídica.

Palavras-chave: Segurança Jurídica. Isonomia. Precedentes Judiciais
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POPULISMO PENAL MIDIÁTICO E DIREITO PENAL
DO INIMIGO: A ATUÇÃO DA MÍDIA  TELEVISIV A NO

PROCESSO DE SELETIVIDADE PENAL

Maria Cecília Magalhães Chaves1

INTRODUÇÃO: O progresso dos veículos de comunicação
redimensionou as relações de forma que imagens e discursos
ganharam espaço na vida cotidiana influenciando e moldando
comportamentos e opiniões e persuadindo o modo como são criadas
as identidades sociais.  Ao disseminar ideologias, os meios de
comunicação, em especial a televisão, atuam na construção do
imaginário social, pois são capazes de produzir representações sobre
aspectos da sociedade. Assim, o conteúdo veiculado pela mídia
consiste em instrumental qualificado para auxiliar nas análises sobre
a sociedade atual e sobre os paradigmas que norteiam o sistema
punitivo, pois a partir do espetáculo midiático da violência são
projetadas representações da identidade de inimigo atribuída ao
sujeito criminoso. OBJETIVO: O problema da pesquisa relaciona-
se com as representações da criminalidade manejadas pela televisão

1 Mestranda em História Social pela Unimontes. Especialista em Direito Constitucional
pelo Instituto Elpídio Donizetti. Advogada. Bacharel em Direito pela Faculdade Santo
Agostinho. ceciliacchaves@hotmail.com
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e se propõe a analisar o papel da mídia televisiva no processo de
seletividade operado pelo direito penal. Busca-se compreender a
maneira pela qual a TV coopera com a segregação social ao
legitimar discursos de ódio, reproduzir estigmas sobre o
comportamento desviante e, assim, reproduzir a Teoria do Direito
Penal do Inimigo. METODOLOGIA: Método de abordagem
dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica. RESULTADOS: A
midiatização da violência no Brasil se refere ao fenômeno do
populismo penal midiático que atinge o recrudescimento da legislação
e criação de novos tipos penais num contexto de expansão do
discurso punitivista e aplicação do Direito Penal Máximo. Tal
fenômeno se coaduna com a teoria desenvolvida por Jakobs através
da existência de um direito penal diferenciado, que prescinde de
garantias fundamentais por ser aplicável aos chamados inimigos do
Estado. A mídia televisiva se apropriou da temática da violência e
assim programas e telejornais passaram a abordar questões de ordem
penal, processual penal e política criminal. Ocorre que deste modo
a TV passou a legitimar o poder seletivo do sistema penal ao reforçar
premissas de segregação como as encontradas no DPI, uma vez
que, a violência espetacularizada enseja a punibilidade prospectiva,
na qual a identidade do sujeito criminoso é representada sob o estigma
da periculosidade com a conseqüente mitigação de direitos e a
supressão do status de cidadão. A TV atua assim como expoente
desse populismo penal midiático por atingir construções simbólicas
da identidade do outro a partir da veiculação de discursos de
extermínio que estão amparados na teoria do DPI e que são
recepcionados de modo legítimo pelo público telespectador
culminando na representação do sujeito criminoso como inimigo.
CONCLUSÃO: Com o populismo penal midiático tem se o direito
penal emergencial que viola direitos e garantias fundamentais. Por
não ter vistas à pacificação e ressocialização, utiliza-se da pena
como meio de defesa social transformando o sujeito criminoso em
inimigo público que merece ser banido. Dessa forma se incorre no
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direito penal simbólico onde os dispositivos penais não geram efeitos
protetivos concretos, mas apenas visam acalmar o clamor social
falseando a idéia de combate ao crime. Destarte, a midiatização da
violência reproduz o discurso do direito penal do inimigo criando
assim uma percepção punitiva que distorce a realidade criminal e
contribui na atuação seletiva do direito penal.

Palavras-chave: Populismo penal midiático. Direito Penal do
Inimigo. Seletividade penal.
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PUNIBILIDADE E EST ADO DEMOCRÁTICO: A LEI N.°
6.683 DE 1979 FRENTE À DECISÃO DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

Ana Carolina Soares Silva1

Reinaldo Silva Pimentel Santos2

INTRODUÇÃO: Buscou-se no presente trabalho estabelecer uma
correlação entre a punibilidade e pressupostos do Estado Democrático
de Direito, ante a coexistência de duas decisões que se referem à Lei
nº 6.683 de 1979, quais sejam, a declaração de sua constitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a declaração de sua
inconvencionalidade pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Observa-se que a referida lei foi criada para anistiaros autores de crimes
políticos ou conexos no período da história do Brasil reconhecido como
Ditadura Militar, ocorrida entre os anos de 1964 e 1979. Verifica-se
que, além de absolver os indivíduos contrários àquele formato de
organização políticaexistente a partir de 1964, a citada lei anistiou também
os autores da repressãoresponsáveis por torturas, mortes e

1  Graduanda em Direito (8° período) pela Faculdade de Direito Santo Agostinho –
FADISA. Autora. E-mail: anacasoares96@gmail.com

2  Doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Coautor orientador. Professor da Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA. E-
mail: reinaldosps@gmail.com
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desaparecimentos forçados. Nesse sentido, a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental de número 153, datada de
2010, entendeu que a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 recepcionou a Lei da Anistia. No entanto, a sentença proferida
em novembro de 2010 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
no caso Gomes Lund e outros versus República Federativa do Brasil,
decidiu que não cabe anistia àqueles que cometeram crimes
considerados de lesa-humanidade, por violarem direitos fundamentais
e humanos da pessoa que atingem toda a ordem internacional. Assim, o
OBJETIVO  do presente trabalho reside em analisar a relação existente
entre a punibilidade e Estado democrático, considerando o não
posicionamento do Brasil diante de uma decisão proferida pela Corte
Internacional. Visualiza-se a necessidade de revisão da lei
supramencionada, visto a obstrução dos mecanismos capazes de
procederem à investigação dos crimes cometidos pelas autoridades
políticas e militares durante a ditadura. Nesse sentido, percebe-se a
necessidade de analisar qual decisão prevalecerá perante o conflito
hierárquico, isto é, entre a decisão interna e a decisão de caráter
internacional. Para seu desenvolvimento, quanto à METODOLOGIA,
utiliza-se a abordagem hipotético-dedutiva, com procedimento histórico
e monográfico. Como RESULTADO, propõe-se a existência de
responsabilidade do Estado ao assinar e ratificar tratados internacionais,
notadamente que verse sobre Direitos Humanos. Tal responsabilidade
cria ao Estado a obrigação de seguir os dispositivos de tratados
internacionais que ofereceram competência para a Corte Interamericana
de Direitos Humanos. Não apenas, vislumbra-se uma inércia do Estado
brasileiro diante do descumprimento da decisão internacional, gerando
a citada responsabilidade. Desta feita, CONCLUI-SE  que a adequação
da lei à percepção do Estado Democrático de Direito devem ser
alcançados por força da segurança jurídica que o Estado é garante.
Também, faz-se preciso em proteção à memória e a verdade das vítimas
do regime e de suas famílias.

Palavras-chave: Lei da Anistia. Ditadura. Direitos Humanos.
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REFORMA  TRABALHIST A: CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL  PATRONAL  E SUA INCIDÊNCIA  NAS

ENTIDADES SEM FINS LUCRA TIV OS

Vanilsa Alves Celestino
Thalita Bernardes Lima e Silva

INTRODUÇÃO: A Lei nº 13.467/2017 alterou, revogou e inseriu
alguns novos dispositivos na CLT, para adequar a legislação às
mudanças nas relações de trabalho. As contribuições sindicais estão
previstas no art. 513, alínea “e”, da CLT, normalmente estipulada em
acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa de
dissídio coletivo, convencionada nas datas-bases entre os sindicatos
dos empregados e patronais, tem por finalidade custear as atividades
assistenciais do sindicato, e embora haja isenção prevista no art. 580
§6º da CLT e a imunização tributária prevista no art. 150, inciso VI,
alínea “c” da CRFB/88, a sua cobrança está relacionada com o
exercício do poder de representação da entidade sindical no processo
da negociação coletiva, é o principal procedimento de custeio da
organização sindical, designado ao pagamento das despesas jurídicas,
técnicas e administrativas das Negociações Coletivas. Dessa forma,
surge o problema que norteia a presente pesquisa: ante as alterações
empreendidas na CLT, a contribuição sindical é obrigatória para as
entidades sem fins lucrativos? OBJETIVO: O presente estudo busca
analisar a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical
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ante as alterações empreendidas na CLT, na qual prevalece a
supremaciado negociado sobre o legislado em face de entidades sem
fins lucrativos. METODOLOGIA: Este trabalho baseia-se no
método dedutivo, através de pesquisas bibliográficas, a partir de leis,
doutrinas e artigos científicos. RESULTADOS: Conforme
entendimento dominante dos Tribunais, as decisões proferidas são no
sentido da obrigatoriedade apenas em relação aos empregados que
são filiados (associados) aos sindicatos. Este posicionamento
jurisprudencial está contido no Precedente Normativo nº 119, do TST,
e na Orientação Jurisprudencial nº 17, do TST. A mudança da Lei
Trabalhista, em que a contribuição passou a ser facultativa, não é
feita em relação à classe econômica, ou seja, os empregadores. Se o
legislador não fez qualquer retificação expressa no tocante à cobrança
sindical para categoria econômica (empresarial), é impreterível
constatar como válida a Contribuição Sindical/Negocial (ou qualquer
outra taxa contributiva), subsidiada pelas empresas em proveito de
sua entidade representativa. A reforma trabalhista estabeleceu maior
autonomia para os Acordos e Convenções Coletivas, que passam a
ter maior autoridade regimental no que for estabelecido entre as partes,
contanto que cumpridas algumas prerrogativas, considerando-se que
em estabelecidos temas, o que for acordado terá prevalência sobre a
própria lei. No que concerne às entidades sem fins lucrativos, apesar
das isenções e imunidades trazidas na CLT e na CRFB/88, tem se
aplicado o mesmo princípio trazido na reforma trabalhista: o acordado
sobre o legislado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desta forma, se
for estabelecida em conformidade com a deliberação da Assembleia,
ela deve ser paga por todas as empresas abrangidas pela Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, inclusive as entidades sem fins
lucrativos, resultando, portanto, em uma flagrante inconstitucionalidade.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Taxa Negocial Patronal.
Obrigatoriedade do Recolhimento.
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TRIBUNAL DE NUREMBERG E O
NEOCONSTITUCIONALISMO

Caio Velloso Fargnoli Braga1

INTRODUÇÃO:  Durantes as décadas anteriores à Segunda Guerra
Mundial, o âmbito jurídico tinha como referência o juspositivismo, uma
metodologia de aplicação do Direito de forma objetiva, mais aproximada
das ciências exatas. De forma histórica, é possível citar um fator
importante para sua caracterização: a Escola da Exegese definiu o juiz
como um mero aplicador da norma, não cabendo a ele a possibilidade
de considerar a sua própria interpretação dos casos concretos, afastando
a moral do âmbito jurídico. Isso possibilitou que diversas normas
antiéticas fossem criadas pelo Partido Nazista durante sua ascensão
na Alemanha. Dado às consequências na Segunda Guerra Mundial, o
genocídio e intolerância demonstrado pelos Nazistas e as leis criadas
por eles, era necessitado, de forma geral, uma reformulação no
entendimento do Direito, assim, surgindo o Tribunal de Nuremberg, com
a finalidade de julgamento dos maiores colaboradores aos crimes
nazistas. O OBJETIVO  da pesquisa visa analisar a origem histórica
do Neoconstitucionalismo e como as decisões do tribunal de Nuremberg
influenciaram a sua formulação. METODOLOGIA: Para o
desenvolvimento de tal estudo, foi analisado o filme “Julgamento de

1 Acadêmico do Terceiro Período do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo
Agostinho.Email: caiofargnoli@live.com
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Nuremberg”, de Stanley Kramer, 1961, além de bibliografias como: O
Tribunal de Nuremberg, de Ana Luiza Almeida Ferro, livro no qual
apresentou contribuições do tribunal para o Direito. Foi utilizado também
o Curso de Direito Constitucional, de Gilmar Mendes e Paulo Gonet
Branco para estudo doutrinário do Neoconstitucionalismo. O
juspositivismo entra em decadência a partir da decisão tomada pelo juiz
aos réus, em sua grande maioria condenados, demonstra a necessidade
da aproximação do Direito e a Moral na época, possibilitando novas
formas de aplicar o Direito. A partir desse processo de transição no
mundo jurídico, o Neoconstitucionalismo surge para corrigir os erros do
juspostivismo, apresentando a Constituição como destaque na sociedade
e a possibilidade do judicial reconhecer sentenças diferentes, observando
as circunstâncias que levaram o réu a praticar o delito sendo notável a
valorização da dignidade humana, seus direitos, seus deveres, sua
segurança e desenvolvimento pessoal em âmbito constitucional, além
da reformulação a respeito de princípios e na possibilidade de
ponderação para aplicação. Portanto, o RESULTADO proporcionado
pelo Tribunal de Nuremberg, definindo o afastamento do direito positivo,
ofereceu grandes transformações constitucionais, favorecendo o
surgimento do Neoconstitucionalismo, que apresenta uma Constituição
que garante a proteção do desenvolvimento social dos indivíduos,
tomando como exemplo a Constituição Federal para a República
Federativa do Brasil de 1988 que apresenta em seu Título II os Direitos
e Garantias Fundamentais, ou até mesmo as dez primeiras emendas
proporcionadas pelo Bill of Rights para a Constituição dos Estados
Unidos que contém os direitos básicos do cidadão. CONCLUSÃO:
Dessa forma, é notório como a valorização dos direitos proporcionado
pela era pós-positivista, através das ideias Neoconstitucionalistas, passa
a ser presente em grande parte das sociedades que presenciaram as
consequências da Segunda Guerra Mundial no âmbito político e jurídico,
produzindo no Estado Moderno possibilidades de desenvolver os
indivíduos e protege-los da injustiça com a força constitucional.

Palavras-chave: Julgamento de Nuremberg. Moral. Neoconstitu-
cionalismo.
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